
Duben 2015 číslo 4, ročník XX Cena 5 Kč

Pozvánky na duben
1. 4. Zahájení 52. sezony MS

N. Hrady
2. – 6. 4. Velikonoce na hradě
3. – 4. 4. Velikonoční koulení
4. 4. Velikonoce na Kovárně
5. 4. Boží hod velikonoční
11. 4. Hledání jara
12. 4. Neděle Božího milosrdenství
25. 4. Den Země
28. 4. Beseda se spisovatelem

J. Štifterem
30. 4. Muzejní přednáška

s J. Ciglbauerem

a pozvánka na
1. – 3. 5. Zahájení hlavní turistické

sezony a připomenutí konce
2. sv. války
Pěší výlety do okolí Nových
Hradů, koncerty, výstavy
(podrobný program uvnitř čísla)

Hezké procházky nejen o Velikonocích
Témat a událostí, kterými nás březen zahrnul, bylo určitě dost. Ať už na poli kulturním, společen-

ském, soutěžním, školním, sportovním, přírodním,… Některé události si můžete s námi připomenout
a o některých se teprve dozvědět. Už první strana dubnového zpravodaje reprezentuje pestrost zpráv,
a to nejen zpráv zaznamenaných redakcí NZ, ale i dalšími pravidelnými přispěvateli.

Pokud mohu mluvit za sebe, tak jsem nejraději, když mohu číst a předávat dál informace, kte-
ré mají nějaký pozitivní obsah i dopad, které nás motivují, příjemně překvapí, potěší a nadchnou.
Nevím, zda do této kategorie zpráv bude patřit i „Zápis z terénní prohlídky NPP Terčino údolí ze
dne 16. 3. 2015“, ale rozhodně stojí za pozornost. Vždyť i Terčino údolí za pozornost stojí, a to
nejen novohradsko-údolským občanům, ale i stovkám návštěvníků, kteří do něho během celého
roku zavítají.

Všem čtenářům NZ přeji rovněž pěkné Velikonoce, krásné to jarní svátky, koledníkům hod-
ně malovaných vajíček a také hezké počasí na procházky. Třeba ty v Terčině údolí.

K. Jarolímková

Březen byl tradičně měsícem knih, na což neza-
pomněla ani naše městská knihovna a její malí
čtenáři.                                                     K. J.

Jedna z fotografií třetího ročníku Městského-spol-
kové bálu v Hotelu Máj. Několik dalších fotek,
včetně vítěze hlavní tomboly, najdete uvnitř
čísla.                                                         K. J.

První letošní velkou výstavou v Koželužně, je
prodejní výstava obrazů ak. malíře M. Konrá-
da. Najděte si čas a přijďte se podívat na něžné
akvarely, francouzské přístavy či bzukot včel.
Výstava potrvá do neděle 3. 5. 2015.       K. J.

Až z Chomutovského muzea k nám zavítala vý-
stava, která nás seznamuje se spojením dvou
rodů, které měly velký vliv na rozvoj našeho re-
gionu. Výstava potrvá do konce dubna.   K. J.

V dubnovém čísle najdete několik příspěvků
i ze Základní školy N. Hrady. Na fotografii
jsou úspěšní účastníci okresního kola celostát-
ní přehlídky dětských recitátorů Dětská scéna
2015.                            Více uvnitř čísla. K. J.

Kdy bude Terčino údolí opět krásné? Kolik in-
stitucí se musí umět dohodnout, aby tomu tak
bylo? Stojí tomu něco v cestě, mimo padlých
stromů? Odpovědi na tyto otázky najdete snad
uvnitř NZ.                                                   K. J.
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Zápis z 10. schůze městské rady
ze dne 18. 2. 2015

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 9. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 9. jednání rady města.

� 2. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor pí. Jiřině Ferenčíkové za cenu
16.867,- Kč/rok, na dobu pěti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 3. Pronájem 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 100 m2 manželům
Milanu a Haně Klímovým, Vilová čtvrť
288, Nové Hrady, za částku 2,- Kč/m2/rok
na dobu pěti let a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 4. Závěr zjišťovacího řízení
Rada města bere na vědomí závěr zjišťova-
cího řízení Krajského úřadu Jihočeského
kraje k Přeložce silnice II/154, Třeboň.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví závěr zjišťovacího
řízení k Přeložce silnice II/154, Třeboň. Na
základě řízení krajský úřad došel k závěru,
že Přeložka silnice II/154, Třeboň má vý-
znamný vliv na životní prostředí a bude po-
suzována podle zákona.)

� 5. Návrh podmínek pojištění
Rada města schvaluje doplnění pojištění
majetku města s Kooperativou, a. s. a pově-
řuje starostu podpisem dodatku smlouvy.
(Rada obdržela od Kooperativy a. s. návrh
doplnění pojištění ve věci "pojistné nebez-
pečí - odcizení".)

� 6. Žádost o odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Zdeň-
ka Maiera o odprodej pozemku parc. č. st.
176/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů a pově-
řuje p. Šlence a osadní výbor Údolí místním
šetřením.
(Rada obdržela od p. Zdeňka Maiera, Údolí
žádost o odprodej pozemku a stavby na poze-
mku parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů. Na pozemku se nachází stavba hospo-
dářského objektu – bývalý kurník s dřevní-
kem.)

� 7. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330028094/004
se společností E.ON Distribuce, a. s., na

akci: Hlinov - zahuštění TS a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. návrh na uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni č.: CB-014330028094/004
v návaznosti na dokončení stavby: Hlinov -
zahuštění TS.)

� 8. Rozhodnutí o ustanovení zvláštního
příjemce
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Úřadu práce – Krajské pobočky v Českých
Budějovicích o ustanovení Města Nové
Hrady zvláštním příjemcem dávek státní
sociální podpory příspěvku na bydlení a
zmocňuje výkonem příjemce sociální pra-
covnici MěÚ Nové Hrady pí. Dagmar Ša-
batkovou.

� 9. Usnesení o odložení trestní věci
Rada města bere na vědomí Usnesení Poli-
cie ČR, obvodního oddělení Trhové Sviny
o odložení trestní věci podezření ze spáchá-
ní přečinu krádeže.
(Rada obdržela od Policie ČR, Obvodní od-
dělení Trhové Sviny, usnesení o odložení
trestní věci podezření ze spáchání přečinu
krádeže v areálu sběrného dvora u fotbalo-
vého hřiště.)

� 10. Zhodnocení bezpečnostní situace
služebního obvodu OOP Trhové Sviny
Rada města bere na vědomí Zhodnocení
bezpečnostní situace služebního obvodu
OOP Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za
období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodního
oddělení Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP Tr-
hové Sviny - okrsek Nové Hrady, za období
od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. V roce 2014
došlo k výraznému úbytku počtu trestných
činů, a to 45. Z tohoto počtu se jednalo
v 9 případech o majetkový trestný čin, dále
bylo řešeno 31 přestupků, z toho 6 majetko-
vých, 8 proti občanskému soužití, ostatní
přestupky byly spáchány v dopravě. V roce
2014 došlo ke zvýšení aktivity neoprávněné
těžby vltavínů v lesním porostu v k. ú. By-
ňov.)

� 11. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby
Rada města souhlasí s vyúčtováním Lékař-
ské pohotovostní služby v Trhových Svi-
nech za II. pololetí roku 2014.

� 12. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o povolení kácení dřevin mimo les v k. ú.
Veveří.

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

� 14. Smlouva o právu provést stavbu
Rada města schvaluje Smlouvu o právo pro-
vést stavbu pro manžele Šohájkovi, Praha
k pozemku parc. č. 1188/3 v k. ú. Nakolice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 15. Příspěvek Newcastles of the World
Rada města schvaluje úhradu příspěvku pro
alianci Newcastles of the World formou platby

faktury za zřízení interaktivního webového
fóra ve výši 27 720,- Kč (1 000 EUR).
(Starosta informoval radu o jednání se sek-
retariátem aliance Newcastles of the World.
Na konferenci v květnu 2014 v Nových
Hradech bylo ujednáno, že jednotlivá města
budou přispívat do aliance částkou ve výši
1 000,-EUR ročně. Částka byla takto vyčle-
něna i v rozpočtu města. Na základě žádosti
sekretáře aliance p. D. Faulknera Město
Nové Hrady zaplatí příspěvek formou úhra-
dy faktury za zřízení interaktivního webo-
vého fóra (ve výši 1 000 EUR). Rada
souhlasila s úhradou příspěvku formou plat-
by faktury za zřízení interaktivního webo-
vého fóra.)

Zápis z 11. schůze městské rady
ze dne 25. 2. 2015

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
s hlasem poradním:
omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 10. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 10. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 1
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2015.

� 3. Prodej nepotřebného majetku města
Rada města schvaluje prodej jednonápravo-
vého malotraktoru MT 7032 za částku
5 000,- Kč dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady protokol
o otevírání obálek k prodeji nepotřebného
majetku - jednonápravového malotraktoru
MT 7032 s příslušenstvím s návrhem prode-
je kupujícímu č. 1, který nabídl nejvyšší
částku, a to 5 000,- Kč.)

� 4. Návrh Smlouvy o podmínkách
poskytnutí dotace z ROP NUTS II
Jihozápad
Rada schvaluje Smlouvu o podmínkách pos-
kytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad pro
projekt s názvem "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech" a
pověřuje starostu jejím podpisem. Rada postu-
puje Zastupitelstvu města k projednání začle-
nění akce "Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech" do rozpočtu
města pro rok 2015.
(Rada obdržela od Úřadu regionální rady
ROP NUTS II Jihozápad návrh Smlouvy
o podmínkách poskytnutí dotace z ROP
NUTS II Jihozápad na projekt s názvem
"Výstavba a zkapacitnění místních komuni-
kací v Nových Hradech". Smlouva řeší poskyt-
nutí dotace v celkové výši 13 274 509,00 Kč
(85% uznatelných nákladů) k projektu, jehož
obsahem je rekonstrukce místní komunikace
Za Vodárnou a výstavba a rekonstrukce ko-
munikace v rámci ZTV Jižní Město. Sou-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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hlas s podáním projektové žádosti vyjádřilo
zastupitelstvo města, které odsouhlasilo
i jeho realizaci a financování v rámci
rozpočtu města. Na základě předložené
smlouvy bude následně akce zahrnuta do
rozpočtu města na rok 2015. Rada souhla-
sila se smlouvou a pověřila starostu jejím
podpisem.)

� 5. Žádost o koupi pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
S a L. Hoferových o koupi pozemků parc. č.
300/2 a parc. č. 302/1 v k. ú. Nové Hrady a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady paní
Bc. J. Káplovou zveřejněním záměru prode-
je na úřední desce.

� 6. Financování akcí města "Výstavba
a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech" a "ZTV Nové
Hrady – Jižní Město, I. etapa – část A"
Rada souhlasí s vyhlášením poptávkového
řízení na poskytovatele úvěru pro předfi-
nancování akcí "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech" a
"ZTV Nové Hrady - Jižní Město, I. etapa -
část A" dle návrhu starosty města a pověřuje
ho zajištěním poptávkového řízení a předlo-
žením podkladů pro projednání Finančním
výborem zastupitelstva města a v Zastupi-
telstvu města.
(Starosta města informoval radu města o va-
riantách financování akcí "Výstavba a zka-
pacitnění místních komunikací v Nových
Hradech" a "ZTV Nové Hrady - Jižní Měs-
to, I. etapa - část A". První akce je financo-
vána z 85% z dotace z ROP, nicméně město
musí celou akci předfinancovat. Druhá akce
bude plně hrazena pouze z vlastních pros-
tředků města. Město Nové Hrady má v sou-
časné době v rámci schváleného rozpočtu
"rezervu" cca. 3 000 000,- Kč (jeho část již
byla dohodou při schvalování rozpočtu
alokována na aktivity spojené s vodohos-
podářským majetkem) + bude formou roz-
počtového opatření do rozpočtu začleněn
přebytek hospodaření z minulých let ve výši
5 000 000,- Kč. Město Nové Hrady tak má
ve svém rozpočtu dostatek financí ke kofi-
nancování projektu z ROPu i akce ZTV
Nové Hrady - Jižní Město, I. etapa - část A.
S ohledem na cash flow a další akce a poda-
né projektové žádosti však rada města vní-
má jako lepší řešení využití úvěru na
předfinancování "dotační" části (85 %) pro-
jektu "Výstavba a zkapacitnění místních ko-
munikací v Nových Hradech" i na
financování akce "ZTV Nové Hrady - Jižní
Město, I. etapa - část A". Rada souhlasila s
vyhlášením poptávkového řízení na posky-
tovatele úvěru pro předfinancování obou
akcí dle návrhu starosty města a pověřila ho
zajištěním poptávkového řízení a předlože-
ním podkladů pro projednání Finančním
výborem zastupitelstva města a v Zastupi-
telstvu města.)

� 7. Nákup sekačky
Rada města bere na vědomí oznámení Tech-
nických služeb města Nových Hradů o vy-

psání nového výběrového řízení na nákup
sekačky.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení
o tom, že v nejbližším období bude vypsáno
nové výběrové řízení na nákup sekačky,
protože sekačka, která byla zakoupena
v roce 2014, byla reklamována a vrácena.)

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

� 9. Projekt Rekonstrukce části vstupní
brány v Nových Hradech
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro inves-
tiční projekt "Rekonstrukce části vstupní
brány v Nových Hradech" v rámci Grantů
Jihočeského kraje pro rok 2015, Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje. Rada souhlasí s kofinancováním pro-
jektu v případě jeho podpory ve výši
102 380,- Kč (20,4 % celkových nákladů)
v rámci rozpočtu města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro in-
vestiční projekt "Rekonstrukce části vstupní
brány v Nových Hradech". Projekt řeší cel-
kovou rekonstrukci objektu bývalé vodárny
(část městské brány) v Údolské ulici. Cel-
kové náklady projektu jsou plánovány na
502 380,- Kč, výše dotace dle žádosti je
400 000,- Kč.)

� 10. Projekt Materiálové vybavení SDH
Údolí u Nových Hradů
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro nein-
vestiční projekt "Materiálové vybavení
SDH Údolí u Nových Hradů" v rámci Gran-
tů Jihočeského kraje pro rok 2015, Podpora
jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje. Rada souhlasí s kofinan-
cováním projektu v případě jeho podpory ve
výši 7 500,- Kč (30 % celkových nákladů)
v rámci rozpočtu města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro ne-
investiční projekt "Materiálové vybavení
SDH Údolí u Nových Hradů". Projekt řeší
dovybavení SDH Údolí u N. Hradů o věcné
prostředky nutné k činnosti při záchranných
pracích (vysílačky, pracovní oděvy) a dopl-
nění hasičárny o šatní skříňky pro členy
SDH. Celkové náklady projektu jsou pláno-
vány na 25 000,- Kč, výše dotace dle žádosti
je 17 500,- Kč.)

� 11. Projekt Elektrocentrála pro hasiče
Rada města schvaluje podání žádosti o poskyt-
nutí grantu Jihočeskému kraji pro investiční
projekt "Elektrocentrála pro hasiče" v rámci
Grantů Jihočeského kraje pro rok 2015,
Podpora jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obcí Jihočeského kraje. Rada souhlasí s
kofinancováním projektu v případě jeho pod-
pory ve výši 41 533,- Kč (30 % celkových ná-
kladů) v rámci rozpočtu města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro in-
vestiční projekt "Elektrocentrála pro hasi-
če". Projekt řeší pořízení elektrocentrály
pro jednotku SDH Nové Hrady pro zajištění
podpory při zásazích. Celkové náklady pro-
jektu jsou plánovány na 138 441,- Kč, výše
dotace dle žádosti je 41 533,- Kč.)

� 12. Projekt Materiálové vybavení SDH
Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro nein-
vestiční projekt "Materiálové vybavení
SDH Nové Hrady" v rámci Grantů Jihoče-
ského kraje pro rok 2015, Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihoče-
ského kraje. Rada souhlasí s kofinancová-
ním projektu v případě jeho podpory ve
výši 51 030,- Kč (30 % celkových nákladů)
v rámci rozpočtu města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
neinvestiční projekt "Materiálové vybavení
SDH Nové Hrady". Projekt řeší dovybavení
SDH N. Hrady o věcné prostředky nutné
k činnosti při záchranných pracích (motoro-
vá pila, motorový rozbrus, prostředky k zá-
chraně na vodě, hliníková bedna na nástavbu
hasičského auta ad.). Celkové náklady pro-
jektu jsou plánovány na 170 100,- Kč, výše
dotace dle žádosti je 119 070,- Kč.)

� 13. Projekt Vybavení zahrady a budov
MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro nein-
vestiční projekt "Vybavení zahrady a budov
MŠ Nové Hrady" v rámci Grantů Jihoče-
ského kraje pro rok 2015, Podpora školství.
Rada souhlasí s kofinancováním projektu
v případě jeho podpory ve výši 43 600,- Kč
(40 % celkových nákladů) v rámci rozpočtu
města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
neinvestiční projekt "Vybavení zahrady a
budov MŠ Nové Hrady". Projekt řeší dovy-
bavení vybavení budov mateřské školy o re-
gálové skříně pro uložení hraček a doplnění
herních prvků (altán s tabulí, prolézačka,
klouzačka) a sedací soupravy na školní za-
hradě. Celkové náklady projektu jsou plá-
novány na 109 000,- Kč, výše dotace dle
žádosti je 65 400,- Kč.)

� 14. "Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech" –
kvalifikace
Rada bere na vědomí Posouzení kvalifikace
v rámci užšího řízení k veřejné zakázce na sta-
vební práce "Výstavba a zkapacitnění míst-
ních komunikací v Nových Hradech". Rada
pověřuje starostu podpisem Protokolu a po-
souzení kvalifikace a ve spolupráci se Staveb-
ní poradnou, s. r. o. zajištěním dalších kroků
v rámci užšího řízení k předmětné zakázce.
(Rada města byla Stavební poradnou, s. r.
o. informována o posouzení kvalifikace
v rámci užšího řízení k veřejné zakázce na
stavební práce "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech".
Žádost o účast v užším řízení podalo celkem
13 firem. V rámci posouzení kvalifikace dle
požadavků řízení bylo konstatováno, že
všichni uchazeči splnili kvalifikační před-
poklady a měli by být vyzváni k podání na-
bídky v druhém kole VŘ.)

