
Květen 2015 číslo 5, ročník XX Cena 5 Kč

Pozvánky na květen
1. 5. Pěší putováním po stezce Pátera

Bonfilia, průvodce M. Koželuh
2. 5. Promenádní koncert na náměstí

za účastníků novohradských
zpěváků a muzikantů

3. 5. Dopolední výlet na Jedlici,
průvodce M. Koželuh

3. 5. Slavnostní koncert
k připomenutí konce 2. sv. války,
účinkují  J. Svěcený a V. Mácha

7. 5. Den matek
8. 5. Pietní akt u hrobu Rudoarmějců
8. 5. Taneční soutěž Novohradská číše,

37. roč.
9. 5. Otevírání sezony

na Novohradsku, 7. roč.
14. 5. Ringova škola života a sexu,

F. R. Čech, S. Pagodová
a M. Maděrič

15. 5. Interpretační soutěž
Novohradská flétna

16.5. Jízda pro Růži
16. 5. Velká jarní výprava ČSOP
21. 5. Besídka školní družiny

v kinosále
23. 5. Dětské rybářské závody,

Zevlův rybník
24. 5. Vernisáž  výstavy výtvarných

prací novohradských dětí
„Neděle jako malovaná“

28. 5. Školní besídka 3. tř. v kinosále
28. 5. Memoriál RNDr. S. Kučery

„Znáš Novohradsko“
30. 5. Dětský den v Byňově

Připomenutí 70. výročí konce 2. světové války
Již několik týdnů se v novinách i televi-

zích čím dál více objevují články, reportáže
či dokumenty s tématikou 2. světové války a
zejména jejího konce. Je to naprosto logické,
neboť si právě letos připomínáme již 70. vý-
ročí konce dosud nejstrašnějšího konfliktu
v dějinách lidstva. Nejde však jen o válku sa-
motnou, ale také to, co v jejím důsledku po ní
následovalo. Možná někdo namítne, že téma
konce války by mělo spíše než na stránky No-
vohradského zpravodaje patřit do „velkých“
novin, historických studií či muzeí. Myslím si,
že opak je pravdou. I my bychom si měli připo-
menout, jak válka vstoupila do dějin našeho
města, jak zasáhla do jeho mnohasetleté histo-
rie a co znamenala z pohledu dalšího vývoje
ve městě i přilehlých (tehdy často samostat-
ných) obcí a osad.

Asi nejsilnějším a nejznámějším příběhem
spojeným s válkou a jejím koncem je řádění
jízdní jednotky SS na Budějovicku v květnu
1945. Dlouho byla tato aktivita v souvislosti
s naším městem prezentována tak, že tato jed-
notka byla pozvána do N. Hradů. Nové výzku-
my ukazují, že šlo spíše o souhru náhod a sled
na sebe navazujících tragických událostí a kr-
vavých činů, které tato jednotka v posledních
dnech války napáchala na jih od Č. Budějovic.
Své řádění ukončila 8. května právě v našem
městě. Proč právě zde?

Do Nových Hradů se již v předchozích
dnech dostala informace o postupu Rudé ar-
mády rakouským pohraničím a o jejím směřo-
vání přes Weitru k našemu městu. Připomeňme
jen, že s ohledem na odchod většiny českého
obyvatelstva do vnitrozemí na začátku války
tvořili drtivou většinu obyvatel německy mlu-
vící občané. Tehdejší starosta – místní sedlář
Fritz Schmotz dostal informaci, že vojáci
Rudé armády velmi ostře vystupují proti ob-
cím, které stále zdobí symboly nacistického
Německa tj. vlajky, portréty A. Hitlera, háko-
vé kříže apod. Dal proto pokyn, aby se město
od těchto symbolů očistilo. Z některých vy-
právění dobových svědků vím, že se ze strany
tehdejšího starosty nejednalo pouze o tento
pragmatický důvod. Nejen on, ale i mnozí
místní obyvatelé měli radost z blížícího se
konce války a z porážky hitlerovského Ně-
mecka. Dlouho však převládal strach, zda
v regionu stále přítomné jednotky německého
vojska nezasáhnou.

Hlavní „očista“ znamenala odstranění sym-
bolů z radnice a školy. Vedle starosty Schmot-
ze se na ní podíleli i ředitel školy Franz Schatzl,
místní hasič Franz Pretschner a další občané.
Celý smutný příběh koluje v našem městě
v několika podobách, byl předmětem i zpraco-

vání románového a je zaznamenán i v kroni-
kách. Jako přílohu tohoto článku uvádím verzi,
která vznikla pro knihu Příběhy novohradských
domů na základě vyprávění paní A. Bartejsové.
V některých detailech se možná různá vyprá-
vění liší, žádné z nich však nemůže než přiblí-
žit brutální chování členů jednotky SS, mučení
a popravu tří hlavních protagonistů – starosty
Schmotze (na hrobě na novohradském hřbitově
uveden jako Schmoz), ředitele Schatzla a hasi-
če Pretschnera. Konec války v našem městě tak
byl velmi tragický a je svým způsobem para-
doxní, že všechny oběti byly německé národ-
nosti a jejich rodiny přesto následně také
součástí odsunu…

Již v průběhu války však mělo naše město
mnoho dalších obětí a padlých. Bohužel velmi
málo informací máme o zapojení českého oby-
vatelstva. V poslední době se nám však v rámci
budování muzea daří nacházet nové příběhy.
Vyplývá z nich, že nejaktivněji se do bojů
v rámci různých československých či spoje-
neckých jednotek zapojovali dřívější členové
finanční stráže, četnictva nebo přímí potomci
legionářů z první světové války (např. p. Bendl,
p. Pšenička ad.). Nejde však jen o aktivní vo-
jenské zapojení, ocenit je nutno i to, že přes
různý nátlak a zákazy mnozí Češi (a také část
německy mluvícího obyvatelstva) nekolabo-
rovali a udrželi si po celou dobu války svůj
kredit. V této souvislosti zmíním například
jednoho ze zakladatelů novohradského Soko-
lu kováře Chalupu, který dokonce s ohledem
na to, že po celou dobu války zůstal v Nových
Hradech a neodešel do vnitrozemí, obdržel po
válce osvědčení, že se v době války choval
jako „správný a uvědomělý Čech“. Zároveň
také víme, že mnozí místní Češi či občané ze
smíšených česko-německých rodin rychle za-
pomněli na mateřský jazyk, přešli „na druhou
stranu“ a po válce zase rychle vzpomínali na
své české předky, aby se zachránili před tres-
tem či odsunem. Ale takovéto případy se ne-
děly jen u nás…