� 15. ZTV – kanál výběr dodavatele
Rada města bere na vědomí Odborný posu-
dek - podklad pro posouzení a hodnocení
nabídek zakázky malého rozsahu na akci:
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ZTV Nové Hrady – Jižní Město, I. etapa –
část A a schvaluje jako dodavatele akce
společnost ZVÁNOVEC a. s., České Bu-
dějovice. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo dle návrhu a ve spolupráci se
Stavební poradnou, s. r. o. zajištěním ode-
slání Rozhodnutí zadavatele.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o. České Budějovice
Odborný posudek, jako podklad pro posou-
zení a hodnocení nabídek zakázky malého
rozsahu na akci: ZTV Nové Hrady - Jižní
Město, I. etapa - část A. Nabídku v rámci
výběrového řízení podalo šest společností,
dvě nabídky jsou však z důvodu početní
chyby (EUROVIA CS, a. s.) a neocenění
části prací a dodávek (Stavitelství Matou-
rek, s. r. o., dopravní a inženýrské stavby)
navrženy k vyřazení. Nabídku s nejnižší na-
bídkovou cenou ve výši 4 646 272,- Kč bez
DPH podala společnost ZVÁNOVEC a. s.,
České Budějovice.)

� 16. Dětská skupina - dětské centrum
Rada města souhlasí se zřízením a financo-
váním dětského centra v Pasivním domě
v termínu březen – srpen 2015 dle návrhu.
(Rada byla starostou města informována
o řešení situace rodin, jejichž děti nebyly
z kapacitních důvodů přijaty do Mateřské
školy Nové Hrady. Starosta informoval
o společném setkání rodičů, vedení města
a mateřské školy, ze kterého vyplynula pot-
řeba cca. deseti rodin řešit vzniklou situaci.
Část dětí bude přijata do MŠ, pro část dětí
bude zajištěn provoz půldenního centra
(v Pasivním domě), které bude za finanční
podpory Města Nové Hrady zajišťovat ob-
čanské sdružení Kána. Náklady na zajištění
provozu centra budou fakturovány městu
(celkem 90 000,- Kč) s tím, že v době uza-
vírky MŠ bude centrum otevřeno i pro ostat-
ní děti. Dětské centrum je řešeno pro období
březen - srpen 2015. Pokud bude od září
2015 zájem o zajištění pokračování formou
dětské skupiny, musí být finanční náklady
zajištěny dotační cestou, neboť rada města
nepředpokládá, že by se podílela na finan-
cování platů v rámci dětské skupiny.)

� 17. Dotace poskytované z rozpočtu
města
Rada města bere na vědomí podané žádosti o
dotace z rozpočtu města a postupuje žádosti
k projednání Finanční komisi rady města.
(Rada projednala žádosti spolků o účelové
dotace na rozvoj sportu, tělovýchovy, kultu-
ry, cestovního ruchu, výchovy a vzdělávání.)

Zápis z 12. schůze městské rady
ze dne 4. 3. 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 z 11. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 11. jednání rady města.

� 2. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Rada města souhlasí s návrhem na přiděle-
ní dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2015 a postupuje návrh k projednání na jed-
nání zastupitelstva města s doporučením, aby
zbylé finanční prostředky do výše schvále-
ného v rozpočtu města byly ponechány jako
rezerva pro případné další žádosti k realiza-
ci akcí.
(Rada města projednala návrh přidělení do-
tací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci schváleného rozpočtu města pro rok
2015, kdy byla pro tuto podporu vyčleněna
částka 1,3 milionu korun. Návrh byl zpraco-
ván MěÚ Nové Hrady, Investičním a majet-
kovým odborem na základě došlých žádostí
a vyúčtování příspěvků za rok 2014. Návrh
následně projednala finanční komise. Rada
projednala návrh finanční komise a podala
svůj návrh s tím, že zbylé finanční prostřed-
ky do výše schválené v rozpočtu města do-
poručuje ponechat jako rezervu pro
případné další žádosti k realizaci akcí. Rada
postupuje návrh rady k projednání zastupi-
telstvu města.)

� 3. Koupě nemovité věci
Rada města souhlasí s účastí města v elek-
tronické dražbě dle usnesení č. j. 074 EX
06875/09-114 a postupuje návrh zastupitel-
stvu města. Rada pověřuje starostu města
zajištěním podkladů pro projednání návrhu
v zastupitelstvu a předložením podkladů na
jednání Finančního výboru, který návrh za-
pojení do dražby projedná na svém jednání
dne 9. 3. 2015.
(Starosta informoval radu o možnosti koupě
nemovitosti v Komenského ulici, čp. 188,
Nové Hrady (dům mezi hasičárnou a budo-
vou základní školy). Rada souhlasila s pro-
jednáním možného zapojení do koupě
nemovitosti formou dražby a postoupila ji
k projednání na jednání zastupitelstva měs-
ta. Rada pověřila starostu města zajištěním
podkladů pro projednání návrhu v zastupi-
telstvu a předložením podkladů na jednání
Finančního výboru, který návrh zapojení do
dražby projedná.)

� 4. Návrh rozpočtového opatření č.
2/2015
Rada města bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 2/2015 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 2/2015. Návrh počítá s použitím
prostředků z minulých let ve výši 5 mil. do
rozpočtu roku 2015.)

� 5. Žádost o projednání vyhlášení
městské části
Rada města souhlasí se záměrem vyhlášení
zahrádkářské kolonie ("Klondajk") jako
městskou (místní) část v k. ú. Nové Hrady

s názvem " Jižní Město - zahrádkářská ko-
lonie".
(Rada obdržela žádost o projednání vyhlá-
šení městské (místní) části v k. ú. Nové Hra-
dy, a to zahrádkářské kolonie ("Klondajk").
Vyhlášením městské části může dojít k při-
dělení čísla evidenčního objektům, které
splňují stavebně technické podmínky vy-
plývající ze stavebního zákona. V případě
přidělení evidenčního čísla je možnost při-
hlášení občanů k trvalému pobytu.)

� 6. Odměny za výkon funkce členům
výborů za rok 2014
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva města, a postupuje ten-
to návrh k projednání zastupitelstvu města
Nových Hradů.
(Rada projednala návrh na výplatu jednorá-
zové odměny za výkon funkce členům vý-
borů za rok 2014, kteří nejsou členy
zastupitelstva města. Návrh na výplatu jed-
norázové odměny je stanoven ve stejné výši
jako v roce 2013 a počítá s výplatou v obdo-
bí leden - říjen 2014, tj. do konce volebního
období 2010 - 2014.)

� 7. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Městského úřadu Trhové Sviny o udělení
povolení k nakládání s povrchovými voda-
mi, k vypouštění odpadních vod do vod po-
vrchových do vodního toku řeky Stropnice.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trho-
vé Sviny, odboru životního prostředí - od-
dělení vodního hospodářství a rybářství
Rozhodnutí o povolení k nakládání s povr-
chovými vodami, k vypouštění odpadních
vod do vod povrchových pro Město Nové
Hrady. Tímto rozhodnutím se vydává nové
povolení na období 1. 4. 2015 - 31. 3. 2025 -
jde o povolení vypouštění odpadních vod
z čistírny odpadních vod, které jsou po pro-
čištění vypouštěny do řeky Stropnice.)

� 8. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady o povolení
kácení dřevin mimo les, v k. ú. Mýtiny.

� 9. Pronájem pozemků v k. ú. Byňov
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemků parc. č. 2412, 2413, 2303, 2410,
2347, 2357, 2361, 2331, 2397, 2509, 2502,
2578, 2524, 2407, 2414, 2512 vše v k. ú.
Byňov a pověřuje tajemnici městského úřa-
du zveřejnění na úřední desce města.

� 10. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
finanční komise ze dne 3. 3. 2015. Rada
schvaluje příspěvek na fasádu manželům I.
a V. Hokrovým, Nové Hrady čp. 333 ve
výši 20 000,- Kč. Rada města schvaluje pří-
spěvek ve výši 10 000,- Kč pro Hospic sv. J.
N. Neumanna, Prachatice.
(Rada obdržela Zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 3. 3. 2015, s doporučením
a návrhem pro radu.)
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ZÁPIS z 3. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 12. února 2015

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. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Omluveni: p. Miroslav Šlenc.

Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: pí. Bc. Jana Káplová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.15 hodin (jednání zastupitelstva
předcházelo jednání zastupitelstva s vedením
SDH Nové Hrady /od 17.00 hodin/ v hasičár-
ně, na kterém byli zastupitelé seznámeni se
stavem techniky a počtem členů SDH Nové
Hrady a výjezdové jednotky) v sále
Kulturně-spolkového domu v Nových Hra-
dech. Bylo přítomno 14 členů zastupitelstva,
tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 2. zasedání byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 2. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočet města na rok 2015
4. Kalkulace vodné, stočné na rok 2015
5. Plán práce Finančního výboru ZM Nové

Hrady na rok 2015 a roky následující
6. Jmenování velitele JSDHO Nové Hrady
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Doplnění programu bylo podáno. Pan sta-
rosta navrhl doplnění o schválení veřejné sbír-
ky a dále potvrzení členství města v MAS
Sdružení Růže. Předložený program byl
schválen - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to p. Bc. Josef Vochoska, p. Mgr. Michal
Jarolímek, p. Petr Michale.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, pí. Alena Kedrušová, p. Jan
Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Mgr. Tomáš

Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Petr Michale, p. Bc.
Josef Vochoska.
Návrhová komise byla schválena - 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef
Vochoska

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 3. jednání zastupitelstva: p. Ing. František
Štangl, p. Mgr. Tomáš Rolínek.

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

Hlasování:
Pro 13
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, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Mgr. Tomáš Rolínek.

� 1. Kontrola usnesení z 2. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 2. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta p. Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací při plnění
těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu rozpra-
covanosti se nalézají jednotlivě přednesené
body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 2. jednání zastupitelstva města
- 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k. ú. Nové Hrady

Pan starosta informoval, že se jedná o ply-
novou přípojku pro dům v ulici 5. května.
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene bude úplatná.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce a. s. k poze-
mku parc. č. 1011/1 v k. ú. Nové Hrady na
akci: STL Plynovodní přípojka pro dům ul.
5. května 68, 373 33 Nové Hrady za jednorázo-
vou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. František

Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene k. ú. Mýtiny

Pan starosta uvedl, že se jedná o akci Horní
Stropnice Vyhlídky rekonstrukce NN. Tato
akce zasahuje do katastru Mýtiny, a je třeba
také schválit věcné břemeno, neboť stavba za-
sahuje na pozemky ve vlastnictví Města Nové
Hrady.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce, a. s. České
Budějovice na akci: Horní Stropnice Vyhlíd-
ky rekonstrukce NN, na pozemcích parc. č.
1579, č. 1618, č. 1631 v k. ú. Mýtiny, za jed-
norázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Prodej pozemků v k. ú. Byňov
Pan starosta konstatoval, že se jedná o

prodej pozemků, o které zažádala paní Anna
Ferenčíková. Žadatelka vlastní sousední po-
zemky - jsou v blízkosti jejího domu. Bylo
provedeno místní šetření a i osadní výbor se
vyjádřil kladně k prodeji pozemků. Navrhova-
ná částka je 100,- Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí
pozemků 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 + úhradu nákla-
dů za geometrický plán a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Koupě pozemků v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta informoval o jednání s pí.

Tauchmanovou, ohledně koupě pozemků
v návaznosti na získání dotace k realizaci vý-
stavby komunikace. Nyní jsou zde zahrádky,
jedná se o levou část zahrádek ve směru od au-
tobusového nádraží do sídliště ŽPSV. Dohod-
nutá cena je ve výši 110,- Kč/m2. Měla by se
zde realizovat zeleň, která pohledově oddělí
zástavbu směrem k areálu HSC Bohemia.
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Pan Dorotovič se dotazoval, zda jsou maji-
telé zahrádek informováni o této stavbě a změ-
ně majitele.

Pan starosta odpověděl, že toto jim sdělili
manželé Tauchmanovi. Ohledně realizace
stavby s nimi bude jednáno - schůzka je do-
mluvena na 23. února. Zahrádky nebude třeba
zrušit před zahájením stavby, nicméně v době
realizace stavby budou mít majitelé kompliko-
vaný přístup k zahrádkám.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, zda poze-
mky za těmi, které nyní město kupuje (směrem
k sídlišti ŽPSV), jsou již ve vlastnictví města.

Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky,
které již město koupilo od pana Holšana.

Pan Ing. Štangl se tázal, zda toto platí i pro
pozemek parc. č. 836/18.

Pan starosta odpověděl, že i tento pozemek
je ve vlastnictví města. V celé lokalitě (levá
strana) zatím nelze odkoupit pouze dva malé
pozemky, které částečně zasahují k plánované
cestě. Jedná se o pozemky, které jsou registro-
vány v rámci insolvenčního řízení. Město se
pokouší kontaktovat insolvenčního správce.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mků od pí. Marie Tauchmanové, Jižní Město
223, Nové Hrady, parc. č. 829/38 o výměře
159 m2, parc. č. 836/4 o výměře 891 m2, parc.
č. 836/19 o výměře 107 m2 v k. ú. Nové Hrady
za 110,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se
V 18.41 hodin odešel p. Ing. Štangl.

� 3. Rozpočet města na rok 2015
Pan starosta přednesl návrh rozpočtu na

rok 2015. Zdůraznil nejdůležitější položky
rozpočtu s tím, že v příjmech dochází k mírné-
mu navýšení např. u DPH a dani z právnic-
kých osob. Výdaje jsou příspěvkovým
organizacím rozpočtovány ve stejné výši, jsou
zde navrženy výdaje na koupi pozemků ve
výši 3 000 000,- Kč. Dále zmínil financování
kulturního a informačního centra a v rámci
rozpočtu oddělení jednotlivých aktivit. Dále
uvedl jednotlivé částky pro hasiče, osadní vý-
bory a spolky.

V 18.42 hodin se vrátil Ing. František
Štangl.

Pan starosta ještě upřesnil, že v § 3513 pol.
5222 - příspěvek - rychlá sanita, dojde ke změ-
ně popisu této položky a to, Příspěvek - LSPP.

Pan Ing. Štangl jako předseda finančního
výboru uvedl, že finanční výbor byl seznámen
a projednal rozpočet s tím, že výbor podmínil
schválení rozpočtu na rok 2015 tím, že dopo-
ručuje zřízení Fondu rozvoje vodohospodář-

ského majetku a odvod prostředků ve výši
2,4 mil. Kč do tohoto fondu tak, aby akumulo-
vané prostředky mohly v budoucnu sloužit k
financování vodohospodářských staveb. Dále
by se mělo ve výdajové části pamatovat na
nutnost třídění organického odpadu.

K rozpočtu byly ještě vzneseny připomín-
ky a námitky, které by mohl doplnit p. Kopřiva
nebo p. Kollmann. Výbor diskutoval otázku
nákladů veřejných budov, kdy jejich počet
roste a využití je mnohdy diskutabilní jako
např. Český dům, dále Jesle, Pasivní dům, Ko-
želužna. Také se dotazoval na výdajovou po-
ložku voda na rotě, zda je tento náklad
přefakturován. Člen výboru p. Kopřiva zmínil
nízké nájemné z parkoviště Rezidence. Dále
výbor poukázal na prostředky osadním výbo-
rům, zda již je představa o realizaci a využití
prostředků.

Pan starosta ještě upřesnil, že rozpočet je
přebytkový do výše splátky úvěry. Přebytek
hospodaření minulých let je cca 5 milionů. Dle
jeho názoru není problém, aby byla zřízena
položka rozpočtu k vodohospodářskému ma-
jetku. V letošním roce čeká město investice do
ZTV cca ve výši 5 - 6 mil. korun. Položka
v rozpočtu zatím nebyla, neboť k příslušné ak-
tivitě zatím není oficiální smlouva o poskytnu-
tí dotace. Na příštím zastupitelstvu bude celý
projekt předložen k projednání a k zapracová-
ní do rozpočtu.

Fond nebyl zřízen z toho důvodu, že fi-
nanční prostředky z nájemného za vodohospo-
dářský majetek budou použity na přímé
financování vodovodu a kanalizace. Lze změ-
nit návrh usnesení nebo na příštím zasedání
přesunout tyto prostředky z rezervy.

K provozu budov Jeslí, Českého domu a
dalších byla provedena analýza nákladů, bu-
dovy jsou opraveny z dotací a v rámci udržitel-
nosti projektu je nelze komerčně využívat.
Voda na rotě musí být řešena přes rozpočet
města.

Nájemné za parkoviště Rezidence je řeše-
no smlouvou v rámci zhodnocení investice do
parkoviště. Rezidence platí nájemné dle
smlouvy, zároveň je odepisována poměrná
část nákladů na vybudování parkoviště.

Svoz bio odpadu je řešený s firmou Marius
Pedersen. Prostřednictvím NZ byli občané
upozorněni na možnost bezplatného zapůjčení
a svozu biodpadu. Zároveň bude zkušebně ře-
šen popelnicový svoz domovního odpadu
v osadách Nakolice, Vyšné a Obora, neboť se
tento způsob jeví jako ekonomičtější v porov-
nání s kontejnerovým svozem.

Finanční prostředky pro osady jsou ve stej-
né výši jako v loňském roce. Po volbách do
osadních výborů bude dále jednáno o využití
těchto prostředků.

Paní Stráská upřesnila, že voda za rotu se
nepřefakturovává, ale je řešena v rámci pro-
vozní dotace příspěvkové organizaci.

Pan Ing. Štangl uvedl, že je rád, že je zájem
zřídit fond vodohospodářského majetku a poté
jej uvolnit pro další investici.

Pan starosta uvedl, že příjem z nájmu byl
v minulých letech investován do tohoto majet-
ku (rekonstrukce v sídlišti ŽPSV, náměstí aj.).
Situaci lze řešit vytvořením položky rozpočtu

s názvem fond vodohospodářského majetku
nebo doplněním označení položky Nákupu
ostatních služeb - rezerva.