V souvislosti s válkou se také velmi málo
mluví a píše o novohradských občanech ži-
dovské víry. I mnohé z nich potkal neblahý
osud mnoha miliónů (uvádí se 6 miliónů)
Židů, kteří zemřeli, byli zabiti, utýráni či za-
vražděni. V jednom z dokumentů, které jsme
získali z Vídně, je uvedeno celkem 9 osob s ro-
dištěm či bydlištěm v Nových Hradech. Ně-
kteří byli nejprve odvezeni do Terezína a
následně transportováni do Malého Trostince
(vyhlazovací tábor 12 km od Minsku) či Osvě-
timi, jiní zemřeli již při transportu. Osudy
mnohých jiných jsou zatím, bohužel, zakryty
rouškou tajemství či zapomnění…

Vážení občané, zveme vás na

Slavnostní koncert
k připomenutí ukončení 2. světové
války a k uctění válečným obětem
Koncert se uskuteční v neděli
3. května 2015 od 16.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu.
Na koncertě účinkuje houslový virtuos

Jaroslav Svěcený za klavírního
doprovodu Václava Máchy

pokračování na str. 20
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Zápis z 13. schůze městské rady
ze dne 25. 3. 2015

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 12. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 12. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 808/1 (dle GP parc. č. 808/7)
o výměře 88 m2 p. Bc. Františku Štanglovi,
Vilová čtvrť 238, Nové Hrady za částku
100,- Kč/m2 a postupuje žádost ke schválení
zastupitelstvu města. Z5
Rada města souhlasí s prodejem části pozem-
ku parc. č. 808/1 (dle GP parc. č. 808/8) o vý-
měře 33 m2 Asociace víceúčelových sportů a
činnost ČR, Sídliště míru 226, Nové Hrady
za částku 100,- Kč/m2 a postupuje žádost ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
rada opětovně projednala žádosti p. Bc.
Štangla a Asociace víceúčelových sportů a
činností ČR o koupi části pozemku parc. č.
808/1 v k. ú. Nové Hrady.)

� 3. VZ - Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost EUROVIA CS a. s., Praha na akci: Vý-
stavba a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
s. r. o. České Budějovice Odborný posudek
k veřejné zakázce "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech".
Jediným hodnotícím kritériem byla cena,
nejnižší nabídku ve výši 13 452 975,29 Kč
bez DPH, podala společnost EUROVIA CS
a. s. Praha. Komise doporučila vybrat na-
bídku s nejnižší cenou a po uplynutí lhůty
pro podání námitek uzavřít smlouvu o dílo.)

� 4. Masopust Nové Hrady 2015 –
vyúčtování
Rada města bere na vědomí vyúčtování ma-
sopustu Nové Hrady za rok 2015.
(Rada obdržela od masopustního výboru
vyúčtování masopustu Nové Hrady za rok
2015. Celkové příjmy činily 143.896,- Kč a
výdaje 138.499,- Kč.)

� 5. Žádost o přidělení bytu
Rada města souhlasí se zveřejněním volné-
ho bytu Byňov čp. 121.
(Rada obdržela od pí. Jaroslavy Pourové žá-
dost o byt na Jakuli.)

� 6. Žádost o pronájem nebytových
prostor Údolská 55, Nové Hrady
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Partners Financial Services a. s. o pro-

nájem nebytových prostor v Údolská čp. 55,
Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti Partners Fi-
nancial Services a. s., Č. Budějovice žádost
o pronájem nebytových prostor v Údolské
čp. 55, Nové Hrady. Prostory zatím nejsou
k pronájmu, neboť budou probíhat stavební
úpravy bankomatu. Po dokončení těchto sta-
vebních úprav bude nebytový prostor nabíd-
nut k pronájmu a zájemce se bude moci
přihlásit se svým podnikatelským záměrem.)

� 7. Žádost o změnu územního plánu
Rada města bere na vědomí žádost p.
MVDr. Pavla Kypeta o změnu územního
plánu a postupuje žádost zpracovateli nové-
ho územního plánu.
(Rada obdržela od p. MVDr. Pavla Kypeta
žádost o změnu územního plánu z důvodu
zařazení pozemku parc. č. 338/2 v k. ú. Nové
Hrady jako pozemek využívaný v ekologic-
kém zemědělství.)

� 8. Rozbor hospodaření MŠ Nové Hrady
za rok 2014
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Mateřské školy Nové Hrady za rok
2014 ve výši 9 968,52 Kč a schvaluje jeho
převod do fondu odměn ve výši 3 000,- Kč a
rezervního fondu ve výši 6 968,52 Kč.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření za rok 2014. Hospodaření skončilo
ziskem ve výši 9 968,52 Kč, který MŠ N.
Hrady navrhuje převést do rezervního fon-
du a fondu odměn.)

� 9. Rozbor hospodaření ZŠ Nové Hrady
za rok 2014
Rada města schvaluje hospodářský výsle-
dek Základní školy Nové Hrady za rok 2014
ve výši ztráty 244 174,85 Kč a schvaluje po-
užití rezervního fondu na úhradu ztráty za
rok 2014.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření za rok 2014. Hospodaření skončilo
ztrátou ve výši 244 174,85 Kč, který ZŠ N.
Hrady navrhuje uhradit z rezervního fondu.)

� 10. Rozbor hospodaření Služby Nové
Hrady s. r. o. za rok 2014
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek společnosti Služby Nové Hra-
dy s. r. o. za rok 2014 ve výši 162 116,16 Kč
a schvaluje převést výsledek na nerozděle-
ný zisk minulých let.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o. žádost o schválení výsledku
hospodaření za rok 2014. Hospodaření
skončilo ziskem ve výši 162 116,16 Kč, kte-
rý společnost navrhuje převést jako neroz-
dělený zisk minulých let. Tyto finance
mohou být použity na výstavbu plynové ko-
telny v Českém domě.)

� 11. Rozbor hospodaření Technické
služby města Nových Hradů za rok 2014
Rada města schvaluje zlepšený hospo-
dářský výsledek Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2014 ve výši
255 221,85 Kč a schvaluje převést výsledek
hospodaření běžného účetního období.
(Rada obdržela od Technických služeb
Města Nových Hradů žádost o schválení vý-
sledku hospodaření za rok 2014. Hospoda-
ření skončilo ziskem ve výši 255 221,82 Kč,

který TSM navrhují převést na účet 432 -
výsledek hospodaření předchozích období.)