Pan Ing. Štangl souhlasí, aby k položce Ná-
kup ostatních služeb - rezervy, bylo doplněno,
že tyto prostředky budou použity na vodohos-
podářský majetek.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že fond vodohos-
podářského majetku není povinnost, ale město
musí doložit, např. fakturami, že částku, kte-
rou přijalo za nájemné, zpětně ukládá do toho-
to majetku. A navrhl, aby od příštího roku byl
zřízen. Zatím to není nutné řešit tímto způso-
bem, neboť město je schopno doložit tyto
prostředky jako proinvestované dle zákona.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2015 v celkové výši příjmů 51 833 739,-
Kč, celkových výdajů 47 055 160,- Kč a splát-
ky úvěru ve výši 4 778 579,- Kč. V rozpočtu
jsou zahrnuty závazné ukazatele pro příspěv-
kové organizace města, a to pro Technické
služby města Nových Hradů ve výši
9 500 000,- Kč, Základní školu Nové Hrady
2 800 000,- Kč a Mateřskou školu Nové Hrady
1 000 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny
celkové příjmy 160 000,- Kč a celkové výdaje
na rok 2015 ve výši 177 700,- Kč. Do rozpočtu
není zahrnut přebytek hospodaření z minulých
let. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města
ke schvalování rozpočtových opatření do cel-
kového ročního objemu 10 % ze schváleného
rozpočtu pro rok 2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Vodné, stočné na rok 2015
Pan starosta přečetl důvodovou zprávu (pí-

semná verze byla poskytnuta pro potřeby zá-
pisu - pozn. zapisovatelky):

"Rada města nejprve od provozovatele
(ČEVAK, a. s.) obdržela první návrh vodného
a stočného na následující hospodářský rok,
který byl vytvořen v souladu s pravidly smluv-
ního vztahu (koncesní smlouva - v příloze na
CD), kdy jsou jednotlivé náklady indexová-
ny (s výjimkou nákupu surové vody a chemi-
kálií, které jsou doplněny na základě
skutečně očekávaných nákladů.) S ohledem
na vývoj jednotlivých indexů dochází k po-
klesu jednotlivých nákladů, nejvíce pak u ná-
kladů na spotřebu elektrické energie.

V oblasti fakturace také dochází k poklesu
očekávaného objemu, kde v roce 2014 (v po-
rovnání s předchozím) došlo k nejvýznamněj-
šímu propadu. Jedná se o tato odběrná místa:

Redox invest - propad cca 2500 m3 (zřejmě
vlivem poruchy v roce 2013, která byla plně
vyfakturována).

Centrum výzkumu globální změny - propad
cca 800 m3.

Rezidence - propad cca 400 m3.
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Započtením poklesu nákladů a poklesu fak-
turace dochází již v této základní variantě k
navýšení ceny na vodném o cca 0,84 Kč/m3 a
na stočném cca 0,43 Kč/m3 bez DPH (řádek 18
tabulky č. 2 zaslané kalkulace) - tento návrh
však počítal se stejnou výší nájemného jako v
roce 2014.

V tomto prvním návrhu se již promítla vý-
razná změna: na základě Cenového výměru
Ministerstva financí ČR dochází i ke změně
nejvyšší přípustné pevné složky při uplatnění
dvousložkové ceny, resp. procenta přidělení
(viz příloha cenový výměr). V současnosti je
přidělení do pevné složky v Nových Hradech
na úrovni 19,53 % vodné a 18,61 % stočné.
Podle cenového výměru je maximální úroveň
přidělení pevné složky 15 %.

Proto jsme v návrhu ceny pro rok 2015 byli
nuceni přepočítat jednotlivé pevné složky pro
jednotlivé kategorie. Tím dojde k poklesu pev-
né složky, ale zároveň se toto snížení přenese
do navýšené pohyblivé složky (tabulka 3 řádek
21a a řádek 23). Tedy pevná složka celkem pro
vodoměr Qn=2,5 m3 klesne ze současné výše
765 Kč/vdm/rok na částku 596 Kč/vdm/rok.
Zároveň se ale pohyblivá složka zvedne o 3,13
Kč/m3 (je tu kumulovaný vliv poklesu faktura-
ce a přesunu pevné složky). Více viz. samostat-
ná příloha č. 1.

V dalším jednání s provozovatelem jsme
požádali o vytvoření dalších variant cenové
kalkulace. Tyto varianty se liší pouze ve výši
nájemného, které Město Nové Hrady v rámci
kalkulace získává.

Varianta ve sloupci 5 znamená nárůst ceny
o 1,27 Kč bez DPH, s nájemným nižším oproti
variantě ve sloupci č. 4 ve výši 163 000,- Kč.
Pokud bychom se rozhodli i v dalších letech
"obětovat" tuto částku a navyšovat pouze o in-
dexaci (s nájemným ve výši roku 2014), pak by
to znamenalo v rozpočtu města celkový pro-
pad o 652 000,- Kč.

Pokud bychom snad uvažovali o celkovém
nezdražování v horizontu celého volebního
období, pak by byl reálný výpadek v rozpočtu
města (za předpokladu dalšího snižování obje-
mu odběru) cca. 1 300 000,- Kč.

Návrh: schválit variantu ve sloupci č. 4 -
s výslednou cenou jednosložkového vodného a
stočného včetně DPH: 59,87 Kč/m3. Tato va-
rianta znamená meziroční zdražení o 2,89 Kč
bez DPH, přináší zpětně nájemné, které bylo
vysoutěženo v koncesním řízení a které je zá-
kladem pro další rozvoj a obnovu vodohospo-
dářského majetku.

Pan Ing. Štangl se vyjádřil k budoucím in-
vesticím, a podotkl, že prostředky lze získat i
z dotací.

V 19.40 hodin odešel p. Michale.
Starosta uvedl, že nyní je vývoj dotací složi-

tý, neboť dotace získávají obce pod 2000 oby-
vatel a financování oprav z toho nejde čerpat.
V dotacích pro rok 2015 jsou omezení s ohle-
dem na počet obyvatel do 1 000 s tím, že už ne-
lze ani uplatnit jednotlivé osady, které jsou do
tohoto počtu, ale jinak patří k městu s vyšším
počtem obyvatel.

V 19.42 hodin se vrátil p. Michale.

Pan Bc. Vochoska přednesl svůj návrh
s odůvodněním (písemná verze byla poskytnu-
ta pro potřeby zápisu - pozn. zapisovatelky):

1) Plán obnovy vodohospodářského majet-
ku a způsob financování:
− pro Nové Hrady je zpracován tento plán

na období 2009 - 2018 dle Vyhlášky Mi-
nisterstva zemědělství č. 428/2001 Sb.,
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb.,
o vodovodech a kanalizacích pro veřej-
nou potřebu, § 13

− obsahem Plánu financování obnovy vo-
dovodů a kanalizací je vymezení infra-
strukturního majetku ve členění podle
vybraných údajů majetkové evidence
s reprodukční pořizovací cenou, vyhod-
nocení stavu majetku vyjádřené v %
opotřebení, výpočet teoretické doby aku-
mulace finančních prostředků, roční pot-
řeba finančních prostředků a její krytí a
doklady o čerpání vytvořených finanč-
ních prostředků včetně faktur nebo jejich
kopií

− návrh způsobu financování: Průběžné
spoření, založit od r. 2016 Fond obnovy
vodohospodářského majetku, město bude
pravidelně každoročně ukládat příslušnou
částku do Fondu obnovy a průběžně spo-
řit na budoucí výdaje spojené s obnovou
v závislosti na aktuální ekonomické situ-
aci i situaci vodohospodářského majetku.

2) Zjištění aktuální hodnoty vodohospo-
dářského majetku s reprodukční pořizovací
cenou a odpisového procenta majetku:
− postupuje se opět dle Vyhlášky Ministerstva

zemědělství č. 428/2001 Sb., příloha č. 18
− účetní hodnota = 67.541.523,99 Kč
− reprodukční pořizovací cena =

134.540.000,- Kč
− roční procento obnovy = 1,79 =

2.410.000,- Kč
− hodnota majetku se zadává sumárně pro

skupiny: vodovody, kanalizace, úpravny
vody, čistírny odpadních vod

− pro výpočet hodnoty v aktuální pořizovací
ceně se použije vyhláška č. 441/2013 Sb.,
k provedení zákona o oceňování (oceňova-
cí vyhláška) nebo Metodický pokyn Minis-
terstva zemědělství pro "Plány financování
obnovy vodovodů a kanalizací", který z
uvedené vyhlášky vychází a doplňuje ji.

3) Stanovení ceny vodného a stočného:
sociálně únosná cena: (dle Světové zdravot-
nické organizace WHO a Světové banky)
− sociálně únosná hranice pro výdaje na

Vodné a Stočné je definována jako cena
pro Vodné a Stočné, která představuje
2 % průměrných příjmů domácnosti,
s prognózou nárůstu příjmů domácností
dle Finanční analýzy a se standardní
spotřebou 80 l/os/den pro účel tohoto vý-
počtu (= 29,22 m3/rok)

− pro Jihočeský kraj dle pravidel OPŽP so-
ciálně únosná cena = 99,83 Kč/m3 vč.
DPH, tj. 86,81 Kč/m3 bez DPH

změna ve stanovení pevné složky u dvouslož-
kového vodného a stočného:
− na základě Cenového výměru Minister-

stva financí č. 01/2014 ze dne 22. 11.
2013 pro období

od 1. 1. 2015 může být vyčleněno nejvýše
15 % z celkových ekonomicky oprávněných
nákladů a přiměřeného zisku (jedná se o regu-
lované ceny)
návrh ceny pro rok 2015 - jednosložková for-
ma, 3 varianty:
1. varianta
cena na rok 2015 dle ceny z roku 2014, tzn.
bez navýšení:
49,17 Kč/m3 bez DPH; nájemné se sníží o cca
110.000,- Kč na 2.036.720,- Kč
56,54 Kč/m3 s DPH
2. varianta
cena na rok 2015 se zachováním nájemného
ve výši roku 2014, tj. 2.146.720,- Kč:
50,44 Kč/m3 bez DPH
(navýšení o 1,27 Kč/m3 = + 2,58 %)
58,01 Kč/m3 s DPH
(navýšení o 1,47 Kč/m3 = + 2,60 %)
3. varianta
cena na rok 2015 se zachováním nájemného
ve výši roku 2013, tj. 2.309.920,- Kč:
52,06 Kč/m3 bez DPH
(navýšení o 2,89 Kč/m3 = + 5,88 %)
59,87 Kč/m3 s DPH
(navýšení o 3,33 Kč/m3 = + 5,89 %).

ZÁVĚR:
− roční procento obnovy vodohospodářské-

ho majetku dle firmy ČEVAK a. s., je
stanoveno na 1,79 %; tj. 2.410.000,-
Kč/rok

− dobu životnosti majetku si může vlastník
určit dle svého uvážení

− celostátní průměr = 1,2 - 1,6 %; při 1,6
% = 2.152.640,- Kč/rok

Návrh zastupitelů za ČSSD: varianta č. 2
(variantu ve sloupci č. 5) se zachováním ná-
jemného ve výši roku 2014

ODŮVODNĚNÍ:
:zásadním problémem v rozhodování o ceně

vodného a stočného je snižování spotřeby
vody (r. 2013 = 102 tis. m3, r. 2014 = 98 tis. m3,
předpoklad r. 2015 = 94 tis. m3), proto se do-
mníváme, že s ohledem na budoucí vývoj
spotřeby vody v našem městě je efektivnější
navyšovat cenu postupně o cca 2-3 %

:stanovení okamžité vyšší částky za vodné
a stočné může teoreticky vést k úspoře spotře-
by vody v domácnostech i ve firmách a při do-
držení příspěvku do fondu obnovy majetku a
se započtením inflace, se můžeme v blízké bu-
doucnosti rychle přibližovat sociálně únosné
ceně.

V 19.45 hodin odešel p. Ing. Štangl.
V 19.47 se vrátil p. Ing. Štangl.
Pan starosta uvedl, že čísla jsou zajímavá,

pokud se týká obnovy majetku, tak je to pouze
obnova, ale ne rozvoj. Pokud se týká sociálně
únosné ceny doufá, že se město takhle nahoru
nedostane.

Pan Ing. Štangl uvedl, že spotřeba vody
na osobu je již na 30 m3, pokud by se odfil-
trovaly podniky. Je složité rozhodovat, na
co je legitimní využívat prostředky z proná-
jmu vodohospodářského majetku, zda pouze
do stávajícího vodohospodářského majetku
nebo i na nové investice.

Pan Kopřiva (občané) uvedl, že pokud si
vzpomíná, když se schvalovala nová smlouva

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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s ČEVAKem, bylo řečeno, že se vodné a stoč-
né nebude navyšovat. Město si mělo vzít vo-
dohospodářský majetek do své správy tak, jak
to učinily jiné obce.

Pan starosta upřesnil, že zastupitelé dosta-
li koncesní smlouvu, v rámci které může
ČEVAK měnit komponenty, jejich cena není
na pět let nehybná. Buď bude klesat nájemné
pro město a nebude se navyšovat cena pro
obyvatele. Novou koncesní smlouvou město
získalo navíc nájemné ve výši 1,43 mil. korun.

Pan Bc. Vochoska dodal, že pokud by se
nepropadala spotřeba vody, nemuselo by se
jednat o zvyšování ceny.

Pan starosta navrhl variantu ve sloupci č. 4,
pokud bude protinávrh, nejdříve bude hlaso-
váno o protinávrhu.

Pan Bc. Vochoska navrhl variantu ve
sloupci č. 5.

Pan starosta přečetl návrh usnesení - nejpr-
ve bylo hlasováno o návrhu p. Bc. Vochosky:
Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vod-
ného a stočného pro rok 2015 dle návrhu č. 5.
Tento návrh nebyl přijat, pro hlasovali 4 zastu-
pitelé, ostatní se zdrželi.

Hlasování:
Pro 4
p. Ivan Dorotovič, pí. Alena Kedrušová, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger.
Následně bylo hlasováno o návrh: Zastupi-

telstvo města schvaluje kalkulaci vodného a
stočného pro rok 2015 dle návrhu č. 4. Tento
návrh byl přijat - 10 hlasy, 4 se zdrželi hlaso-
vání.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 4
p. Ivan Dorotovič, pí. Alena Kedrušová, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, p. Bc. Josef Vochoska

� 5. Plán práce Finančního výboru
zastupitelstva města
Pan starosta konstatoval, že prostřednic-

tvím rady města byl finančním výborem za-
slán návrh plánu práce pro období 2015 -
2018. Pan starosta souhlasí s obsahem kontrol,
má pouze připomínky k plánu práce s tím, že
dříve se schvaloval pouze na jeden rok. Nyní
je na rok 2015 a roky následující, jsou tam
kontroly za rok 2014, 2015, které se mohou
promítnout i v roce 2016. V bodě 6 a 7 není
uvedeno, co bude konkrétně kontrolováno.
A v bodě 7 jsou uvedeny kontroly dotací - i zde
starosta souhlasí s kontrolami, navrhuje však,

aby se vždy kontroly prováděly až poté, co
budou projekty - dotace vypořádány s posky-
tovatelem dotací.

V 20.10 hodin odešel p. Winzberger (od-
chod do zaměstnání) a od bodu č. 5 nehlasoval.

V 20.11 hodin odešel p. Dorotovič.
V 20.12 hodin se vrátil p. Dorotovič.
Pan Ing. Štangl uvedl, že plán bude upřes-

ňován na každý rok. Pokud se týká majetko-
vých dispozic, upřesnil, že FV by se měl
vyjádřit k opravdu zásadnějším investicím -
jako např. v minulosti domu na náměstí č. 9.
Investiční akce budou určitě kontrolovat až po
vyúčtování dotace.

Pan starosta navrhl, že pokud se bude
schvalovat plán práce tak, jak je v nadpisu, pak
by doporučoval, aby se schválil plán na každý
rok a pro letošní rok po upřesnění až na dalším
jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Štangl uvedl, že v následujících
letech bude předložen konkrétní plán práce.

Pan Bc. Vochoska upřesnil, že např. kalku-
lace je i na jednotlivé položky v daném roce.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce
Finančního výboru Zastupitelstva Města Nové
Hrady na rok 2015 dle návrhu - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Jmenování velitele JSDHO
Pan starosta uvedl, že rada byla požádána

o schválení nového velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Nové Hrady.

Nejdříve by však mělo zastupitelstvo od-
volat z funkce p. Stanislava Papouška a záro-
veň mu poděkovat za jeho dlouholeté vedení
výjezdové jednotky (od roku 1990). Rada
města proto doporučila poskytnutí daru ve
výši 25 000,- Kč. Forma daru bude věcná, dle
vlastního výběru.

Následně zastupitelstvo zároveň jmenova-
lo nového velitele výjezdové jednotky, kterým
bude pan Radek Bandík. Ke jmenování nové-
ho velitele vydal souhlas i Hasičský záchranný
sbor Jihočeského kraje.

Starosta města po schválení usnesení pře-
dal dárkový koš panu S. Papouškovi a jménem
zastupitelstva města a všech občanů poděko-
val za jeho činnost s tím, že i v budoucnu bude
předávat své zkušenosti svým nástupcům. Zá-
roveň pan starosta popřál mnoho úspěchů při
výkonu funkce velitele panu R. Bandíkovi.

USNESENÍ:
Zastupitelstvo města odvolává z funkce ve-

litele jednotky sboru dobrovolných hasičů
Města Nové Hrady p. Stanislava Papouška.

Zastupitelstvo města jmenuje p. Radka
Bandíka velitelem jednotky sboru dobrovol-
ných hasičů Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
věcného daru ve výši 25 000,- Kč p. Stanislavu
Papouškovi, Hradební 112, Nové Hrady.

Vše schváleno 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Veřejná sbírka
Pan starosta uvedl, že je třeba schválit již

tradiční veřejnou sbírku na hradě za účelem
konání kulturních akcí.