� 12. Protokoly o výsledku provedených
kontrol
Rada města bere na vědomí Protokoly o vý-
sledku provedených kontrol Mateřské školy
Nové Hrady, Základní školy Nové Hrady a
Technických služeb města Nových Hradů.
Rada města ukládá Základní škole Nové
Hrady přijmout opatření k odstranění nedo-
statků zjištěných při kontrole a podat o nich
informaci do 30. 5. 2015.
Rada města ukládá Technickým službám
města Nových Hradů přijmout opatření
k odstranění nedostatků zjištěných při kon-
trole a podat o nich informaci do 30. 5. 2015.
(Rada obdržela Protokoly o výsledku pro-
vedené kontroly příspěvkových organizací.
U Základní školy Nové Hrady a Technic-
kých služeb města Nových Hradů byly zjiš-
těny nedostatky v souvislosti s provedenou
inventurou.)

� 13. Návrh ceny kolumbárijní schránky
Rada města schvaluje Provozní řád kolum-
bária a ceny nájmu kolumbária dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů návrh ceny za užívací prá-
vo ke kolumbárijní schránce od 1. 4. 2015.
Nájem kolumbárijní schránky 95,- Kč/rok,
nájemné 5,- Kč/rok, služba a údržba hřbito-
va 50,- Kč/rok.)

� 14. Oznámení o poskytnutí investiční
dotace
Rada města schvaluje přijetí investiční do-
tace pro SDH Nové Hrady od Jihočeského
kraje na akci: pořízení - nafukovací člun a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Ozná-
mení o poskytnutí účelové investiční dotace
ve výši 43.000,- Kč, na akci: "pořízení - na-
fukovací člun" pro podporu akceschopnosti
jednotky SDH obce Nové Hrady.)

� 15. Oznámení o poskytnutí neinvestiční
dotace
Rada města schvaluje přijetí neinvestiční
dotace od Jihočeského kraje na akceschop-
nost dobrovolných hasičů Nové Hrady a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Ozná-
mení poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce ve výši 16.000,- Kč na podporu úhrad
výdajů spojených se zásahy mimo územní
obvod, podíl na financování akceschopnos-
ti, pořízení a obnově požární techniky pro
jednotku sboru dobrovolných hasičů Nové
Hrady.)

� 16. Návrh odměn za výkon funkce
v komisích
Rada města schvaluje výplatu jednorázo-
vých odměn za výkon funkce členům komi-
sí, kteří nejsou členy zastupitelstva města,
dle návrhu.
(Rada obdržela návrh na výplatu odměn za
výkon funkce členům komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva města.)

� 17. Smlouva o úvěru s Českou
spořitelnou a. s.
Rada města schvaluje Smlouvu o úvěru č.
0390898409 s Českou spořitelnou, a. s. Pra-
ha a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
Praha návrh smlouvy o úvěru ve výši 4 646
272,- Kč na akci: ZTV Nové Hrady - Jižní
Město, I. etapa - část A. Úvěr je splatný do
30. 3. 2017, v ročních splátkách.)

� 18. Smlouva o úvěru s Českou
spořitelnou
Rada města schvaluje Smlouvu o úvěru č.
10291/15/LCD s Českou spořitelnou, a. s. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje Smlouvu o zastavení
pohledávek ze smlouvy o účtu ZÚ/10291/
15/LCD a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
Praha návrh smlouvy o úvěru ve výši 13 274
509,- Kč na akci: Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech.
Úvěr je splatný jedinou splátkou v plné výši
do 28. 2. 2016. Úvěr je zajištěn Smlouvou
o zastavení pohledávek.)

� 19. Návrh na uzavření smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene
Rada města souhlasí se Smlouvou o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice
na akci: Nakolice čp. 56 a 18 posílení sítě
NN. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.
č. 1408, č. 1433, č. 28, č. 33, č. 34, č. 45, PK
č. 1188/1, PK č. 16, st. č. 53 v k. ú. Nakolice.
Rada města postupuje smlouvu ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Fiera, a. s.
Jindřichův Hradec návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci: Nakolice čp. 56 a 18
posílení sítě NN. Stavbou budou dotčeny
pozemky parc. č. 1408, č. 1433, č. 28, č. 33,
č. 34, č. 45, PK č. 1188/1, PK č. 16, st. č. 53
v k. ú. Nakolice.)

� 20. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 11. 3. 2015 a zařazu-
je pí. Márii Džurbanovou, pí. Janu Loško-
vou do seznamu uchazečů o byt v DPS
Nové Hrady.
Rada města schvaluje přidělení bytu 0+1
v DPS Nové Hrady p. Miroslavu Papouško-
vi a byt 0+1 p. Miloslavu Žižkovi.
Rada města schvaluje uzavření smlouvy
o nájmu na uvolněný byt 1+2 Nové Hrady,
nám. Republiky čp. 59 pí. Lucii Roulové,
Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 11. 3. 2015 s doporučením a ná-
vrhem pro radu.)

� 21. Změna cen vodného a stočného
pro r. 2015 a vyúčtování nájemného
z provozování vodného a stočného
za r. 2014
Rada města bere na vědomí Vyúčtování ná-
jemného z provozování vodného a stočného
za r. 2014 společností ČEVAK a. s. České
Budějovice.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., České Budějovice změnu cen vodného a
stočného pro r. 2015 a vyúčtování nájemné-

ho z provozování vodného a stočného za rok
2014.)

� 22. Vyjádření k projektové trase
Rada města souhlasí se Smlouvou o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene s
E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice na
akci: Nové Hrady nahrazení TS Jesle. Stav-
bou bude dotčen pozemek parc. č. 816/3 v k.
ú. Nové Hrady. Rada města postupuje
smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn v.
o. s. Zliv návrh smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na akci: Nové
Hrady nahrazení TS Jesle. Stavbou bude za-
tížen pozemek parc. č. 816/3 v k. ú. Nové
Hrady.)

� 23. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí Oznámení
o vstupu na pozemek v souvislosti se stav-
bou: Byňov K1482/104, Brunnerová - NN a
požaduje po ukončení stavby uvést poze-
mek do původního stavu.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a. s. České Budějovice oznámení o vstu-
pu na pozemek v souvislosti s realizací stav-
by: Byňov K1482/104, Brunnerová - NN,
v době od 18. 3. 2015 do 10. 4. 2015.)

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

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

� 26. Rozpočtové opatření č. 3/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2015.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 3/2015. Rozpočtovým opatře-
ním jsou provedeny dílčí změny rozpočtu
v rámci jednotlivých položek rozpočtové
skladby.)