Zastupitelstvo města souhlasí s konáním
veřejné sbírky podle § 4 zák. č. 117/2001 Sb.,
o veřejných sbírkách a o změně některých zá-
konů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem
pořádání kulturních akcí. Sbírka se bude konat
formou pokladničky umístěné v areálu Státní-
ho hradu Nové Hrady – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
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. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Členství města v MAS Sdružení Růže
Pan starosta konstatoval, že město musí

potvrdit členství v MAS Sdružení Růže. Dále
informoval, že dle sdělení pracovníků MAS
Sdružení Růže, by se neměly dělat žádné
úpravy v zastupování jednotlivých členů.
Rada navrhla, aby město zastupovala místos-
tarostka pí. Ing. Ladislava Bártová (Mgr. Hokr
by zůstal členem MAS jako fyzická osoba).
Tyto změny nyní nejsou možné a návrh je,
aby se pouze potvrdilo členství města s tím,
že pokud se jednání nezúčastní starosta měs-
ta, může jej automaticky zastupovat některý
z místostarostů.

V 20.30 hodin odešel p. Dorotovič (odchod
do zaměstnání) a k bodu č. 8 již nehlasoval.

Zastupitelstvo města potvrzuje členství
Města Nové Hrady v Místní akční skupině
Sdružení Růže - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Diskuse
Pan starosta informoval o nákladech za

provoz systému shromažďování, sběru, třídě-
ní, využívání a odstraňování komunálních a
třídění odpadů za rok 2014. Celkové množství
vyprodukovaného odpadu je nižší o 5,47 tuny.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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Oproti tomu se zvyšuje podíl vytříděného od-
padu. Výsledná částka za rok 2014 na jednoho
občana činí 576,45 Kč, došlo tedy ke snížení
o 13,35 Kč na občana. Toto snížení je dáno vý-
běrem nového provozovatele svozu domovní-
ho odpadu (popelnicový svoz), zapojením
občanů do třídění a také aktivitou MěÚ Nové
Hrady při výběru poplatků a jeho spoluprací
s kolektivními systémy.

Pan starosta poděkoval za zpracování vý-
sledků svozu odpadů a za celkovou péči o od-
padové hospodářství pracovníkovi městského
úřadu p. Vaňkovi.

V 20.36 hodin odešla pí. Ing. Ševčíková.
Pan starosta dále zmínil tři akce na rekon-

strukce silnic. V průběhu roku 2015 by měly být
řešeny opravy úseků Údolí, Hlinov a Jakule.
Oprava Údolí bude řešena již v měsíci dubnu.

V 20.38 hodin se vrátila pí. Ing. Ševčíková.
V průběhu roku by se měl řešit i špatný stav

komunikace v místě Hlinova. Na jednání
s krajem se dotazoval na jízdné v době uzavír-
ky, to by se nemělo zvyšovat.

Dále pan starosta konstatoval, že příští tý-
den má jednání s p. Bromem ze SÚS k opravě
komunikace na Jakuli okolo firmy Prefa.
V rámci průtahu budou řešeny i obrubníky
k novému chodníku.

Dále pan starosta informoval o uzavření
pobočky České spořitelny, tato na návrhy
města ohledně snížení nájmu nijak nereflekto-
vala. Pobočku určitě nelze nahradit, ale jsou

domluvena konzultační místa v prostorách
radnice. Spořitelna nabízí konzultanta do
domu a tuto službu budou nabízet.

Pan starosta dále uvedl, že proběhla také
jednání s vedením České pošty, při kterých
bylo potvrzeno, že není nijak uvažováno
o omezení pobočky České pošty v Nových
Hradech. Naopak bylo jednáno o přizpůsobení
pošty situaci po uzavření České spořitelny,
kdy někteří klienti řeší vzniklou situaci zříze-
ním účtů na poště. Pošta přislíbila zpružnění
tak, aby nedocházelo k dlouhému čekání.

Pan Ing. Štangl uvedl, že stav komunikace
mezi Údolím a Hlinovem je opravdu špatný a
při opravě musí dojít k řádnému odvodnění.
Dále upozornil na nutnost otevřít diskusi
ohledně komunikace Nové Hrady - České Bu-
dějovice společně s ostatními starosty obcí na
této trase. Je třeba oslovit krajské zastupitele,
zjistit stav příprav např. obchvatů Žára a Stráž-
kovic a iniciovat naplánování této výstavby.
Ostatní starostové se určitě přidají.

Pan starosta uvedl, že krok jedna byl již
učiněn. Společně s místostarostkou Ing. Bár-
tovou se setkali se starostou a místostarostkou
Trhových Svinů. Jednání starostů, které se
uskutečnilo v Horní Stropnici, se starosta ne-
mohl zúčastnit z důvodu kontroly ze strany
ROP, přítomen však byl místostarosta Bc. Vo-
choska. Pan starosta bude navrhovat, aby se
tato otázka řešila v rámci mikroregionu Růže
na nejbližší valné hromadě.

Pan starosta dále konstatoval, že posledním
dokumentem Jihočeského kraje ohledně ko-
munikace č. 156 byla studie, která byla zapra-
cována do tzv. bílé knihy. Tato studie

s žádnými obchvaty nepočítala, řešila pouze
zúžený úsek na hrázi rybníka Žár.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že stavby
v bílé knize zůstaly a počítalo se s nimi, nic-
méně k nim nebyl dostatek financí.

Pan Papoušek (občané) poděkoval zastupi-
telstvu za věcný dar a konstatoval, že na práci
u hasičů nebyl sám a že je rád, že se povedla
rekonstrukce hasičské zbrojnice, hasičského
auta a požární nádrže.

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

ným zastupitelům i občanům města za účast
na 3. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

Starosta města v 20.56 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE
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OŽP informuje:

Kontejnery
na kovové obaly

Od 4.3.2015 došlo v našem městě
k rozšíření komodit tříděného odpadu
o možnost třídit tzv. „Kovové obaly“, kte-
ré by tak dle novely zákona o odpadech už
neměly být součástí komunálního odpadu.
Tato možnost zde byla zatím jen prostřed-
nictvím sběrného dvora.

Prozatím šest nových kontejnerů k vy-
třídění této komodity odpadu bylo umístě-
no do míst ke stávajícím kontejnerům na
separovaný odpad:
Nové Hrady – ulice:
Hradební před domem č.p. 215
Zahradní čtvrť u prodejny Flop
Sídliště Vilová
Pod Zámeckým před domem č.p. 447
Osady: Údolí – U hasičské zbrojnice
Byňov – U obchodu

Na kontejnerech je vyobrazeno co tam
patří a naopak co nepatří.

Do kontejnerů na kovy lze ukládat:
¡ konzervy od potravin
¡ plechovkové a nápojové obaly
¡ kovové kanystry
¡ drobný kovový odpad

Do kontejnerů nepatří plechovky od ba-
rev – určeno pro sběrný dvůr.

Další kontejnery dle situace a potřeby
budou v průběhu roku následovat.

V místech kolem nádob na tříděný od-
pad udržujte prosím čistotu a pořádek.

OŽP

O Z N Á M E N Í

MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům

Hromadné očkování psů
v Nových Hradech a přilehlých osadách proběhne v následujících termínech:
¡ sobota 11.4.2015 Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9:30 hod. – 9:50 hod.

Byňov (na návsi) 10:00 hod. – 10:35 hod.
Jakule (před Hostincem) 10:40 hod. – 10:55 hod.
Štiptoň ( u autobusové zastávky) 11:00 hod. – 11:10 hod.
Nové Hrady – (radnice) 11:15 hod. – 12:00 hod.

¡ neděle 12.4.2015 Nové Hrady – (radnice) 10:00 hod. – 10:30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky) 10:40 hod. – 11:00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6) 11:10 hod. – 11:20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny) 11:30 hod. – 11:45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci 90,- Kč,
individuálně (tj. v objektu majitele psa) 110,- Kč
Kombinovaná vakcinace 180,- Kč.
Aplikace je hrazena  majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zákon č. 166/ 1999 Sb. (hlava II,
oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999 o povinnostech chovatelů psů a některých dalších zvířat
držených v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok.

V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka, vystavuje se majitel nepříjem-
nému riziku sankčního řízení.

Důležité!
¡ K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete!
¡ Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!

OŽP
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Zápis z terénní prohlídky NPP Terčino údolí ze dne 16. 3. 2015
Dne 16. 3. 2015 proběhla v Terčině údolí

první letošní společná schůzka zástupců
Agentury ochrany přírody a krajiny, místní sa-
mosprávy, Lesů České republiky, s. p. a zá-
stupců občanské iniciativy na obnovu parku
Terčino údolí. Přítomní prošli většinu parku a
pojmenovali největší nedostatky a opravy,
které bude třeba udělat. Schůzku inicioval zá-
stupce občanské iniciativy p. Vyhnánek spolu
se starostou p. Hokrem. Celá terénní prohlídka
trvala přes tři a půl hodiny a nesla se v ryze
věcném duchu.

Schůzky se zúčastnili:
− Ing. Jiří Bureš, ředitel AOPK ČR,

Regionální pracoviště Jižní Čechy,
− RNDr. Libor Weiter, zoolog AOPK ČR,
− Ing. Tomáš Vosátka,

odpovědný za zemědělství AOPK ČR,
− Mgr. Vladimír Hokr,

starosta Města Nové Hrady,
− Zdeněk Vaněk,

referent Odboru životního prostředí
Městského úřadu Nové Hrady,

− Ing. Hubert Švarc,
správce městských lesů Nové Hrady,

− Luboš Šulista,
správce obecních lesů Horní Stropnice,

− Ing. Petr Žemlička,
lesní správce, Lesy České republiky, s. p.,

− František Pán,
revírník, Lesy České republiky, s. p.,

− Marek Petrášek, člen osadního výboru
Údolí, zástupce občanské iniciativy,

− Jiří Matějka, člen SDH Údolí,
− Ladislav Starý,

předseda ZO ČSOP Nové Hrady,
− Ing. Jitka Šáchová, členka výboru ZO

ČSOP, zástupkyně občanské iniciativy,
− Bc. Michal Jarolímek, člen ZO ČSOP,

zástupce občanské iniciativy,
− PhDr. Tomáš Vyhnánek,

zástupce občanské iniciativy.

Následuje kompletní zápis ze setkání

Aktuální informace o změnách
v péči o NPP TÚ a finanční
možnosti jednotlivých stran

P. ředitel Bureš seznámil přítomné s orga-
nizačními změnami ve struktuře Agentury
ochrany přírody a krajiny (dále AOPK), které
budou mít pravděpodobně za následek, že
agenda Národní přírodní památky Terčino
údolí (dále NPP TÚ) se ze Správy CHKO
Blanský les přesune na regionální pracoviště
Jižní Čechy do Českých Budějovic, o čemž ale
zatím není rozhodnuto.

Plán péče pro období 2014-2022 čeká
v tuto chvíli na schválení ze strany Minister-
stva životního prostředí (dále MŽP). Regio-
nální pracoviště AOPK se bude snažit jednat
s MŽP tak, aby ke schválení došlo v horizontu
dvou měsíců. Do schválení nemůže AOPK na
péči o NPP TÚ vynakládat finanční prostřed-
ky z kapitoly k tomu určené, to jest z tzv. Prog-
ramu péče o krajinu, a v tuto chvíli ještě není
známý rozpočet programu na tento rok. AOPK
předá informaci o schválení Plánu péče ostat-

ním institucím, jakmile obdrží oficiální sta-
novisko MŽP. Zástupci AOPK vysvětlili, že
plán péče a v něm uvedený rozpočet však ne-
představují automatický nárok na finanční
prostředky z rozpočtu MŽP, ale AOPK je
musí najít v přidělených prostředcích Progra-
mu péče o krajinu.

P. ředitel Bureš dále uvedl, že osobně ne-
považuje typ ochrany NPP za nejvhodnější
pro krajinný park, protože se spíše jedná o kul-
turní památku a dílo lidských rukou a je obtíž-
né zajistit údržbu parkového charakteru údolí
s prostředky určenými na management přírod-
ních rezervací či památek. Snaha transformo-
vat ochranné statusy tak, aby se parku ujal
Národní památkový ústav (dále NPÚ), by
však byla asi zbytečná. Nehledě na to, že NPÚ
má podobně napnutý rozpočet jako AOPK.

P. starosta Hokr navrhl, aby drobnější za-
kázky byly ze strany AOPK nabízeny místním
organizacím jako jsou Základní organizace
Českého svazu ochránců přírody Nové Hrady
(dále ČSOP) nebo místní jednotky Sboru dob-
rovolných hasičů (dále SDH), které mohou
díky částečně dobrovolnické práci cenově
konkurovat soukromým firmám, resp. za stej-
né peníze provést více práce. P. ředitel Bureš
poděkoval za nabídku a slíbil, že ji vezme
v potaz, až budou takové zakázky připraveny.

Péče o louky
P. ředitel Bureš informoval přítomné o

tom, že tento rok dojde k novému výběru ná-
jemce, který bude moci síct louky v NPP TÚ a
čerpat na to dotace programu Agroenvi. Tento
rok však bude stejně jako v minulých letech
zajišťovat sečení firma AGRO TRADE s. r. o.

Zástupci iniciativy i p. starosta Hokr sdělili
své špatné zkušenosti s prací této firmy. Zmí-
nili zejména velkou tonáž použitého traktoru,
nevhodný výběr dní pro sekání (po dešti), způ-
sob sekání (mulčování) a další. Zástupci ini-
ciativy nabídli pro letošní rok pomoc při
kontrole práce firmy na místě, včetně pořizo-
vání fotodokumentace.

P. ředitel Bureš uvedl, že bude se zástupci
firmy jednat o zmíněných připomínkách tak,
aby se jich pro tento rok firma snažila vyvarovat.

P. Vyhnánek nabídl AOPK pomoc a své
profesní zkušenosti při přípravě výběru příští
firmy, která bude louky síct.

Všichni přítomní na místě konstatovali ha-
varijní stav louky, do které se v současnosti
vylévá Krčínský potok. Potok byl dříve veden
pod cestou a loukou v trubkách, které zničila
těžká technika sečící louky. P. starosta Hokr si
vzal na starost zjištění finančních nákladů
opravy, které by v ideálním případě měl znát
do dubnové schůzky. Kromě opravy potrubí
byla zmíněna také možnost vyhloubení kory-
ta. Tato varianta byla přítomnými považována
za potenciálně levnější, ale esteticky méně
vhodnou. Za zmínku stojí, že na plánech parku
minimálně do roku 1850 není potok v louce
zakreslen. O možnostech opravy se bude jed-
nat na dubnové schůzce.

Péče o cesty
Přítomní se rovněž zabývali problematikou

cest. Zástupci občanské iniciativy uvedli, že
mnoho úseků je ve špatném stavu, přičemž ně-

Svoz odpadu duben 2015
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu
a železného šrotu. Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové

kontejnery, železný šrot uložte vedle kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno
použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky

pondělí 30. března a úterý 31. března do 14.00 hod.
¡ na rozcestí k rybníku Olejový

pondělí 30. března a úterý 31. března do 14.00 hod.
¡ v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247

úterý 31. března a středa 1. dubna do 14.00 hod.
¡ v ulici 5. května

středa 1. dubna a čtvrtek 2. dubna do 14.00 hod.

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
¡ v Byňově - pátek 3. dubna až pondělí 6. dubna
¡ v Nakolicích u stávajícího kontejneru - pátek 3. dubna až pondělí 6. dubna
¡ ve Vyšném u stávajícího kontejneru - pátek 3. dubna až pondělí 6. dubna
¡ na Jakuli u prostranství u hospody - úterý 7. dubna a středa 8. dubna
¡ v Údolí u hasičské zbrojnice - úterý 7. dubna a středa 8. dubna
¡ ve Štiptoni u bývalého kontejneru - středa 8. dubna a čtvrtek 9. dubna
¡ na Hlinově na rozcestí za farmou Helena - pátek 10. dubna až pondělí 13. dubna
¡ v Oboře u stávajícího kontejneru - pátek 10. dubna až pondělí 13. dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad
(např. zbytky chemikálií, léky, uhynulá zvířata).

Železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie a pneu. lze uložit vedle kontejneru. pokračování na str. 11



duben 2015 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

které cesty zanikají (zarůstají), protože po nich
návštěvníci nechodí, a některé cesty naopak
vznikají nově, protože jsou návštěvníci nuceni
obcházet bahnité úseky, nebo již obtížně roze-
znávají původní pěšinu a cestu si zkracují.
Bylo navrženo řešit problematiku cestní sítě
ve třech etapách:

1. Vytipovat úseky v opravdu havarij-
ním stavu, zjistit náklady na jejich alespoň
provizorní opravu a tu provést v co nejbližším
čase. Týká se to například cesty za Láznička-
mi a hlavní cesty mezi bránou a Hamrem.
V obou případech by hlavní úpravou mělo být
vyhloubení strouhy tak, aby voda ze svahu ne-
tekla na cestu. Seznam havarijních úseků
může být ještě rozšířen a zástupci ČSOP jej
připojí k inventáři mobiliáře a předají městu
do konce března. Město i AOPK se následně
pokusí najít finanční prostředky na provedení
prací.

2. Údržbář bude v průběhu sezóny
průběžně opravovat výtluky na cestách a čistit
rigoly.

3. V horizontu roku bude zadáno zpra-
cování projektové dokumentace na komplexní
řešení revitalizace cestní sítě v celém NPP TÚ,
která by byla připravena, až se v budoucnu
otevře vhodný dotační titul. P. ředitel Bureš
uvedl, že AOPK se valné většiny dotačních ti-
tulů nemůže jako organizační složka státu
účastnit, nicméně město by mohlo za předpo-
kladu, že dostane na dobu udržitelnosti projek-
tu cesty do zápůjčky. P. ředitel Bureš i p.
starosta Hokr vyjádřili vůli spolupracovat při
řešení těchto formálních požadavků v okamži-
ku, kdy bude vyhlášen vhodný dotační titul.

Péče o lesy a samostatné stromy
P. Žemlička uvedl, že malé roztříštěné po-

zemky, které mají Lesy České republiky (dále
LČR) v NPP TÚ lze považovat za historický
renons, který LČR nepřináší žádný užitek.
V současnosti je však zablokovaný stav, neboť
pozemky na území NPP lze prodat pouze stá-
tu. Naproti tomu AOPK může od státních in-
stitucí získávat pozemky pouze bezúplatným
převodem. Návrh občanské iniciativy, aby do-
šlo k racionalizaci a výhodnému převodu ma-
lých pozemků LČR na okraji městského lesa a
státní louky, je tedy za současných pravidel
nerealizovatelný.

Vše je tedy závislé na vzájemné dohodě,
kdy prioritou, na které se všichni shodli, je
rychlé odstranění padlých stromů, pravidelné
kácení souší a nemocných stromů a úklid men-
ších spadaných větví. P. správce Žemlička
konstatoval, že právo odnášet spadané větve
(do průměru 7 cm) z lesa v majetku LČR má
každý občan. P. starosta navrhl, aby kvůli čas-
to obtížnému určení, na čím pozemku strom
stál, si většinový vlastník (Město NH resp.
Obec HS) vzal na starosti průběžnou kontrolu
a při pádu stromu toto oznámil potenciálním
vlastníkům. Pouze na základě jejich dohody
bude moci být strom nejprve odklizen a pře-
místěn na deponii a až poté se bude řešit nej-
pravděpodobnější majitel.

V otázce souší a nemocných stromů, by
ideálním modelem byla pravidelná schůzka
jednou do roka vždy na podzim, na které by se

určilo, které stromy bude třeba pokácet z dů-
vodu jejich zdravotního stavu či nebezpečí
pádu v místech, kde se pohybují návštěvníci.
Naproti tomu se přítomní shodli, že by se mělo
začít s cílenou obnovou formou sázení vzros-
tlejších semenáčků. P. starosta Hokr uvedl, že
by i Město uvažovalo o finanční podpoře této
aktivity nákupem stromků, pokud by další or-
ganizace (např. ČSOP) zajistilo jejich výsad-
bu. K samotnému umístění a celkové koncepci
výsadby by však měl vzniknout plán vytvoře-
ný či alespoň konzultovaný s odborníky z řad
parkových zahradníků i památkářů.

Pokud jde o úklid spadaných větví, dekla-
rovali zástupci občanské iniciativy, že uspořá-
dají během roku několik brigád, při nichž by
došlo k jejich odklizení z míst, na něž je z cest
vidět.

Krajinářské úpravy
Z pohledu krajinářských zásahů se zejmé-

na diskutovaly otázky obnovy zarostlých prů-
hledů, a posunu hranice louky a lesa na úroveň
z doby cca. před 10 lety. Přítomní zástupci
AOPK konstatovali, že pokud s tím bude maji-
tel pozemku souhlasit, může dojít k obnově
průhledů, které jsou vyjmenovány v plánu
péče. V případě větších zásahů je však nutné
aktivitu rozdělit do několika let, aby nedošlo
k náhlému odstranění okrajového lesního pat-
ra. AOPK v současnosti nemá finanční zdroje
na provádění těchto zásahů.

P. Petrášek a další zástupci občanské ini-
ciativy nabídli pomoc s drobnými prořezávka-
mi křovin, kterou zúčastnění přijali kladně.

Péče o mobiliář a turistickou
infrastrukturu

P. ředitel Bureš konstatoval, že péče o
drobný mobiliář a turistickou infrastrukturu,
která není v majetku AOPK, není a v nejbliž-
ších letech nebude v možnostech AOPK. Tím-
to mobiliářem jsou nyní chápány lavičky,
odpadkové koše a informační panely. Je mož-
né, že do tohoto výčtu budou ještě zařazeny
další prvky. P. starosta Hokr, nabídl převzetí
odpovědnosti o stav mobiliáře poté, co bude
zpracován inventář mobiliáře, včetně technic-
kého stavu jednotlivých prvků a jejich majitelů.

Přítomní zástupci ČSOP slíbili, že do kon-
ce března předají městu inventář stávajícího
mobiliáře, spolu s doporučením oprav pro ten-
to rok a návrhem na dokoupení vybavení.

Separátně budou mezi AOPK, Městem
a případně ČSOP řešeny dřevěné mostky,
z nichž některé vyžadují výměnu částí mos-
tovky a zábradlí a všechny vyžadují i ochran-
ný nátěr.

P. Jarolímek navrhl odstranění dvou po-
uličních lamp nacházejících se u cesty před
lázničkami, a to zejména z důvodu jejich ne-
estetičnosti a nefunkčnosti. Tento návrh byl
všemi zúčastněnými přijat kladně a p. starosta
Hokr slíbil, že úkol předá k řešení Technickým
službám města.

Péče o vstupní bránu
Všichni zúčastnění se shodli, že vstupní

brána je ve stavu, který vyžaduje ošetření. Zej-
ména je třeba vyměnit poškozený plech tvořící
zastřešení sloupů. Dále je třeba sloupy nově
natřít a vyměnit či natřít dřevěné prvky tvořící
plot mezi sloupy. Není vyloučeno, že odborník
nalezne závažnější problémy, jako jsou trhliny,
do kterých zatéká voda, poškozené ozdobné ka-

menné prvky, apod. O ošetření stavby by se
měl primárně postarat její majitel.

Na místě se přítomným nepodařilo určit,
v čí majetku stavba je. Nejpravděpodobněji se
jedná o Město NH nebo AOPK. Obě instituce
se zavázaly dohledat, kdo je majitelem, a to do
dubnové schůzky (viz. harmonogram).

Přítomní se shodli, že v okamžiku kdy se
bude brána opravovat, se též odstraní okolo
rostoucí keře rododendronu. Z ochranářského
hlediska to není problém a z památkářského
také ne, neboť brána je součástí pohledové
osy, a keře jí z velké části zakrývají. V tom pří-
padě bude také nutné přemístit odpadkové
koše před branou.

Součástí opravy brány by mohlo být také
zkultivování vnějšího prostoru před bránou,
kde se nyní nachází parkoviště (v majetku
města) a mezi ním a bránou se dříve nacházel
květinový záhon. Dnes je zde jen rozbitý ob-
rubník.

Omezení pohybu cyklistů
na území NPP TÚ

Občanská iniciativa navrhla omezení po-
hybu cyklistů na území NPP TÚ s výjimkou
hlavní cesty od obou parkovišť k Lázničkám.

P. ředitel Bureš konstatoval, že v NPP ne-
lze za současných podmínek toto omezení na-
řídit a především vynutit. Přítomní se shodli,
že by toto šlo zajistit formou informačních ta-
bulek s doporučením a instalací kolostavů na
vhodných místech. Tento návrh bude opět ře-
šen na dubnové schůzce.

Harmonogram následujících aktivit
ČSOP předá do konce března městu inven-

tář drobného mobiliáře s návrhem oprav a do-
plnění.

Město do dubnové schůzky zjistí rozpočet
nejaktuálnějších nutných zásahů a oprav: lou-
ka mezi Hamrem a Lázničkami, cesta za Láz-
ničkami, strouhy u hlavní cesty od brány
k Hamru.

Zhruba v polovině dubna se uskuteční
schůzka všech zainteresovaných stran. Schůz-
ka by měla mít předem daný program jednotli-
vých bodů k projednání. Zástupci občanské
iniciativy navrhují, aby byla otevřena veřej-
nosti, pro jejíž dotazy a připomínky by měl být
též prostor.

V sobotu 25. dubna (při tradičním Dnu
Země) uspořádá ČSOP ve spolupráci s dalšími
organizacemi brigádu „Ukliďme svět“, tento-
krát zaměřenou na Terčino údolí. Její náplň
bude v souladu s plánem péče a odsouhlasena
ze strany AOPK.

O dalších jednáních a akcích pro veřejnost
Vás budeme informovat prostřednictvím No-
vohradského zpravodaje, městského rozhlasu
a internetových stránek.

Za občanskou iniciativu Michal Jarolímek

Zápis z terénní prohlídky
NPP Terčino údolí“
(pokračování ze str. 10)
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Ukliďme svět
Základní organizace

Českého svazu ochránců přírody Nové Hrady

zve veřejnost k účasti na akci
Ukliďme svět,

která se koná v sobotu 25. dubna 2015
Projdeme Terčino údolí a pokusíme se uklidit, co tam nepatří.

Sraz v 9.00 na parkovišti u pivovaru. Vezměte si pracovní rukavice
a nezapomeňte na dobrou náladu a něco na opékání, protože na závěr
posedíme u ohně. Vítán bude každý, komu není Terčino údolí lhostejné.

Pozvánky na Májky
¡ Středa 29. dubna 2015

− Šarodějnické odpoledne,
poř. ŠD N. Hrady

¡ Čtvrtek 30. dubna 2015
− Zdobení Máje a Čarodějnění,

poř. MŠ N. Hrady
− Stavění Májky a pálení čarodějnic,

poř. TJ N. Hrady
− Údolská májka, poř. SDH Údolí
− Májka v Byňově, poř. SDH Byňov
− Stavění Máje v Nakolicích,

poř. SDH Nakolice

Údolský masopust
Dne 7. února 2015 prošla obcí Údolí u Nových Hradů tradiční masopustní koleda doprováze-

ná řadou masek. SDH Údolí, jako organizátor Údolského masopustu, děkuje všem návštěvní-
kům za zájem a podporu. Dále děkujeme všem účastníkům masopustní koledy, maskám a všem,
kteří se na přípravě masopustu podíleli. Zejména děkujeme kamarádům z Nových Hradů, kteří
se na Údolském masopustu podílejí a jejichž pomoci si vážíme. Za podporu děkujeme i Městu
Nové Hrady.

Budeme se těšit na setkání při Údolském masopustu 2016.
Za SDH Údolí Pavel Hamberger

SDH N. Hrady informuje
Vážení občané Nových Hradů, dovolte mi,
abych Vás informoval o činnosti kroužku
mladých hasičů.

Od začátku letošního roku se naplno
připravujeme na druhé (Jarní) kolo obvo-
dové soutěže Hry Plamen, kterou pořádá
SDH Jílovice. Termín soutěže připadá na
květen. V minulém roce jsme v prvním
(Podzimním) kole této soutěže obsadili
za kategorii starší první místo a v kategorii
mladší jsme se umístili v první desítce.
Náš počet „SOPTÍKŮ“ momentálně činí
30 členů, což je opravdu úctyhodný počet.
Myslím, že tento počet ukazuje zájem
o mimoškolní činnost dětí v tomto směru.
V tomto roce se naše řady instruktorů mlá-
deže rozšířily o naše kolegyně z řad SDH
Nové Hrady, a to o paní Žanetu Princovou
a paní Ivanu Kubíčkovou, které úspěšně
složily dne 16. 3. 2015 zkoušky instruktorů
v Českých Budějovicích. Za jejich odhod-
lání a pomoc jim patří od stávajících in-
struktorů (p. Milan Drbout, Radek Bandík
st. a Radek Homolka) uznání a velký dík.
O dalších aktivitách Vás budu průběžně in-
formovat.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
www.sdhnovehrady.webnode.cz

Co nového v MAS?
V současné době připravujeme nové přehlednější webové stránky (najdete na

http://mas.sdruzeniruze.cz). Nově si přímo na nich mimo jiné budete moci pro vaše akce
zarezervovat mobiliář, ve vlastnictví MAS (prodejní stánky, mobilní moštárna, skákací
hrad apod.).

Pro potřeby MAS odebíráme grantový kalendář, který obsahuje aktuální přehled výzev
jak národních zdrojů, Evropských dotací, tak i menších nadací. Grantový kalendář není sice
volně šiřitelný, ale lze se s ním seznámit prostřednictvím členů MAS, nebo sekretariátu. Je
vhodný zejména pro neziskové organizace, které hledají pro svoji činnost a záměry nové
finanční zdroje.

Krajské sdružení MAS zakoupilo systém na generování čárových kódů (EAN kódy). Tyto
kódy zdarma generujeme pro drobné prodejce, aby mohli své zboží prodávat také prostřed-
nictvím prodejních řetězců. Zároveň umožňujeme prodej řádně označených potravin (zatím
jen těch, které není třeba chladit) v prodejním řetězci Billa. Máte-li o zprostředkování této
služby zájem, informujte se v sekretariátu MAS (tel. 724 643 050).

3. března proběhlo ve Vráži u Trhových Svinů první setkání
podnikatelů se zástupci Jihočeské hospodářské komory. Na třicet
podnikatelů přivítal předseda MAS, PhDr. Stanislav Malík, dále mís-
tostarostka Města Trhové Sviny Mgr. Věra Korčaková a starosta
Města Nové Hrady Vladimír Hokr. Přítomní se dozvěděli o službách
JHK pro podnikatele, o připravovaných dotačních možnostech i dal-
ších finančních nástrojích podpory podnikatelů, také o činnosti MAS
ve prospěch podnikatelů z regionu, odnesli si metodiku pro sociální
podnikání a další materiály.

1. dubna proběhne setkání jihočeských a rakouských MAS, kde
budeme diskutovat možnosti společných projektů přeshraniční spolu-
práce. Z. Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
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Vážení spoluobčané,

ještě jednou se vracím k letošní Tříkrálové sbírce. V prosincovém
zpravodaji jsem psal o klíči, jakým způsobem se rozděluje výtěžek ze
sbírky. Vybrali jsme sice přes 100 tisíc korun, ale jak jsem již napsal
v prosinci, Pavel Svoboda „dostane z každé darované stokoruny, nece-
lých 49,- Kč“. Jakmile se všechny kasičky na obecních úřadech pod do-
hledem úředníků rozpečetí a spočítá se jejich obsah, celá částka se vloží
na centrální účet Charity ČR se specifickým symbolem dané Charity.
Charita ČR pak finanční prostředky přerozdělí podle klíče Tříkrálové
sbírky. A protože nám již přišel zpět „náš díl koledy“ mohu vám dnes
konkrétně napsat jednotlivé sumy, na které se výtěžek rozdělil.

Ze všech námi získaných finančních prostředků, což je 101.223,- Kč,
šlo 15 % = 15.183,45 Kč na realizaci projektů Diecézní charity České
Budějovice, 10 % = 10.122,30 Kč na realizaci projektů Charity ČR
v zahraničí a 5 % = 5.061,15 Kč připadá na realizaci celostátních pro-
jektů Charity ČR, dalších 5 % = 5.061,15 Kč se použilo na organizaci
sbírky. Zbylých 65 % = 65.795,- Kč se vrátilo zpět do naší Oblastní
charity v Nových Hradech. Tyto peníze jsme dále rozdělili takto: 1/4 =
16.449,- Kč na vedlejší záměr, kterým je práce s mládeží v našich far-
nostech, v nichž organizujeme Tříkrálovou sbírku. Tento vedlejší zá-
měr realizujeme již třetím rokem a budeme v něm pokračovat i nadále.
A konečně 3/4 = 49.346,- Kč to jsou peníze, které připadnou na potřeby
spojené s léčbou a ošetřováním Pavla Svobody.

Veškeré toto procentuelní rozdělení jsem zveřejnil v prosincovém
Novohradském zpravodaji i ve Zpravodaji obce Horní Stropnice. Teh-
dy jsem psal pouze v procentech, protože jsem nemohl vědět kolik se

nám podaří vykoledovat, dnes jsem ale rád, že vás mohu informovat
o konkrétních částkách.

Přestože jsme vykoledovali 101.223,- Kč, Pavel Svoboda dostane
z této sumy pouze část, i když největší, a to 49.346,- Kč. Toto je třeba
rozlišovat. Nastavení tříkrálové sbírky je takové, že konečný záměr ni-
kdy nezíská 100 % z celkové částky. Pokud někdo chce Pavlovi pomoci
napřímo, může tak samozřejmě kdykoliv udělat. Může osobně kontak-
tovat rodinu Svobodových a domluvit konkrétní formu pomoci.

S Pavlem Svobodou a jeho maminkou jsem již podepsal darovací
smlouvu. Již brzy po skončení Tříkrálové sbírky, kdy už jsme zhruba
věděli jaká částka připadne Pavlovi, začala s intenzivní rehabilitací
paní Blížencová. Náklady na pleny a nutridrinky vznikají průběžně.
Pavel nedostane tuto částku najednou v hotovosti. Bude ji čerpat po-
stupně, tak jak budou vznikat finanční náklady spojené s jeho léčbou a
ošetřováním až do úplného vyčerpání.

Vážení spoluobčané, závěrem Vám chci poděkovat jménem svým i
jménem Pavla a jeho maminky. Oba jsou za tuto vaši pomoc velmi
vděční. Již nyní se těším na realizaci příští Tříkrálové sbírky.

Za Oblastní charitu Nové Hrady Václav Švarc

Kostel na Dobré Vodě oslaví třísté výročí v obnovené kráse
V roce 2014 se Římskokatolické farnosti Dobrá Voda podařilo zís-

kat podporu projektu rekonstrukce vnějšího pláště kostela Nanebevzetí
Panny Marie na Dobré Vodě z dotačních fondů Evropské unie prostřed-
nictvím Regionálního operačního programu Jihozápad. Už předtím
bylo ze soukromých darů provedeno kompletní restaurování interiéru
kostela, takže významné výročí 300 let od vysvěcení chrámu, které si
připomínáme v roce 2015, zastihne celý kostel už v plně obnovené
kráse.

Oprava pláště kostela byla největší výzvou od začátku oprav v roce
2011, protože farnost získala podporu z ROP až ve druhém kole jako
náhradník, tudíž jsme ztratili několik měsíců v roce 2013, které bychom
bývali využili na přípravu. Takto jsme mohli zahájit práce až v polovině
roku 2014, ovšem s tím, že do nástupu zimy musejí být bezpodmínečně
hotové všechny mokré procesy.

Projektovou dokumentaci rekonstrukce pláště kostela zpracoval
projekční ateliér HERITAS z Českých Budějovic, ve výběrovém řízení
na realizaci prací zvítězila nejvýhodnější nabídkou stavební firma
AUBÖCK s.r.o. z Boršova nad Vltavou. Náročného úkolu se její pra-
covníci zhostili na výbornou, přestože v některých okamžicích bylo
nutné zkoordinovat činnost až 35 dělníků najednou - omítkáře, klempí-
ře, specialisty na sanace statických poruch, šindeláře a pokrývače, elek-
trikáře, malíře, pomocné dělníky. Přitom bylo nutné zajistit stavbu
plynulým zásobováním materiálu, odvozu a likvidace suti, a to vše bez
jakéhokoli omezení provozu na úzké silnici kolem kostela. Firma
AUBÖCK se dokonce smluvně zavázala, že během stavebních prací uči-
ní taková opatření, aby nemusel být omezen vstup návštěvníků do koste-
la. To jsme samozřejmě vděčně přivítali, protože nově zrestaurovaný
interiér kostela si během letní sezóny v roce 2014 chtěl prohlédnout re-
kordní počet návštěvníků a poutníků. Pracovníkům firmy AUBÖCK
proto patří náš velký dík.