� 27. Kooperativa – pojišťovna –
dodatek ke smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek č. 12 k po-
jistné smlouvě č. 7720683027 s Kooperati-
vou pojišťovnou, a. s. Praha a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Kooperativy pojišťovny,
a. s. Praha Dodatek č. 12 ke smlouvě č.
7720683027, jímž se upřesňuje pojištění
pokladen na městském úřadu.)

Zápis ze 14. schůze městské rady
ze dne 8. 4. 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:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 13. jednání rady města.

� 2. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v objektu Údolská čp. 55,
Nové Hrady České spořitelně a. s., České
Budějovice, na dobu neurčitou, za částku
20 000,- Kč/rok a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. Rada schvaluje provedení
stavebních úprav dle návrhu na náklady
České spořitelny, a. s.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor v objektu Údolská čp. 55,
Nové Hrady rada opětovně projednala ná-
vrh České spořitelny na pronájem části
prostor za účelem provozování bankomatu
ČS. Část nebytových prostor bude upravena
tak, aby bylo možno bankomat obsluhovat
ze samostatného vstupu, který bude vybu-
dován na náklady České spořitelny, a. s.)

� 3. Školská rada
Rada města schvaluje členy školské rady při
Základní škole Nové Hrady pí. Mgr. Marii
Holakovskou, p. Mgr. Michala Jarolímka a
p. Jaroslava Bráchu.
Rada vyjadřuje poděkování členům školské
rady p. Ing. Pavlu Trubačovi, p. Mgr. Rad-
ku Sovovi a paní Mgr. Marii Holakovské,
kteří zastupovali Město Nové Hrady ve
školské radě v jejím předchozím funkčním
období.
(Rada projednala návrhy na členy školské
rady, kteří by zastupovali v školské radě
Město Nové Hrady jakožto zřizovatele zá-
kladní školy. Rada poděkovala členům
školské rady, kteří zastupovali Město Nové
Hrady ve školské radě v jejím předchozím
funkčním období - p. Ing. P. Trubač, p. Mgr.
R. Sova a paní Mgr. M. Holakovská.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 4
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
návrh rozpočtového opatření č. 4. Rozpoč-
tovým opatřením jsou do rozpočtu roku
2015 zahrnuty úvěry a dotace.)

� 5. Inventarizační zpráva za rok 2014
Rada města bere na vědomí Inventarizační
zprávu za rok 2014.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru Inventarizační zprávu za
rok 2014 s tím, že inventarizace proběhla
řádně, byly ověřeny skutečné stavy majet-
ku a nebylo nutno přijmout žádná nápravná
opatření.)

� 6. Žádost o finanční příspěvek
Rada města bere na vědomí žádost p.
Františka Stráského, Nové Hrady o finanč-
ní příspěvek na úpravu bytu. Rada pověřu-
je Technické služby města Nových Hrady
zajištěním odpovědi k předmětné žádosti
s tím, že rada bude následně informována
o způsobu vypořádání žádosti.
(Rada obdržela od p. Františka Stráského,
Nové Hrady žádost o finanční příspěvek na
úpravu bytu, který mu byl přidělen v říjnu
2014.)

� 7. Žádost o přidělení bytu
Rada města neschvaluje záměr pronájmu
bytu v rodinném domě v Údolí čp. 98.
(Rada obdržela od pí. Markéty Neubergové,
Nové Hrady a p. Františka Novotného,
Nové Hrady žádost o přidělení bytu v rodin-
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ném domě v Údolí čp. 98. Dle sdělení Tech-
nických služeb města Nových Hradů je byt
v neobyvatelném stavu.)

� 8. Žádost o rozšíření podnikatelské
činnosti
Rada města souhlasí s rozšířením podnika-
telské činnosti v nebytových prostorech
nám. Republiky čp. 57, Nové Hrady formou
podnájmu paní Soně Maršálkové s tím, že
nájemné mezi uživatelkami nebytových
prostor nepřesáhne celkové nájemné určené
Městem Nové Hrady.
(Rada města obdržela od pí. Markéty Mo-
rongové žádost o rozšíření podnikatelské
činnosti formou využití nebytových prostor
pí. Soňou Maršálkovou, která by se podílela
na provozních nákladech formou podnájmu
části prostor.)

� 9. Žádost o změnu územního plánu
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Novohradské hory s. r. o. o změnu
užívání pozemků parc. č. 333/2 a č. 360/1 v
k. ú. Nové Hrady a postupuje žádost zpraco-
vateli územního plánu.
(Rada obdržela od společnosti Novohrad-
ské hory s. r. o., Nové Hrady žádost o změnu
územního plánu k pozemkům parc. č. 333/2,
č. 360/1 v k. ú. Nové Hrady z důvodu využí-
vání pozemků v ekologickém zemědělství.)

� 10. Inventář drobného mobiliáře na
území Terčina údolí
Rada města bere na vědomí Inventář drob-
ného mobiliáře na území Terčina údolí a po-
věřuje starostu dalším jednáním.

� 11. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne s Českou republikou - Státní pozemkový
úřad ke stavbě: kanalizace splaškové DN
300 a kanalizační šachty a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města. Z5
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, České Budějovice návrh Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne pro stavbu: kanalizace splaškové DN 300
a kanalizační šachta. Město Nové Hrady
bude oprávněný z této smlouvy.)

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

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

� 14. Veřejná sbírka na obnovu pomníku
padlým v 1. světové válce
Rada města schvaluje příspěvek ve výši
10.000,- Kč na veřejnou sbírku: Obnova
pomníku (památníku) padlým z 91. Pěšího
pluku v roce 1915 v lokalitě Mrzli Vrh (Slo-
vinsko) a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela žádost o příspěvek na veřej-
nou sbírku od Klubu vojenské historie Čeští
lvi České Budějovice, za účelem obnovy
pomníku padlým z 91. Pěšího pluku v roce

1915 v lokalitě Mrzli Vrh (Slovinsko). Při vy-
budování památníku klub spolupracuje s Jiho-
českým muzeem v Českých Budějovicích a
dle seznamu padlých byli v této lokalitě i vo-
jáci z Nových Hradů a přilehlých osad.)

ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města  Nových Hradů
konaného dne 12. března 2015

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena
Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Ro-
línek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni: p. Ivan Dorotovič

Celkem bylo přítomno
14 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: pí. Bc. Jana Káplová - pracovni-
ce městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
14 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 3. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 3. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Projekt - ROP "Výstavba a zkapacitnění

místních komunikací v Nových Hradech"
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

V 18.04 hodin odešla pí. Alena Kedrušová.
Doplnění programu v dispozicích s majet-

kem o nové schválení Darovací smlouvy s ČR
- Ministerstvem vnitra ČR. Dále o schválení
odměn členům výborů, kteří nejsou zastupiteli
a schválení zahrádkářské kolonie "Klondajk"
místní částí. Předložený program byl schválen
- 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to Ing. František Štangl, Mgr. Michal Ja-
rolímek a Mgr. Tomáš Rolínek.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Mgr. Tomáš Rolí-
nek, p. Ing. František Štangl
Návrhová komise byla schválena - 10 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Tomáš
Rolínek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 4. jednání zastupitelstva: pí. Alenu Ked-
rušovou a p. Jiřího Vicányho.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-
vrhu - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Jiří Vicány

� 1. Kontrola usnesení z 3. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 3. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta p. Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací při plnění
těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu roz-
pracovanosti se nalézají jednotlivě přednese-
né body.

V 18.08 hodin se vrátila pí. Alena Kedru-
šová a hlasovala od bodu č. 1

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 3. zasedání zastupitelstva
města - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Koupě nemovitosti v Komenského
ulici čp. 188

Pan starosta informoval zastupitele, že se
jedná o možnou koupi domu v Komenského
ulici čp. 188, objekt navazuje na hasičskou
zbrojnici. Odhad na dům je 1,750.000,- Kč,
nemovitost je zatížena věcnými břemeny, kaž-
dé je odhadnuto na částku 420.000,- Kč. První
kolo dražby již proběhlo a za 670.000,- Kč ob-
jekt nikdo nevydražil. Nyní je vyvolávací
částka 455.000,- Kč. Zastupitelstvo musí
schválit, zda se město této dražby zúčastní.
Dům je nemovitou kulturní památkou, lze na
něj tedy čerpat dotace v rámci MPR-MPZ.
V přízemí je samostatná garáž a byt 1+1. Věc-
né břemeno je pro p. Topolančina a pí. Topo-
lančinovou. Ve druhém patře bydlí majitel.
Spodní byt je opravený, v celém domě jsou
nová okna a dveře. Dle odhadců je zřejmě
dům v pořádku, akorát střecha se bude muset
opravit. Již dříve mělo město zájem tento ob-
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jekt odkoupit, ale cena byla vysoká. Garáž by
mohli využívat hasiči a i bytové jednotky by
byly k obývání.

Předal slovo Ing. Štanglovi jako předsedo-
vi FV.

Pan Ing. Štangl uvedl, že finanční výbor
byl seznámen s návrhem koupě nemovitosti.
A i potvrdil snahu města dříve nabýt objekt do
vlastnictví. FV záležitost projednal a doporu-
čil schválit účast s limitem 800.000,- Kč.

Pan starosta ještě doplnil, že před samot-
nou dražbou musí být složena jistota.

Pan Šlenc potvrdil slova p. Štangla a p. sta-
rosty, že již dříve mělo město zájem o koupi
objektu, ale cena byla vysoká a tudíž nedošlo
ke koupi a souhlasí s cenou do 800.000,- Kč.

Pan Vicány se dotazoval, zda prostředky
budou čerpány z rozpočtu na rok 2015.

Pan starosta odpověděl, že v rozpočtu jsou
alokovány prostředky na nákup pozemků, tak-
že je lze použít na tento nákup.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, zda se jed-
nalo s rodinou Smoleců, na které je nemovitost
vedena v KN a i s dalšími nájemci, jestli jim
město nezkomplikuje situaci.

Pan starosta uvedl, že v právní rovině mají
zachováno právo bydlení pouze pan a paní To-
polančinovi. Ostatní mohou dle dohody obý-
vat dům jako nájemci bytu.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že zde existují
dvě věcná břemena na dožití, a je problematic-
ké s tímto nakládat. Pokud by rodina měla zá-
jem o koupi nemovitosti, tak to již řešila.
Určitě pro rodinu bude lépe, pokud bude vlast-
níkem město.

Pan starosta upřesnil, že pokud město vyd-
raží objekt, lze stávajícím obyvatelům dát ná-
jemní smlouvu. Částka navržena FV do
800.000,- Kč se jeví jako dostačující. Další ná-
klady do objektu by se mohly řešit z dotací a i
hasiči by měli zájem využívat garáž.

Pan Michale navrhl částku do 1 milionu
korun.

Pan Ing. Štangl uvedl, že částka 800.000,- Kč
se nyní jeví jako rozumná a FV o ní dlouze dis-
kutoval již vzhledem k tomu, že se jedná již
o druhé kolo dražby. Pokud účastník dražby
nabídne cenu nad tuto částku, již se bude jed-
nat o vážného zájemce o nemovitost.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi ne-
movitosti parc. st. č. 12/5 - zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 202 m2, jejíž součástí je
stavba Nové Hrady, č.p. 188, v k.ú. Nové Hra-
dy, v elektronické dražbě do maximální výše
podání dle návrhu a pověřuje starostu zastou-
pením v dražbě - 14 hlasy.

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

2.2. Darovací smlouva
Pan starosta informoval zastupitele o nut-

nosti nově schválit darovací smlouvu na část
roty, neboť do smlouvy byly zapracovány
sankce v případě neplnění veřejného zájmu.
Smluvní pokuta je 50 000,- Kč a případně zís-
kaná částka, pokud by nemovitost byla využita
komerčním pronájmem.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení
č. 25 zastupitelstva města ze dne 19. 6. 2014,
kterým schválilo Darovací smlouvu č.j.
PPR-16887-1/ČJ-2014-990663 s Českou re-
publikou – Ministerstvem vnitra ČR, ve věci
bezplatného převodu vlastnického práva k části
areálu bývalé roty v upraveném znění (bod V -
schvalovací usnesení) a nově schvaluje Darova-
cí smlouvu č.j. PPR-16887-1/ČJ-2014-990663
(v upraveném znění dle návrhu MV ze dne
5.3.2015) s Českou republikou - Ministerstvem
vnitra ČR, ve věci bezplatného převodu vlast-
nického práva k části areálu bývalé roty. Zastu-
pitelstvo města pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 14 hlasy.

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

� 3. Změny rozpočtu

3.1. ZTV Nové Hrady - Jižní Město,
I. etapa - část A

Pan starosta konstatoval, že akci ZTV Nové
Hrady je třeba schválit a začlenit do rozpočtu
roku 2015. Akce bude řešena formou úvěrů.