Poděkovat ovšem musíme i svatému Josefovi, patronovi všech pra-
cujících, za jeho dohled a péči, obzvlášť v závěrečných etapách rekon-
strukce. Nejen, že na stavbě nedošlo k žádnému úrazu nebo nehodě, ale
také nezvykle pěkné a teplé počasí na konci podzimu umožnilo včasné
dokončení všech prací při dodržení vysoké kvality.

Celkové výdaje projektu dosáhly 12,5 mil. Kč, z toho dotaci pros-
třednictvím ROP Jihozápad očekáváme ve výši 8,8 mil. Kč.

Římskokatolická farnost Dobrá Voda u N. Hradů

Pavel Svoboda a jeho maminka
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Dětská scéna 2015
Ve středu 4. března se v Českých Budě-

jovicích konalo okresní kolo celostátní pře-
hlídky dětských recitátorů Dětská scéna
2015. Z naší školy byli vybráni dva žáci,
kteří se tohoto kola zúčastnili. V první ka-
tegorii (žáci 2. a 3. tříd) soutěžila Madlen
Charvátová z II.A s básničkou od Jiřího
Žáčka Nezdařený útěk. Ve druhé kategorii
(žáci 4. a 5. tříd) přednášel Marek Rolínek
z V.B. Soutěžil s úryvkem z pohádky La-
komá Barka z knihy Fimfárum od Jana
Wericha. Oba naši žáci byli velice úspěšní
a oba přivezli do Nových Hradů diplomy.
Madlenka se umístila na krásném 3. místě a
Marek ve své kategorii vyhrál a postupuje
do krajského kola, které se uskuteční
v dubnu v Českém Krumlově.

Madlence i Markovi blahopřejeme, dě-
kujeme za skvělou reprezentaci naší školy
a přejeme mnoho úspěchů!!!!J

Mgr. Marie Rolínková

ŠD INFORMUJE

Turnaj v kuželkách
Kroužek kuželek je rozdělen kvůli vysoké-

mu počtu zájemců na dvě skupiny, a tak i tur-
naj s rodiči se uskutečnil ve dvou termínech, a
to 9. a 16. 3. Soutěžili jsme ve dvaceti hodech:
deset hodů do plných kuželek a deset dorážka.
Soutěžící s nejvyšším počtem sražených kuže-
lek získal také putovní pohár, který je do příš-
tího turnaje vystaven s fotografií výherce ve
školní družině. Vítězové si domů odnesli po-
háry a medaile zakoupené z peněz získaných
za výhru v soutěži “Obec přátelská rodině“. Za
příspěvek velmi děkujeme.

A tady je tabulka vítězů:
9. 3. 2015 Děti
1. místo Jan Koriťák (64 kuželek)
2. místo Pavel Fritz (52 kuželek)
3. místo Tomáš Glaser (45 kuželek)
Rodiče
1. místo pan Morong (68 kuželek)
2. místo paní Fritzová (62 kuželek)
3. místo pan Tichovský (59 kuželek)
16. 3. 2015 Děti
1. místo Slavoj Černý (46 kuželek)
2. místo Roman Matějka (42 kuželek)
3. místo Nikol Nedorostová (41kuželek)
Rodiče
1. místo pan Weger (59 kuželek)
2. místo pan Michale (55 kuželek)
3. místo paní Brychtová (46 kuželek)

Začátkem měsíce nás v rámci spolupráce
s NIDV na projektu „Rodilý mluvčí do škol“
začal navštěvovat Švýcar Romain. Při první
návštěvě nám představil malou prezentaci
Švýcarsko a při dalších návštěvách nás naučil
základní francouzské fráze. Takže už dokáže-
me francouzsky pozdravit, zeptat se, jak se
máte, a odpovědět. Účast na této činnosti je
zcela dobrovolná a děti si mohou procvičit i
základy angličtiny. Romain se totiž částečně

domluví česky, ale mluví hlavně francouzsky
a anglicky.

20. 3. jsme se jako již každoročně vydali
rozloučit se zimou a přivítat jaro. Naše letoš-
ní paní zima neboli Morana byla jako vždy
krásná, ale všechno má svůj čas, a tak i s ní
jsme se rozloučili pokřikem „Zimo, zimo,
táhni pryč nebo na tě vezmu bič! Hu, hu, hu,
jaro už je tu! J
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Už pátý ročník
soutěže

Pátý ročník soutěže “Zvonek z Novohrad-
ských hor” v oboru recitace, který proběhl
11. února 2015 ve Spolkovém domě, je za
námi a stále ještě platí, že děti rády přednáše-
jí. Za 1. stupeň naší školy se na recitátorském
pódiu setkalo téměř 30 žáků. Mladé recitátory
si přišli také poslechnout rodiče a prarodiče a
uznali, že všechny děti recitovaly s chutí a ra-
dostí.

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

0. kategorie Třída

1. místo Tereza  Cséfalvay 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

Nové Hrady obhájily
V oblastním kole recitační soutěže „Zvonek z Novohradských hor“, které se tentokrát ko-

nalo v Malontech a kde nás mile uvítali, jsme opět dokázali, že recitace a literatura děti
zajímá a baví.

Z celkového počtu padesáti účastníků jsme ve čtyřech kategoriích získali tři první místa a
jednu cenu poroty. Naše škola tak výborně reprezentovala. Do soutěže je v současné době za-
pojeno v recitaci již šest základních škol (Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov nad Černou,
Malonty, České Velenice, Rapšach)  ze tří  okresů (ČB, ČK, JH).

VÝSLEDKY OBLASTÍHO KOLA V RECITACI
ZVONKU Z NOVOHRADSKÝCH HOR (MALONTY) hovoří:
1. KAT.: 1. místo – Madlen Charvátová (Nové Hrady)

2. místo – Adéla Kvasníková (Benešov n. Č.)
3. místo – Radka Korbelová (Malonty)
Cena poroty – Karolína Dvořáková (Rapšach)

2. KAT.: 1. místo – Marek Rolínek (Nové Hrady)
2. místo – Tereza Gubaniová (Benešov n. Č.)
3. místo – Kristýna Maršálková (Horní Stropnice)
Cena poroty – Viktorie Pařízková (Benešov n. Č.)

3. KAT.: 1. místo – Anna Večeřová (České Velenice)
2. místo – Alena Lehejčková (Malonty)
3. místo – František Majer (Malonty)
Cena poroty – Natálie Trojáková (Benešov n. Č.)

4. KAT.: 1. místo – Radek Bandík (Nové Hrady)
2. místo – Nikola Kupská (Malonty)
3. místo – Markéta Tomečková (Benešov n. Č.)
Cena poroty – Sára  Deberová  (Nové Hrady)

Mgr. Jana Tomášková
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Městský-spolkový bál potřetí
V sobotu 14. 3. 2015 se uskutečnil v našem městě třetí Městský-spol-

kový bál. Při přípravách i samotném programu se na něm podílelo něko-
lik zástupců místních spolků a zájmových organizací, členové rady
města, zaměstnanci KIC, MěÚ a TSM N. Hrady a dobrovolníci. Na ta-
neční parket již potřetí zvaly kapely Veselá muzika a Good Company
s pestrým programem taneční muziky i revivalů. Po zahájení bálu no-
vohradským starostou nám zatančili mladí členové baráčnické obce Vi-
toraz, kteří k nám přijeli až z Týna nad Vltavou, aby tak připomněli
svým vystoupením dobu „České besedy“. V programu nechyběla ani
bohatá tombola, včetně losování hodnotných „top“ cen.

Poděkování patří všem organizátorům a pořadatelům, kteří jakým-
koli způsobem přispěli k dobrému průběhu třetího ročníku našeho
Městkého-spolkového bálu. Velké poděkování patří i všem sponzorům a
dárcům bálové tomboly. Za jednoho z pořadatelů ještě děkuji všem náv-
štěvníkům za zájem o tuto společensko-taneční akci. K. Jarolímková

Zahájení dvouměsíční muzejní výstavy
V neděli 1. března jsme zahájili výstavu „Rottenhanové a Buquoy-

ové na Červeném hrádku a jihočeských Nových Hradech a Rožmber-
ku“. Zahájení výstavy provedl starosta našeho města Mgr. V. Hokr a
autor výstavy Mgr. Michal Bečvář. Ten ve své půlhodinové přednášce
hovořil zejména o tom, proč zmiňovaná témata výstavy zpracoval a
čím výstava oba dva regiony spojuje. Výstavu nám zapůjčilo Oblastní
muzeum v Chomutově, kterému i prostřednictvím NZ děkujeme. Při
zahájení výstavy zahrála na klavír i Veronika Volková a zazpívala
Aneta Polesová.

Tato výstava patří do popularizačních aktivit našeho Novohrad-
ského (vznikajícího) muzea a jsme velmi rádi, že zahájení výstavy za-
znamenalo u vás příjemný zájem. Při výstavě je možné zakoupit i
stejnojmenný katalog. Výstava bude otevřena do 30. dubna 2015 a
poté se bude vracet  zpět do Chomutova. K. Jarolímková



duben 2015 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Postřehy z Novohradského muzea
V rámci přípravy stálé expozice o historii

města Nové Hrady již druhým rokem zpraco-
váváme či necháváme zpracovat jednotlivá
témata věnující se nejvýznamnějším novo-
hradským událostem, stavbám, osobnostem,
spolkům a příběhům. Při této práci jsme již na-
razili na mnoho nových informací, zajíma-
vých postav, tradovaných omylů či dějových
linií a příběhů, které si říkají o další prozkoumá-
ní. Tyto malé objevy, postřehy a náměty k další-
mu bádání bychom Vám rádi představovali
prostřednictvím pravidelných článků v Novo-
hradském zpravodaji.

Dobové pohlednice
I nadále provádíme průběžné monitorová-

ní aukčních a sběratelských internetových
portálů ve snaze rozšířit naši sbírku dobo-
vých pohlednic města i okolních osad. Snaží-
me se především získávat pohlednice, které
zobrazují místa, jež jsme zatím neměli zachy-
ceny ani na žádné digitální kopii. Vedle noto-
ricky známých pohledů na hrad, zámek či
vodopád tak občas nacházíme kousky, které
jsou pro nás i po 10 letech sbírání neznámé a
nečekané. Příkladem budiž nedávno zakoupe-
ná okénková pohlednice osady Vyšné odesla-
ná z pošty v Nové Vsi roku 1933. Je na ní
mimo jiné zachycena škola, kaple, Hostinec
u zastávky, obchod či dodnes dochovaný sta-
tek. K němu odesílatel připsal poznámku, že
“to je dvůr, kam chodíme dělat”. Adresátem
byla “Ctěná slečna Terezie Smolková, v Trho.
Svinech u Machartů”. Pohlednice podle všeho
dorazila, kam měla a “Milá Resi” si ji pečlivě
uschovala. Svobodné slečny jsou ostatně čas-
tými adresáty dochovaných pohlednic, neboť
si tyto kartičky z citové vazby pečlivě schová-
valy i po desítek let. To narozdíl například od
pozdravů z dovolené, kterých se i v tomto ob-
dobí posílalo řádově více, ale v poměru se jich
tolik nedochovalo.

Od počátku sbírání dobových fotografií a po-
hlednic, které spustila výstava v roce 1999, bylo
naším hlavním cílem obrazové materiály digitali-

zovat a prezentovat na internetu. Webové
stránky www.novehradyhistorie.cz fungují
dodnes a obsahují okolo 760 snímků, které se
díky některým nadšencům dál šíří pomocí
sdílení na sociálních sítích. Pozornějšímu
návštěvníkovi však neunikne, že poslední ak-
tualizace stránek proběhla před více než třemi
lety. Od té doby se nám v počítači nashromáž-
dilo přes sto nových obrázků, ať už zakoupe-
ných pohlednic či fotografií z rodinných
archivů místních občanů. Ne, že bychom změ-
nili naši filozofii publikování a volného šíření,
ale z technických důvodů už nemělo smysl
tuto databázi rozšiřovat v současné podobě, a
na její výrazné předělání zatím nebyl dostatek
času. Ten se snad najde v druhé polovině toho-
to roku, kdy bychom rádi vytvořili samostatné
webové stránky pro Novohradské muzeum a
ty starší do nich vhodně začlenili.

Výcvikové středisko služebních
psů v Nových Hradech
v letech 1923 a 1924

Další zajímavou informací o novohradské
historii, ke které jsme se nedávno dostali, je,

že naše město stálo u počátku výcviku policej-
ních psů na území Československa. V letech
1923 a 1924 se zde uskutečnily čtyři dvanácti-
týdenní kurzy realizované četnickou správou,
které lze považovat za jeden z prvních mezní-
ků v budování instituce služebních psů. Cviči-
telem byl velitel místní četnické stanice vrchní
strážmistr Bedřich Fromm, odborným dozo-
rem byl pověřen kapitán Oldřich Pinkas z mi-
nisterstva vnitra. Zkoušky probíhaly před
komisí, jejímž předsedou byl pplk. Josef Je-
žek, pozdější generální velitel četnictva a mi-
nistr vnitra. Jeden z frekventantů prvního
kurzu v článku uveřejněném v časopise Bratr-
ství v dubnu 1923 napsal: „...Cvičení jsou ko-
nána v prostorné jízdárně a na pozemcích
zdejšího velkostatku, jehož majitel dal k vol-
nému používání laskavé svolení. Ubytování a
strava účastníků kursu jest dobrá v hotelo-
vých a hostinských pokojích. Také obyvatel-
stvo města a okolí chová se vůči kursu velice
blahovolně, což tuto rád veřejně konstatuji... “

K těmto informacím jsme se dostali mimo
jiné díky knize Dějiny československé služeb-
ní kynologie: vznik a historický vývoj četnické
a policejní kynologie, jakož i ostatní služební
kynologie na území Československa, která vy-
šla v roce 2014 a Novým Hradům je v ní věno-
vána samostatná kapitola. Společné fotografie
všech čtyř kurzů nám poskytl pan JUDr. Mi-
chal Dlouhý (policista a historik, mimo jiné au-
tor námětu seriálu Četnické humoresky).

Jednou z nezodpovězených otázek zůstává
úloha vrchního strážmistra Fromma. Z toho co
jsme se zatím dočetli vyplývá, že byl skuteč-
ným iniciátorem a propagátorem myšlenky
použití služebních psů u četnictva, a že Nové
Hrady nebyly pro místo výcviku vybrány
„z hora“, ale staly se jím díky iniciativě míst-
ního četnického velitele. O jeho osudu ovšem
zatím nic víc nevíme. Protože naše vlastní
kapacity nyní nebudou stačit na posun v této
oblasti historického výzkumu, vřele uvítáme
kohokoli, kdo by se historií novohradského
četnictva chtěl dále věnovat.

Účastníci druhého kurzu v roce 1923 u jízdárny, druhý zleva sedí Josef Ježek, nad ním pravděpo-
dobně stojí Bedřich Fromm(?), soukromý archiv Michala Dlouhého

pokračování na str. 18
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Muzejní přednáška
¢ čtvrtek  30. 4. 2015, od 18.00 hod.
Jan Ciglbauer,
„Zločinné jízdní jednotky SS
na Trhosvinensku a Novohradsku“

5. května 1945 vypuklo české národní po-
vstání, které mnoho českých vlastenců, ale
i zcela nevinných lidí, kteří se snažili držet
v ústraní, stálo život. Oběti z Nedabyle, Trho-
vých Svinů, Besednice a také tři němečtí
představitelé města Nové Hrady, mají jedno
společné – společné vrahy. Donedávna tyto
květnové jihočeské události nebyly dávány do
společných souvislostí, ale na základě studia
archivních materiálů, obecních kronik a vzpo-
mínek pamětníků, můžeme poměrně přesně
rekonstruovat trasu ústupu jedné konkrétní
jednotky Waffen-SS a zmapovat všechny její
zločiny na našem území.

Jan Ciglbauer
amatérský badatel
publikující články a studie
v regionálním tisku,
odborných periodikách a
na internetu. Člen spolku
Historie severního
Českobudějovicka a Klubu
vojenské historie.
Zaměřuje se na vojenské
události v jižních Čechách
v letech 1938 – 1947.

Literárně-historická
přednáška pro žáky
ZŠ Nové Hrady
¢ úterý 28. 4. 2015, 10.30 a 11.30 hod.
Jan Štifter, knižní novela Kathy

Novela Kathy vypráví příběhy Kateřiny
Schwarzové na konci 2. světové války v Čes-
kých Budějovicích. „Narodila jsem se jako
Češka, mám oba české rodiče, mluvím česky“,
říká úřadům, které jí uvádějí německou národ-
nost, protože si před válkou vzala Němce. Ce-
lou rodinu čeká odsun a Kateřina se mu snaží
vyhnout. Knižní osudy hlavní hrdinky jsou in-
spirované skutečným příběhem.

Jan Štifter
nar. v roce 1984 v Č.
Budějovicích, novinář.
Vystudoval kulturní dějiny
v Pardubicích, působil
v mladě frontě DNES
a Lidových novinách,
v letech 2009 – 2012
pracoval jako šéfredaktor
týdeníku Mladá fronta
Sedmička. V současné
době vede jihočeský
měsíčník Barbar. Žije
v Č. Budějovicích

Přednášky se uskuteční
v Kulturně-spolkovém domě, 1. patro, sál

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208

Stavebně historický průzkum
městských hradeb

V loňském roce k nám v rámci jarního cyk-
lu muzejních přednášek zavítal PhDr. Vladi-
slav Razím z Národního památkového ústavu
s povídáním o středověkém opevnění českých
měst. Při tom musel ovšem konstatovat, že
o historii novohradských městských hradeb
toho víme poměrně málo.

Když jsme potom s panem doktorem po
přednášce mluvili, získali jsme příslib, že po-
kud zajistíme archivní podklady a zejména
souhlas a spolupráci vlastníků pozemků, na
nichž se městské opevnění (hradby, brány, te-
rénní úpravy: valy a příkopy) nachází, je při-
praven přijet a zdarma pro nás zpracovat tzv.
stavebně-historický průzkum. Tento pojem je
v oblasti památkové péče terminus technicus
a jeho přesný význam je možno nalézt na in-
ternetových stránkách NPÚ. Pro vlastníky

dotčených pozemků je podstatné, že je to
naprosto neinvazivní metoda, při které od-
borný pracovník pouze zkušeným okem
prohlédne současný stav, případně si něco
zapíše nebo nafotí.