Pan Ing. Štangl přednesl usnesení, která
přijal finanční výbor: " FV doporučuje zastu-
pitelstvu schválit účast města v dražbě domu
čp. 188 a stanovit limit maximální dražební
ceny na 800.000,- Kč. Finanční výbor dopo-
ručuje zastupitelstvu schválit rozpočtovou
změnu řešící zapojení přebytku hospodaření
minulých let ve výši cca 5 mil. Do rozpočtu
roku 2015. Finanční výbor doporučuje zastu-
pitelstvu schválit čerpání úvěru ve výši
13,7 mil Kč na předfinancování projektu: Vý-
stavba a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech. Finanční výbor doporuču-
je zastupitelstvu schválit čerpání úvěru ve výši
4,6 mil. Kč na financování projektu: ZTV
Nové Hrady - Jižní Město, I. etapa - část A.
Finanční výbor vyzývá zastupitelstvo, aby fi-
nanční prostředky získané z pronájmu vodo-
hospodářského majetku byly využity pouze na
obnovu a údržbu stávajícího vodohospodář-
ského majetku a jeho rozvoj byl financován
z jiných zdrojů. Finanční výbor doporučuje
zastupitelstvu zadat zpracování Plánu obnovy
a rozvoje vodohospodářského majetku, pří-
padně jeho aktualizaci a vyhledávací studii na
zdroje financování obnovy a rozvoje vodohos-
podářského majetku.

Pan starosta uvedl, že aktivity nejsou při-
praveny z hlediska projektů, ale možná nasta-
ne situace, kdy např. v projektu není řešena
obnova kanalizace v tzv. "slepičí uličce". Je

dohoda se zhotovitelem i se stavebním
dozorem, že obdržíme nabídku na realizaci
výměny. A dle výsledku kamery v kanalizaci
budou činěny další kroky k obnově kanalizace
a budou použity prostředky právě na obnovu
vodohospodářského majetku. Zatím není další
projekt na obnovu tohoto majetku, plán inves-
tic a rozvoje pracovává ČEVAK. Do budouc-
na by se mohly připravit další akce. Studie je
aktualizovaná, dotace na obnovu zatím žádné
nejsou. Starosta poděkoval FV za vstřícnost
k projednání aktuálních věcí.

Pan Šlenc zopakoval, že na druhý den je
objednána kamera, protože je důležité, aby se
zjistil skutečný stav kanalizace.

Pan starosta ještě doplnil, že v této lokalitě
žádný problém nebyl zaznamenán, ale přesto
se pořídí záznam.

Zastupitelstvo města schvaluje začlenění
akce "ZTV Nové Hrady - Jižní Město, I. etapa
- část A" do rozpočtu města pro rok 2015 - 14
hlasy.

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

3.2. Úvěry
Pan starosta informoval, že byly osloveny

čtyři banky, nabídku podaly tři z nich a nejniž-
ší nabídku podala Česká spořitelna, a. s. 1
PRIBOR + 0,1 %, tj. 0,35 %. Další poplatky
zde nejsou. Je počítáno, že úvěr na akci z ROP
bude roční.

Pokud se týká úvěru na ZTV, poptávána
byla již vysoutěžená cena bez DPH, které si
bude moci město uplatnit v rámci přenesené
daňové povinnosti. V poptávce byl určený
splátkový kalendář na cca 22 měsíců. Nabídku
předložily čtyři banky, nejnižší podala Česká
spořitelna, a. s. opět ve výši 0,35 %. Za úvěry
se neručí majetkem, ve smlouvě je zdarma dří-
vější splacení. Město má nyní pouze jeden
úvěr, který je již částečně splacen a dodalo
veškeré doplnění k vyúčtování dotace z prog-
ramu ROP.

a) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí
úvěru od České spořitelny, a. s., Praha pro
předfinancování akce "Výstavba a zkapacit-
nění místních komunikací v Nových Hradech"
ve výši 13 274 509,- Kč a pověřuje radu
schválením smlouvy o úvěru.

b) Zastupitelstvo města schvaluje přijetí
úvěru od České spořitelny, a. s., Praha pro
předfinancování akce "ZTV Nové Hrady - Jižní
Město, I. etapa - část A", ve výši 4 646 272,- Kč
a pověřuje radu schválením smlouvy o úvěru -
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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.
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Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0

3.3. Dotace spolkům a zájmovým
sdružením

V 19.35 odešel p. Mgr. Rolínek
Starosta konstatoval, že návrhy na rozdě-

lení dotací jednotlivým spolkům a zájmovým
sdružením projednala finanční komise a poté
i rada. Příspěvky za rok 2014 byly vyúčtová-
ny. Zastupitelstvo schválilo limit ve výši
1,300.000,- Kč. Byla učiněna dohoda, že
v rozpočtu se ponechá rezerva pro případné
další nutné žádosti. Rada žádosti detailně
prostudovala a navrhla rozdělení, tak jak je
uvedeno v tabulce.

V 19.38 hodin se vrátil p. Mgr. Rolínek.
Finanční komise projednala návrh na roz-

dělení příspěvků a předložila radě svůj vlastní
návrh, který byl následně projednán v radě
s tím, že rada vypracovala finální návrh, který
je předkládán zastupitelstvu. Spolky víceméně
dostávají stejné částky jako v minulosti, větší je
navrhovaná částka pro kynologický klub, z dů-
vodu nákupu sekačky. Tito navrhli, že pokud
letos dostanou příspěvek na sekačku, v dalších
letech již budou žádat pouze na činnost. Někte-
ré organizace dostávají méně, např. hasiči By-
ňov, protože na dětský den bude vyčleněna
částka přímo z rozpočtu města v rámci osad-
ních výborů. Společnost Rožmberk má část-
ku poníženu, jedná se o příspěvek na provoz
objektu kovárny. Pokud budou nějaké akce,
mohou ještě čerpat. K poklesu dochází u or-
ganizací Humanitas a Vincencké společenství,
došlo ke krácení jako u ostatních s ohledem na
to, že gratulovat seniorům chodí Seniorklub i
zástupci města, takže město přispívá třikrát na
jednu akci. Dále je vyčleněna společná akce
ČSOP, myslicvů, rybářů a včelařů, která bude
podpořena přímo.

Pan Šlenc za finanční komisi podrobně vy-
světlil demokratické hlasování ve finanční ko-
misi, kdy se vyjádřil každý člen komise +
zástupci rady Bc. Vochoska a Mgr. Jarolímek
a výsledná částka byla zprůměrována. I na fi-
nanční komisi se debatovalo o gratulování se-
niorům.

Pan Ing. Štangl navrhl úpravu pro Vincen-
ské společenství, které pro svoji činnost získá-
vá členský příspěvek ve výši 15.000,- Kč,
který mezi sebou vybírají. Pořádají dvě besíd-
ky ročně v DPS, navštěvují seniory, kdy nej-
podstatnější nejsou gratulace, stěžejní činností
je návštěva nemocných a osamělých seniorů.
Navrhl částku navýšit o 4.000,- Kč.

Pan starosta uvedl, že lze podpořit tyto akce
novou žádostí, jako jednorázovou aktivitu nebo
navýšením příspěvku. To se může týkat i spor-
tovních organizací, např. Tělovýchovná jedno-
ta pořádá tradiční fotbalový turnaj v období
Vánoc, je však dle názoru starosty města škoda,
že na tento turnaj nežádá podporu.

Pan Šlenc doplnil, že organizace, které zde
mají klubovny v rámci Kulturního a spolkové-

ho domu, byly kráceny. Dále konstatoval, že
členka Sokola Nové Hrady jede na mistrovství
světa a tudíž budou žádat o další příspěvek.

Pan Mgr. Jarolímek navrhl, aby se návrhu
vyhovělo přímo, než podáváním nové žádosti
neboť toto je spojeno s další administrativou.
Pokud se porovnají výše příspěvku na r. 2014
a nových požadavků, byla většina žádosti na-
výšena, ale ze žádostí nebylo patrno, o kolik
více činnosti organizace provádí. Vzhledem
k nové legislativě, která je již v platnosti musí
proces žádosti doznat změn a i argumentace
žádostí musí být přesná a konkrétní.

Pan starosta uvedl, že posun u některých
organizací byl znát. Souhlasí taktéž s řešením
navýšení Vincenckému společenství přímo
rozhodnutím zastupitelstva.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že je lépe rozhod-
nout přímo.

Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro
spolky a zájmové sdružení v rámci schválené-
ho rozpočtu města pro rok 2015 dle návrhu s
tím, že zbylé finanční prostředky do výše
schváleného rozpočtu budou ponechány jako
rezerva pro případné další žádosti k realizaci
akcí - 10 hlasy.

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

3.4. Rozpočtové opatření č. 1/2015
Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření

č. 1 řeší přesuny mezi jednotlivými položkami
rozpočtu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 1/2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

3.5 Rozpočtové opatření č. 2/2015
Pan starosta konstatoval, že rozpočtové

opatření č. 2 řeší přesun finančních prostředků
z minulých let ve výši 5 mil. korun do rozpoč-
tu r. 2015.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Projekt – ROP
"Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech"

4.1. Smlouva o podmínkách
o poskytnutí dotace

Pan starosta konstatoval, že projekt řeší
dvě komunikace. Rekonstruovat se bude míst-
ní komunikace za bývalou rotou (směrem Za
Vodárnou) a dále jde o rekosntrukci a výstavbu
komunikace (včetně odvodnění a chodníků) v
rámci ZTV Jižní Město. Smlouva řeší poskyt-
nutí dotace v celkové výši 13 274 509,- Kč.
Smlouva o poskytnutí dotace byla schválena
radou města a lze ji již nyní podepsat.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace
z ROP NUTS II Jihozápad pro projekt s ná-
zvem "Výstavba a zkapacitnění místních ko-
munikací v Nových Hradech" - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Začlenění akce do rozpočtu
Zastupitelstvo města schvaluje začlenění

akce "Výstavba a zkapacitnění místních ko-
munikací v Nových Hradech" do rozpočtu
města pro rok 2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Výplata odměn za výkon funkce člena
výboru
Pan starosta informoval zastupitele, že se

jedná o výplatu jednorázových odměn za vý-
kon funkce členům výborů, kteří nebyli členy
zastupitelstva města za rok 2014. Odměny
jsou vypláceny za období leden - říjen 2014.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města, dle návrhu - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
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. Miroslav Šlenc, p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
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� 6. Zahrádkářská kolonie
Pan starosta uvedl, že město Nové Hrady

bylo osloveno ohledně vyhlášení zahrádkář-
ské kolonie "Klondajk" jako součást městské
části Jižní Město. Pokud by se tak stalo, může
dojít k přidělení evidenčního čísla k objek-
tům a k možnosti přihlášení občanů k trvalé-
mu pobytu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že s tím má problém.
Jedná se o zahrádkářskou kolonii a měly zde
být objekty o výměře do 16 m2, a do budoucna
může být tlak na zpevnění komunikací, kanali-
zační sítě a proto usnesení nepodpoří.

Pan starosta doplnil, že tlaky na komunika-
ci a další nelze vyloučit, ale cesty jsou ve spo-
lečném vlastnictví, nejsou v majetku města.
Argumentace stavebního úřadu je, že se nemě-
ní rekreační zóna, jiné stavby zde nemohou
být povoleny. Pokud to zákon povoluje a stav-
by mohou mít evidenční čísla, jiné aktivity zde
nelze podporovat. Je návrh na rozšíření veřej-
ného osvětlení, kterému bude vyhověno.

Pan Ing. Štangl připomněl, že po roce 1989
byly tyto pozemky v majetku státu a město se
angažovalo, aby je majitelé získali, za velmi
rozumné a příznivé ceny. Hlavní argumentace
byla, že zde vzniknou zahrádky a zahradní
domky.

Pan Šlenc odpověděl, že to již neplatí, je
zde zavedená voda, elektrika, komunikace
jsou společné.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že s vyhlášením
místní částí nemá problém, pouze název Jižní
Město se již uvádí u nových parcel a i nové in-
vestice jsou do Jižního Města, aby nedocháze-
lo k záměně.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, zda pro
město nevznikne nějaký problém ohledně po-
žární ochrany apod. případně, zda nemohou
být další žádosti, kterým bude také třeba vyho-
vět, aby někteří nebyli zvýhodňováni.

Pan starosta uvedl, že dle stavebního úřadu
se nic nemění, objekty mohou mít evidenční
číslo, ale je to čistě na vůli vlastníků, zda bu-
dou mít zájem či ne.

Pan Šlenc konstatoval, že kolonie je uzna-
ná zahrádkářským svazem, od kterého musí
pro stavby dostat povolení. Skládají poplatek
600,- Kč a např. elektrika je společná.

Pan Kollmann doplnil, že pro opravu či
stavbu chaty majitel musí požádat o souhlas
se stavbou zahrádkářský svaz, dále také sou-
sedy a samozřejmě též získat souhlas staveb-
ního úřadu. Povinnosti spadají na majitele
zahrádky.

Pan Michale konstatoval, že obavy, že tam
vzniknou nové stavby, nehrozí. Přes léto se
lidé stěhují na zahrádky, neboť v paneláku je
horko. Přesto se zdrží hlasování, protože žá-
dost podal jeho bratr.

Pan Ing. Štangl uvedl, že je v pořádku, že p.
Michale řekl o své podjatosti, ale zákon mu
nebrání hlasovat.