Nyní jsme pana Razíma opět kontakto-
vali a domluvili se, že zkusíme vše připravit
a domluvit tak, aby mohl v první polovině
dubna přijet (10.–11.4.). Průzkum je totiž
nutné provést před vegetačním obdobím.
Výzkum by nám měl přinést nové a ověřit
stávající informace nejen o městském
opevnění, ale vývoji města jako takového.
Výsledky budou poté mimo jiné zpraco-
vány pro témata ve stálé expozici muzea.
Pokud se podaří průzkum zorganizovat,
budeme Vás o jeho výsledku informovat
v některém z následujících čísel NZ. Všem,
kterých se bude týkat, bychom chtěli pře-
dem poděkovat za spolupráci.
Za Novohradské muzeum Michal Jarolímek

(pokračování ze str. 17)
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Velikonoční setkání
na Kovárně

12. ročník

Na Bílou sobotu (4.4.2015) Vás opět
zveme na Velikonoční setkání do

historické kovárny v Nových Hradech.
Od 13 do 17 hod. zde bude probíhat

odpoledne plné aktivit pro děti
i dospělé, doplněné ochutnávkami

tradičních velikonočních jídel.

2. 4. – 6. 4. 2015

Velikonoce na hradě
Nové Hrady

prohlídky v 10.00, 11.00 13.00, 14.00
a 15.00 hodin

II. prohlídková trasa
Od Tří králů do Velikonoc – zvyky
a tradice nejen na Novohradsku a

také u Buquoyů – bývalých majitelů
hradu a panství

Skupiny (školy, školky)
po domluvě také 31. 3. a 1. 4.

Město Nové Hrady a Svaz tanečního sportu ČR
pořádá a zve na

Taneční soutěž
37. ročník Novohradské číše

Memoriál Karla Hrušky

8. 5. 2015
Začátek soutěže od 10.00 hod.

Galavečer od 18.00 hod.
v sále Hotelu Máj Nové Hrady

v rámci doprovodného programu vystoupí
hudební skupina The Southerm Blues Kings

Vstupenky 70/150 Kč
předprodej vstupenek zajišťuje KIC N. Hrady

další informace na tel. 386 362 195
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Město a Kulturní a informační centrum Nové Hrady vás zvou
na společensko – turistický program, který se uskuteční

o prvním květnovém prodlouženém víkendu

¢ 1. 5. 2015, 10.00 hod.

Celodenní putování Stezkou pátera Bonfilia
průvodce Milan Koželuh, Začátek na novohradském náměstí

¢ 2. 5. 2015, 14.00 – 17.00 hod.

Novohradský promenádní koncert
Účinkují: Dětské pěvecké sbory ZŠ Nové Hrady, Novohradský smíšený sbor,
Malý dětský orchestr, Sunny Band, Mladá kapela
Novohradské náměstí

¢ 3. 5. 2015, 9.30 hod.

Půldenní výlet na Jedlici, průvodce Milan Koželuh

Odjezd z novohradského náměstí autobusem na Jedlici, program o zaniklé
vesnici. Zpáteční cestu lze absolvovat pěšky nebo opět autobusem.

¢ 3. 5. 2015, 16.00 hod.

Slavnostní koncert
L. v. Beethowen, J. Williams, A. Dvořák, J. Suk, J. Svěcený

Účinkují: Jaroslav Svěcený (housle), Václav Mácha (klavír)

Další doprovodný program k připomenutí ukončení 2. sv. války

¢ 28. 4. 2015, 10.30 a 11.30 hod.

Literárně-historická  přednáška pro žáky ZŠ Nové Hrady
Knižní novela Kathy, Jan Štifter, KSD, sál 1. patro

¢ 30. 4. 2015, 18.00 hod.

Muzejní přednáška „Zločinné jízdní jednotky SS na Trhosvinensku
a Novohradsku“, Jan Ciglbauer, KSD, sál 1. patro

Další informace KIC Nové Hrady, tel.. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Zahájení hlavní turistické sezony v Nových Hradech

a Připomenutí konce 2. světové války
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Pravidelné aktivity v Koželužně
Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 let s rodiči)
Středa: 13.00 – 17.00 hod.

Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

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

Vernisáž výstavy v Koželužně
První velkou letošní výstavou v Koželužně je výstava ak. malíře Mi-

roslava Konráda s názvem „Spirály návratů“. Vernisáž této prodejní
výstavy se uskutečnila první jarní sobotu, 21. 3. od 14.00 hodin. A bylo
to setkání velmi milé. Do naší Koželužny zavítalo zhruba čtyřicet náv-
štěvníků, včetně dalších výtvarníků a galeristů, a také několik novohrad-
ských občanů, kteří měli příležitost potkat se osobně s M. Konrádem a
zhlédnout na stovku jeho obrazů. Ačkoli umělec u nás nevystavuje po-
prvé, troufnu si říct, že tématy i rozsahem máme výstavu rozhodně oje-
dinělou. Což koresponduje s jeho významným životním jubileem, které
by rád letos v červnu oslavil.

Součástí vernisáže bylo i velmi pěkné vystoupení žáků ZUŠ Nové
Hrady, pod vedením pana učitele Jaroslava Bráchy. Právem sklidili
malí muzikanti od hostů vřelý potlesk.

Už při vernisáži našlo několik obrazů své nové majitele. Výstava
bude otevřena až do 3. května a uvítá všechny milovníky kvalitního vý-
tvarného umění. K. Jarolímková

Kulturní a informační centrum Nové Hrady a

Miroslav Konrád
Vás zvou na prodejní výstavu obrazů

„Spirály návratů“
Koželužna, ul. Komenského 398, N. Hrady

Výstava bude otevřena do 3. 5. 2015 takto:
po, út, 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

O autorovi:
Miroslav Konrád se narodil 17. 6. 1945 v Českých Budějovicích, studia: 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 Švýcarsku, Ně-
mecku, ve Francii, v Kanadě, v Itálii, v Rakousku, v Polsku, v Chorvatsku. V roce 2000 Miro-
slav Konrád obdržel cenu Salvátora Dali (Salvator Dali International).
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Informace z knihovny
V březnu – Měsíci čtenářů a knih – byla knihovna mimo výpůjční

dobu neustále v obležení dětí. Přišly všechny děti z naší školky: Brouč-
ci, Sluníčka, Žabičky a Koťátka, dokonce poprvé přijely i školkové děti
ze Žára. Pokaždé si přečteme nějakou knížku, někdy se ještě podíváme
na animovanou pohádku nebo zjišťujeme něco o ptácích a o zvířátkách
na internetu, ale nejvíce si děti užívají prohlížení všech těch pěkných
knížek, které v knihovně pro ně máme. U kluků stále vedou dinosauři,
mašinka Tomáš, zvířata a vojenská technika, u holčiček princezny a
zvířátka. Většina dětí knihovnu dobře zná, protože sem s někým z rodi-
ny chodí, nebo zde již byly vloni s paní učitelkou, takže už jsme staří
známí. Některé děti v tomto věku již mají svou vlastní čtenářskou prů-
kazku a do knihovny chodí s některým z rodičů a dokonce si knížky
samy vybírají a odnáší si je domů s tím, že si je budou nejen prohlížet,
ale rodiče jim z nich každý den čtou.

Všichni chceme, aby z našich dětí vyrostli moudří,
dobří a šťastní lidé. Jak toho dosáhnout?

Čtěme dětem!
Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!

Pravidelné čtení dítěti:
uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
podporuje psychický rozvoj dítěte;
posiluje jeho sebevědomí;
rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
formuje čtecí a písemné návyky;
učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
rozvíjí představivost;
zlepšuje soustředění, uklidňuje;
trénuje paměť;
přináší všeobecné znalosti;
ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
rozvíjí smysl pro humor;
je výbornou zábavou;
zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
je prevencí patologických jevů;
formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte

Více na www.celeceskoctedetem.cz

Čtení pomáhá
Doporučení dětem (školákům):
Až přečteš knihu, jdi na www.ctenipomaha.cz, v seznamu knih najdi tu,
kterou jsi četl/a, zodpověz otázky a dostaneš virtuálních 50 Kč. Pak jdi
na CHARITY, a vyhranou částku na něco daruj. Uděláš tím dobrý sku-
tek a budeš mít dobrý pocit, že jsi někomu pomohl/a. D.C.
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Infocentrum Nové Hrady
informuje…

Po nějaké době se opět obracím k našim čtená-
řům, tentokrát však spíše k partnerům našeho
íčka, zejména k poskytovatelům služeb. Ráda bych
Vás všechny pozvala na pracovní schůzku Kultur-
ního a informačního centra Nové Hrady s poskytova-
teli služeb v cestovním ruchu (ubytovatelé, zástupci
památkových objektů, restauratéři, spolky,…) a to
ve středu 22. dubna 2015 od 17 hodin v sále
Kulturně-spolkového domu v N. Hradech. Na této
schůzce bychom Vás opět rádi informovali o kultur-
ní nabídce pro nadcházející sezonu, o činnosti na-
šeho IC, o možnostech spolupráce, o konaných
veletrzích CR, atd. Ten samý den dopoledne (9.30
hod.) se koná i schůzka íčkařů v Borovanech a
může se jí zúčastnit každý, komu nabídka CR v re-
gionu Novohradska není cizí.

Ještě bych měla jednu velkou prosbu ke všem
pořadatelům různých kulturních, společenských
nebo sportovních akcí. Pokud pořádáte jakouko-
liv akci pro veřejnost, předejte nám prosím
s předstihem informace o dané akci, abychom i
my mohli dále informovat nejen turisty, ale i
místní občany. Často víme pouze, že se akce
koná, (tak jak ji pořadatelé nahlásili do stolního
kalendáře), ale více informací nám již nepředají.
Přitom zejména čas a místo konání jsou ty nejdů-
ležitější údaje, které ovšem neznáme. Tyto bližší
informace bychom přitom mohli dávat nejen na
naše webové stránky www.kicnovehrady.cz, ale
i do Regionálního kulturního kalendáře (uzá-
věrka vždy 14. v předchozím měsíci) a samozřej-
mě do Novohradského zpravodaje (uzávěrka
vždy 19. v předchozím měsíci). Předem velice dě-
kuji za hlubší spolupráci!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

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:
¡ 7. 4. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 4. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 4. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 4. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25., 27. a 29. 4. – Autobuď – Retro autobus MHD, ČB
¡ 26. 4. – Rumcajs Loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. 4. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 4. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 2., 3. a 17. 4. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 2. 4. – Literární šleh s Petrou Hůlovou – Horká vana, ČB
¡ 8. 4. – Vítání se svobodou – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. a 22. 4. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. a 17. 4. – Maribel a podivná rodina – Hluboká n. Vlt.
¡ 13. 4. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 15. 4. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 4. – Kauza Kafka – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 4. – Irská taneční show – DK Metropol, ČB
¡ 21. 4. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 24. a 27. 4. – Žena jako druh – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 4. – Šťovík, pečené brambory (premiéra) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 4. – Yerma – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 4. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 4. – Šťovík, pečené brambory – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. a 8. 5. – Aida – DK Metropol, ČB
¡ 14. 5. – Ringova škola života a sexu – Nové Hrady

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 1. 4. – Vítej jaro – DPS Jitřenka – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 2. 4. – Hop Trop - 35 let – DK Metropol, ČB
¡ 3. 4. – JF: Velikonoční koncert – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 7. 4. – Jiří Dědeček – Klášter Borovany
¡ 9. a 10. 4. – Wohnout – Café Klub Slavie, ČB
¡ 13. 4. – Spirituál kvintet – Kostel sv. Vojtěcha (Čtyři dvory), ČB
¡ 15. 4. – Szidi Tobias – DK Metropol, ČB
¡ 15. 4. – JF: Martin Týml – housle – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 18. 4. – MIG 21 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 22. 4. – Ondřej Brzobohatý: Identity Tour – DK Metropol, ČB
¡ 23. 4. – Big Band Gustava Broma & P. Lipa – DK Metropol, ČB
¡ 23. 4. – The Feud (UK) – Café Klub Slavie, ČB
¡ 24. 4. – Znouzecnost + Caine + Déma – Café Klub Slavie, ČB
¡ 27. 4. – Hana Zagorová a Petr Rezek – Divadlo O. Nedbala, Tábor
¡ 29. 4. – JF: Jihočeské smyčcové okteto – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 30. 4. – Čechomor – DK Metropol, ČB
¡ 5. 5. – Veselá trojka Pavla Kršky – DK Metropol, ČB
¡ 21. 5. – Petr Spálený & Apollo Band – DK Metropol, ČB

Přednášky, jiné pořady:
¡ 7. 4. – Ladislav Zibura: 40 dní pěšky do Jeruzaléma – DK Metropol, ČB
¡ 9. 4. – 46. Vycházka za historií a architekturou Havlíčkovy kolonie, ČB
¡ 26. 4. – 47. Zájezd za historií města Chýnova a života i díla Fr. Bílka,

ČB/Chýnov
¡ 8. 5. – Novohradská číše 2015 – Nové Hrady

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

Okénko do knihovny
Zvěrolékař na blatech – James Herriot
Je jedním z osmi kouzelných vyprávění o zvířatech, anglickém venkově a jeho obyvate-
lích, která se budou vydávat stále znova. Hovoří o lásce, přátelství a oddanosti - k lidem,
zvířatům i přírodě. Vykresluje mnohdy krušné začátky mladého veterináře, městského
mladíka, který se musí nejprve sžívat s krásnou, ale mnohdy i tvrdou yorkshirskou příro-
dou. A také se svými zvířecími pacienty.

Děti pětilisté růže – Jiřina Doležalová
Kniha nabízí procházku historií jihočeského rodu Rožmberků. Je zajímavým a čtivým
průvodcem jihočeskými městy a hrady, seznámí nás s výraznými postavami té doby, na-
hlédneme do života šlechty a poučíme se o rozvoji řemesel.

Kacíř – Carlo Martigli
Na papežský stolec usedl jeden z nejbohatších mužů tehdejšího světa. Borgia. To, že zís-
kal nejvyšší církevní post neznamenalo ani v nejmenším, že by se snad vzdával svého
rozverného zůsobu života. Znamenalo to pouze to, že hlavou církve se stal prohnaný intri-
kán, který Řím i celou zemi opředl sítí všemožných intrik a vražedných úkladů. Kdo se
znelíbil, zmizel. Kdo se ozval, zmizel…

Kavky nad městem – Vlasta Dušková
Příběh jedné “obyčejné” německo-české rodiny s kořeny pevně zasazenými v Krumlov-
sku, v pohraniční oblasti, kde se nepokoje mezi obyvateli německé a české národnosti
vyskytovaly už před vznikem Československé republiky, natož pak v letech, která násle-
dovala.

Za železnou oponu – Petr Martan
Kniha přináší poznání o tom, že právě lesnictví mělo největší vliv na přeměnu divočiny
v kulturní krajinu Šumavy a na usazení německých kolonizátorů na českém území. I tako-
váto poznání potřebuje občan k vytvoření osobního názoru na to, co rozděluje současní-
ky: Nechat uschnout zbytek lesů na Šumavě, nebo jej šetrně využívat? Byl odsun Němců
z českého území r. 1946 úměrným důsledkem dějin? Autor se držel zásady, že když mlu-
víme o odsunu, tak současně musíme pojmenovat celé dějiny českoněmeckého soužití.

Havajské ostrovy – Leoš Šimánek
Leoš Šimánek na svých cestách již několikrát navštívil Havaj. S manželkou, synem a dce-
rou důkladně procestovali všech šest hlavních ostrovů, a to nejen v létě, nýbrž i v zimě.
S ruksaky na zádech se vydali i do málo známých končin, do míst, kam se běžný turista,
trávící na Havaji svých pár týdnů dovolené, těžko dostane.
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I. kolo Ligy mládeže v karate v Českých Budějovicích
Závod se našim nejmladším závodníkům vydařil

V neděli 22. února 2015 se ve velkém sále kulturního domu Metro-
pol konalo I. kolo Ligy talentované mládeže v karate, kterého se účast-
nilo více jak 130 závodníků ze 13 oddílů nejen z Jihočeského kraje.
Novohradský závodní tým se na tomto zahajovacím kole rozhodně ne-
ztratil.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně kata – sestavy složené z po-
stojů, krytů, úderů a samozřejmě kopů karate, které jsou koncipovány
do předepsaného systému a prezentují obranu a boj proti imaginárním
útočníkům. Závodník zde prezentuje všechny techniky karate, které se
naučil do výše technického stupně (barevné pásy na kimonu), ale také
svoji paměť a koordinaci pohybu a v neposlední řadě fyzickou kondici.
V této disciplíně: Karolína Staňková zvítězila perfektními výkony v ka-
tegorii mladší žákyně. David Macho vybojoval stříbrnou medaili, pora-
zil 2 soupeře a ve finále těsně prohrál 1:2. Další stříbrnou medaili získal
Zoltán Danyi, třetí stříbro přivezl do Nových Hradů Tomáš Balko, kte-
rý neohroženě postupoval až do finále, kde nasadil mistrovskou kata
Meikyo a těsně prohrál proti výbornému závodníkovi Dominikovi
Smolovi z Písku. V kategorii žákyně vybojovala Nikola Staňková
bronzovou medaili, když zvítězila v repasáži 3:0. Bohužel Kryštof
Vinický a Natálie Machová nepostoupili z prvního kola, když oba
podlehli protivníkovi těsně 2:1.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zápase kumite, kde proti
sobě postupně nastupují dvojice dle věku, pohlaví, hmotnosti a tech-
nického stupně.

Nikola Staňková zvítězila v kategorii mladší žákyně -30 kg. Bron-
zovou medaili vybojoval mezi mladšími žáky David Macho, další
bronzovou medaili překvapivě získal Zoltán Danyi, který na soutěžích
teprve začíná.

V disciplíně Super kop, kde se hodnotí rychlost a technická přesnost
závodníka, který provádí v časovém limitu kopy na úderovou lapu, zví-
tězil David Macho.

Děkuji celému závodnímu týmu, trenérům a samozřejmě rodičům
za podporu našich závodníků. Nyní se připravujeme na I. kolo Krajské
ligy karate ve Strakonicích. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Úspěšní novohradští závodníci z leva Tomáš Balko, Zoltán Danyi, Niko-
la Staňková David a Natálka Machovi, Karolína Staňková s trenérem
Petrem Zachařem

I. kolo Krajské ligy v karate ve Strakonicích
Novohradští závodníci zahájili závodní sezonu ziskem deseti medailí

V neděli 22. března 2015 se na I. kolo Krajské ligy v karate do Stra-
konic sjelo více jak 150 závodníků z deseti jihočeských oddílů a škol
karate, ale také oddíl z Plzeňského kraje, z Horažďovic. Soutěžilo se
v disciplíně kata – souborná cvičení, a to celkem na třech zápasištích –
tatami, kde závodníci předváděli skvělé výkony při ukázce krytů, úderů
a kopů proti imaginárním útočníkům. Zajímavá podívaná byla přede-
vším v kategorii mužů, ve které jsme mohli vidět vyšší mistrovská kata.
V kategorii mladších žákyň 7–9 let vybojovala Karolína Staňková
3. místo mezi 15 nejlepšími karatistkami v kraji. V kategorii mladší žá-
kyně 10–11 let zvítězila v silně obsazené kategorii Natálie Machová.
V kategorii starší žákyně se neprobojovala z prvního kola Nikola Staň-
ková, stejný výsledek měl David Macho mezi mladšími žáky. V kate-
gorii mladších žáků 10–11 let získal bronzovou medaili Tomáš Balko a
v téže kategorii nepostoupil z druhého kola Filip Cabák, který přišel
z Tameshi Wari Borovany a za náš oddíl soutěžil poprvé. V kategorii
dorostenců vybojoval 3. místo Lukáš Pavlík skvěle zacvičenou kata.

Mezi muži již pátým rokem kraluje v disciplíně kata Petr Zachař, který
opět nedal soupeřům žádnou šanci. Třešničkou na dortu bylo pěkné
3. místo v soutěži kata tým ve složení Natálie Machová, Nikola a Karo-
lína Staňková. Tříčlenné družstvo zde cvičí najednou synchronizova-
nou kata a musí přesně dodržet rytmus, postoje, techniky a v souboji o
medaili musí zacvičit tzv. Bunkai – praktická ukázka technik v kata,
kdy opět celý tým demonstruje techniky v praxi a právě v repasáži o
bronz se toto našim děvčatům vydařilo.

V odpoledních hodinách se rozjela disciplína kumite, kde závodníci
ve sportovním zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha hodi-

Náš tým z leva Tomáš Hermann, Tomáš Balík, Lukáš Pavlík, Filip Ca-
bák, Tomáš Balko, Natálie Machová, Zoltán Danyi, Karolína Staňko-
vá, David Macho, Nikola Staňková, Petr Zachař a Martin HermannNatálie Machová zvítězila v disciplíně kata

pokračování na str. 25
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nách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít především výbornou fyzickou
kondici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až po 3 minuty u do-
spělých v chráničích a s chráničem zubů v ústech, není vůbec jednoduché.
Každému závodníkovi jsou hodnoceny údery a kopy, ale také podmety a
chvaty, které musí provést tak, aby neporušil pravidla a nezranil soupeře.
V neposlední řadě musí závodník zvládnout zápas především psychicky, a to
zejména, když prohrává nebo když již nějakou tu ránu obdržel.

V kategorii mladší žáci do 35 kg zvítězil Zoltán Danyi, který byl teprve
na druhé soutěži, ale předvedl skvělý zápas a porazil i zkušenější závodníky.
V kategorii mladší žáci nad 35 kg vybojoval náš nový člen Filip Cabák druhé
místo. Další stříbrnou medaili získala mezi mladšími žákyněmi nad 35 kg
Natálie Machová. V kategorii mladší žáci nad 35 kg vybojoval bronzovou
medaili Tomáš Balko.

Pro všechny naše závodníky byla tato vyšší krajská soutěž dobrou zkušenos-
tí před druhým kolem krajské ligy, které se bude konat 12. 4. v Borovanech.

Blahopřeji všem medailistům k zisku cenných kovů, všem závodníkům
za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate Zoltán Danyi zvítězil v disciplíně kumite

Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2014
7. března 2015 se konala 22. výroční člen-

ská schůze oddílu karate v Koželužně v No-
vých Hradech. První zazněla zpráva předsedy
oddílu za rok 2014:

V roce 2014 měl oddíl karate TJ Nové Hra-
dy 44 evidovaných členů. Tréninky oddílu pro-
bíhaly pravidelně v tělocvičně ZŠ N. Hrady
vždy v úterý 17-19 hod, čtvrtek 17.15-19.30
hod a v sobotu 15-18 hod. Děti a mládež studu-
jící v Českých Budějovicích mají tam možnost
ještě trénovat v přípravném závodním týmu na
SKP. Ve Sportovním centru mládeže české
reprezentace karate trénují kategorie dorostu
a juniorů v areálu GON v ulici E. Destinnové
v současné době trénuje Tomáš Hermann.
Naši členové se měli možnost účastnit
seminářů-víkendových soustředění karate a
allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) kona-
ných v loňském roce v Českých Budějovicích,
Chomutově a Plzni. Dále pak především závod-
níci se účastnili týdenního soustředění v maleb-
né krajině Brdských lesů ve Věšíně u Příbrami.
Naši trenéři absolvovali školení v Českých Bu-
dějovicích, Chomutově a v Plzni.

Sportovní úspěchy:
Pro nejmladší závodníky je určena Liga ta-

lentované mládeže, soutěže Kid Cup, Ninja
Cup, kterých se naši závodníci účastnili v roce
2014 v Českých Budějovicích a Českém
Krumlově a získali na nich: 4 x 1. mís-
to,11 x 2. místo a 19 x 3. místo celkem: rekord-
ních 44 medailí. Na tomto úspěchu se podíleli
Petr Vochozka, Jan Švenda, Kryštof Vinický,
Anna Puppavová, Nátálie Machová, David
Macho, Tomáš Balko, Nikola Staňková,
Karolína Staňková, Eliška Rolínková, Marek
Rolínek.

Krajská liga v karate:
I. kolo – 12.4. v Borovanech – 2 x 1. místo, 2 x
2. místo a 1 x 3. místo, celkem 5 medailí

II. kolo – 14.6. plánováno ve Strakonicích –
zrušeno

III. kolo – 27.9. (od roku 1998) v Nových
Hradech - 2 x 1. místo, 2 x 2. místo a 2 x
3. místo, celkem 6 medailí
Celkový počet umístění z Krajské Ligy:
11 medailí
Krajský přebor 2.11. v Č. Budějovicích: 1 x
1. místo, 2 x 2. místo a 1 x 3. místo, celkem
3 medaile a tři nominace na MČR
Národní pohár karate 16.2. v Liberci: To-
máš Hermann vybojoval 1. místo v kumite
v kategorii U21 a získal 3. místo v kumite
muži +84 kg
Národní pohár karate 8.3. v Praze: Natálie
Machová získala 5. místo v kata mladší žáky-
ně a vybojovala 5. místo v kumite mladší žá-
kyně +35 kg.
Mistrovství ČR 29.3. v Ústí nad Labem: zís-
kal Tomáš Hermann 3. místo v kumite muži
+84 kg a 2. místo v kumite družstev, kde byl
členem družstva TJ karate České Budějovice.
Na Mistrovství Evropy policie a hasičů EPFG
15. 7. v Belgii v Bruselu zvítězil kata tým ve
složení Martin Hermann, Jiří Faktor a Martin
Sláma, v disciplíně kumite muži nad 84 kg zví-
tězil Martin Hermann a v disciplíně kata jed-
notlivců vybojoval Martin Hermann 3. místo.
Národní pohár karate 14.10. v Praze: zvítě-
zil Tomáš Hermann v disciplíně kumite v ka-
tegorii U21 a bronzovou medaili vybojoval
v kategorii muži +84 kg.
Národní pohár karate 8.11. v Havířově: Vy-
bojovala Natálie Machová 3. místo v kata
mladší žákyně a získala 5. místo v kumite
mladší žákyně +35 kg.
Mistrovství ČR mládeže 7.12. v Českých
Budějovicích: v silně obsazené kategorii
mladší žákyně vybojovala pěkné 5. místo Ni-
kola Staňková a další bodované hezké 5. místo
získala mezi čtrnácti nejlepšími dívkami v ČR
Natálie Machová.
Mistrovství ČR v AKJ sebeobrana 17. 5. Ve
Strakonicích zvítězili a získal titul Mistra
republiky AKJ Tomáš Hermann v juniorské
kategorii JI1 a bronzovou medaili získal mezi
muži M2 Ladislav Bárta.

Mistrovství ČR v AKJ sebeobrana – Fig-
hting a kata 8. 11. v Plzni: Tomáš Hermann
zvítězil ve sportovním zápase fighting muži
+84 kg, v disciplíně kata +34 let získal Martin
Hermann stříbrnou medaili a Martin Hermann
ml. vybojoval bronz v disciplíně kata muži
+18 let.
Mezinárodní mistrovství v AKJ v Německu:
v kategorii muži S1 +34 let zvítězil Martin
Hermann.
Krajský přebor AKJ 29.11. v Českých
Budějovicích: zvítězila v kategorii JI2 Eliš-
ka Rolínková, bronzovou medaili vybojoval
v kategorii D3 Tomáš Balko, pěkné 4. místo
v téže kategorii získal Adam Zeman a 5. místo
v silné konkurenci obsadil Marek Rolínek

Nejlepší závodníci oddílu za rok 2014:
zvítězil v kategorii do 15 let Natálie Machová
– získal 115 bodů
zvítězil v kategorii nad 15 let ziskem 210 bodů
Tomáš Hermann
Metodická činnost – semináře a zkoušky na
stupně technické vyspělosti - STV:
Významnou akcí byl Mezinárodní seminář
karate v Českých Budějovicích, na kterém
vyučoval světový rozhodčí a držitel 8. Dan
karate Cyrus Madani. Trénink s prezidentem
karate WKF v USA na domácí půdě byl
opravdu nezapomenutelným zážitkem a jistě
významně přispěl k zdokonalení všech účast-
níků a to především z řad trenérů.
Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále
jen STV) v karate a AKJ jsme se pravidelně
účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č.
Budějovicích. Celkem se zkoušek STV účast-
nilo 29 našich členů, kdy naši cvičenci byli
dobře připraveni a zkoušky na dané STV v ka-
rate a AKJ úspěšně složili.
Zkoušky na mistrovské stupně technické
vyspělosti:
6. června v rámci školení trenérů v Českých
Budějovicích před komisí Českého Svazu Ka-

I. kolo Krajské ligy v karate ve Strakonicích
(pokračování ze str. 24)

pokračování na str. 26
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rate získal při zkouškách stupně technické vy-
spělosti Petr Zachař 2. Dan karate Shoto kan
(černý pás), byl komisí vyhlášen nejlepší
účastník zkoušek. Díky výše uvedené
trenérsko-metodické činnosti dosáhla většina
členů našeho oddílu pěkných sportovních a
trenérských výsledků.
Propagace TJ Nové Hrady:

Celoročně probíhal nábor nových členů do
našeho oddílu, zaměřujeme se především na práci
s mládeží v rámci prevence kriminality dále pak
pořádáme krátkodobé kurzy sebeobrany v Aka-
demii v Nových Hradech a na školách v Čes-
kých Budějovicích. Veškeré naše sportovní akce
jsou pravidelně zveřejňovány na naší nástěnce
v České ulici, v Novohradském zpravodaji,
v Jihočeských listech, na internetovém portálu
Jihočeská drbna, v Jihočeském Hit-Rádiu Fak-
tor, v Jihočeské televizi, v celorepublikovém
Magazínu bojových umění Fighters, v časopisu
Policista, na našich nových webových strán-
kách www.tj-karate-nove-hrady.cz a také na
Facebook  tjkaratenovehrady.
Obec přátelská rodině:

V minulém roce jsme úspěšně realizovali
projekt Obec přátelská rodině, pod názvem
„Sebeobrana pro celou rodinu“. Tento projekt
obsahoval celkem pět kurzů sebeobrany pro
celou rodinu, které byli koncipovány do třech
jednotlivých samostatných bloků v délce trvá-
ní 120 min. vždy s 30 min. přestávkou mezi
jednotlivými bloky a jednotlivé kurzy se kona-
li ve dnech 5.7., 9.8., 30.8., 4.10., a 18.10.

2014 s cca měsíční přestávkou. Projekt byl
koncipován tak, že tři samostatné kurzy byly
zaměřeny na sebeobranu žen a dva samostatné
kurzy byly zaměřeny na sebeobranu dětí a
těchto kurzů se účastnili spolu s dětmi i jejich
rodiče. Kurzy se konaly v tělocvičně Základní
školy v ulici Komenského v Nových Hradech.
Celý projekt začínal přednáškou, ve které byla
řešena nejdůležitější témata jako prevence
proti napadení, právní aspekty se zaměřením
na sebeobranu v situacích v ohrožení a dále
možné použití sebeobrany a sebeobranných
prostředků. Kurz dále pokračoval praktickou
částí, kde se zájemci o výcvik sebeobrany učili
základům použití hmatů, chvatů, úderů a kopů
sebeobrany, ale také základům taktiky chová-
ní v rizikových situacích. Součástí kurzu byl
rovněž zdravotní dozor a byly zde probírány

základy první pomoci při zranění útočníka.
Kurzy byly přizpůsobeny tak, aby všichni
účastníci byli schopni tyto fyzicky absolvovat
s důrazem na prevenci proti zranění. Lektory
kurzů byli zkušení trenéři oddílu TJ karate
v Nových Hradech, ale také pozvaní odborníci
na danou problematiku.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval
všem trenérům oddílu karate za jejich dobro-
volnou celoroční činnost, vedení Úřadu města
a Tělovýchovné jednoty v Nových Hradech za
již tradiční dobrou spolupráci a pomoc našim
sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v No-
vých Hradech, Jihočeskému Kraji za realizaci
grantu na pořádání Krajského přeboru v AKJ a
sponzorům: JE Temelín, a všem, kteří nám
pomáhali v našem sportovním úsilí.
Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Akce ZKO Nové Hrady
Dne 14. března 2015 proběhl 1. ročník obranářského závodů

„O POHÁR MĚSTA NOVÉ HRADY“. Závodu se celkem zúčastnilo
18 závodníků z Třeboně, Kaplice, Velešína, Vodňan, Č. Krumlova,
Větřní, Písku a Dačic. Za ZKO Nové Hrady se zúčastnil Josef Machát
s Apollem, který obsadil skvělé první místo a Helena Táchová s Enzem,
která skončila na čtvrtém. Organizace se ujal p. Bureš, p. Starý a p. Ro-
línek, delegovaným rozhodčím byl Ing. J. Lacina a figurant Bc. J. Ne-
užil. Celkem se sešlo i přes nepřízeň počasí něco kolem šedesátky lidí,
tímto bychom chtěli všem zúčastněným poděkovat za kynologický zá-
žitek a příjemný sobotní den.

ZKO Nové Hrady

Výroční zpráva oddílu karate
(pokračování ze str. 25)
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Žena a fotbal?
U nás v Čechách to jako nejde dohromady. Naše ženy fotbalu téměř

nerozumí, ani nechtějí rozumět. Vidí v něm jen „bezduché“ kopání do
míče. Tak to berou už od mládí.

V cizině je tomu jinak. Např. v USA se sice fotbalu říká SOCCER,
ale považují ho za ženský sport!

Také jsou tam velké návštěvy na ženských zápasech.
Rekord na utkání žen je 80 tisíc diváků, a to nejen mužů!
Ženský fotbal se hraje po celém světě, na kvalitní úrovni třeba v USA,

Japonsku, Francii, Itálii, Německu, Brazílii a mohl bych pokračovat.
Stejně bych mohl mluvit o fanynkách. Je jich v ochozech také hod-

ně. Můžu říci jedno. Ženský fotbal se rozvíjí. Viděl jsem několik žen-
ských zápasů a dá se na to dívat.

U nás jsou také soutěže žen, ale chodí na ně pár stovek diváků.
I na Hradech jsem znal dívky, které měly vztah k fotbalu. Byly tři.
Dívka „Maruna“ s námi kluky hrála fotbal na Jánské louce nebo na

zámeckém hřišti a vždy patřila k nejlepším i mezi kluky.
Dívka „Fanuše“ zase pravidelně trénovala své mladší bratry zejmé-

na při fotbalových utkáních. A to dobře!......její bratr Pepík Bandík
vždy patřil nejlepším hráčům na Hradech!

Dívka „Marcela“, studentka SZTŠ, mě učila fotbal na zámeckém
hřišti. Tyto dívky spojovalo jedno. Měly fotbal skutečně rády!

Závěrem..
Ženy k fotbalu patří jako k jinému sportu! Slzičky na tvářích a upře-

né pohledy do jednoho místa ukazují, že některé ženy berou zápasy
stejně jako muži. Miroslav Hruška

TJ SOKOL Nové Hrady pořádá

VELIKONOČNÍ KOULENÍ
O CENY

Kuželna Nové Hrady

pátek 3. 4. 2015, 10.00 – 20.00 hodin
sobota 4. 4. 2015, 10.00 – 18.00 hodin

WELLNESS HOTEL
REZIDENCE

Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující
pracovní pozice

- pokojská -
(na částečný pracovní úvazek)

- servírka/čísník -
(na částečný úvazek, pracovní doba vždy 17-20 hod.

krátký/dlouhý týden, vhodné jako brigáda)

- pedikérka -
(na částečný nebo celý pracovní úvazek)

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

e-mailové adrese: dvorak@rezidencenh.cz

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová
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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

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

řádková inzerce

¡ Prodám zahradu v kolonii, zděná chata, skleník, voda, elektřina.
K. Šafaříková, tel. 607 191 920

¡ Prodám zahrádku na Klondajku 1200 metrů. Cena 120 000 Kč.
Sleva možná. Tel.:720 573 341