Zastupitelstvo města schvaluje vyhláše-
ní zahrádkářské kolonie ("Klondajk") jako

městskou (místní) část v k. ú. Nové Hrady
s názvem "Jižní Město" - 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. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 1
p. Ing. František Štangl
Zdržel se 1
p. Petr Michale

� 7. Interpelace
Nebyla podána.

� 8. Diskuse
V 20.26 hodin odešel p. Michale.
Pan starosta uvedl, že město dostalo sou-

hlasné stanovisko od Agentury pro ochranu
přírody a krajiny k napouštění rybníků. Dále
informoval o plánovaném jednání k Terčinu
údolí, údajně dochází k přesunu kompetencí
zpět na agenturu. Schůzka má být spojena
s přímou prohlídkou celého areálu, pozváni
jsou i lesní hospodáři.

V 20.28 hodin se vrátil p. Michale.
V rámci údržby Terčina údolí byla založe-

na občanská iniciativa, která plánuje zřídit
funkci správce areálu, aby došlo k lepší péči.
Město investovalo do opravy náhonu k vodo-
pádu cca 200.000,- Kč, aby byl i nadále
funkční.

Pan Mgr. Jarolímek informoval zastupitele
o nutnosti vypracování studie – Strategický
plán rozvoje na rok 2015-2020, protože stáva-
jící strategický plán byl do roku 2013. Hlavní
důvod spočívá v možnosti čerpání dotací, kte-
ré bude v dalším období velmi úzce svázáno
s koncepcí takového plánu. V minulém období
se dařilo získat dotace, a proto je nutno jej
zpracovat. Nebude to jednoduchá práce a lze
to dělat svépomocí v týmu, který může být slo-
žen z aktivních místních lidí. Termín zpraco-
vání počítá od dubna a do konce září tohoto
roku, protože již v druhé polovině roku budou
nové dotační výzvy. Strategie má kapitoly
podle různých oblastí, neměl by tam chybět
rozvoj bydlení, dopravní obslužnost, bezpeč-
nost osob a majetku, sociální služby, občanská
vybavenost, zdravotnictví, pošta, obecní úřad,
výchova, vzdělání, podmínky pro volný čas,
pro podnikání a zaměstnanost, rozvoj osad.

V 20.35 hodin odešel p. Ing. Štangl.
Je třeba zařadit i osady, kde se mohou čer-

pat hlavně dotace z kraje. Pokud je zájem ze
strany zastupitelů, mohou se aktivně zúčastnit
na přípravě plánu, první schůzka bude po veli-
konočních svátcích.

Pan Vicány informoval o opravě silnice
II/156, během dubna a května, oprava je roz-
dělena na 2. etapy vždy po týdnu, neboť akce
jsou financovány vždy z jiných peněz a nelze
opravu naplánovat najednou.

Pan Šlenc uvedl, že rada se shodla na p.
Mgr. Jarolímkovi, aby vedl tým, který připraví
strategický plán.

V 20.37 hodin se vrátil p. Ing. Štangl.
Pan starosta doplnil, že uzavírka je pláno-

vána na duben v části Hlinov a část Údolí, poté

bude následovat další. Na Jakuli bude oprava
komunikace v rozmezí duben - květen.

P. Mgr. Rolínek se dotazoval, zda v rámci
reklamačního řízení dojde i k opravě kanálů
v Údolí.

Pan starosta odpověděl, že oprava kanálů
je součástí reklamačního řízení. Dodavatelé
řeší, zda je špatně provedena silnice nebo ka-
nál, nicméně s ohledem na to, že vše realizo-
vala jedna firma, je jasné, že opravu musí
provést.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval na otevření
dětského centra, zda uvede starosta něco bliž-
šího pro zastupitele.

Pan starosta odpověděl, že mateřská škola
nemohla přijmout všechny děti do svého zaří-
zení z důvodu kapacity. Byl zde tlak ze strany
maminek, které potřebují nastoupit do zaměst-
nání a nemohou umístit své děti ve školce. Ne-
jedná se přímo o dětskou skupinu, nad celou
akcí má záštitu nezisková organizace Kána.

V 20.41 hodin odešel p. Šlenc.
Své děti zde umístily také maminky, které

nejsou spokojeny se školkou, a proto uvolnily
místo pro děti, které potřebují celodenní péči.
Rodičům bylo oznámeno, že je to náhradní ře-
šení do srpna. Město bude přispívat částkou na
provoz, ale vše ostatní bude řešeno přes nezis-
kovou organizaci. Centrum pojme děti i v době
uzavření školky. Celkové náklady nepřesáh-
nou 90 000,- Kč.

V 20.44 hodin se vrátil p. Šlenc.
Školka má plnou kapacitu. Pokud by cen-

trum mělo fungovat i v budoucnu, tak ne
z prostředků města, ale z jiných např. MPSV.
Ohlasy jsou pozitivní, vybavení si zajišťují
sami. Zůstává tam expozice o pasivním stavi-
telství. Dětská skupina podléhá hygienickým
normám a toto je dočasné řešení.

Pan Mgr. Rolínek konstatoval, že vedení
takovéto skupiny je hrazeno z prostředků měs-
ta a vznesl dotaz, zda i v budoucnu by se ne-
měly z prostředků města řešit odměny pro
další vedoucí jednotlivých spolků.

Pan starosta odpověděl, že odměny pro ve-
doucí si musí spolky řešit uvnitř organizace.
Pokud vznikne dětská skupina, musí si zajistit
svoje financování. Provoz budovy by mohlo
řešit město, ale ostatní se musí řešit jinak. Po-
kud jsou individuální problémy ve školce, toto
se zatím neřeší.

Pan Ing. Štangl uvedl, že toto je rozumné
provizorní řešení, a dále se dotazoval, zda
105 dětí v mateřské školce má trvalé bydliště
na území města.

Pan starosta odpověděl, že jsou ve školce
děti z Hranic jako ze spádové obce.

Pan Mgr. Jarolímek pozval za Novohrad-
skou občanskou společnost, která vytvářela
část expozice muzea (na základě dotací a pří-
spěvku od města), na prohlídku této první čás-
ti expozice. V květnu by mělo být slavnostně
otevřeno pro návštěvníky.

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

ným zastupitelům za účast na 4. veřejném jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 20.57 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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Příspěvky organizacím – rok 2015
Sdružení, organizace Kč

Tělovýchovná jednota Nové Hrady 635 000,00 Kč

SK Byňov 26 000,00 Kč

TJ Sokol Nové Hrady 184 000,00 Kč

Celkem sportovní organizace 845 000,00 Kč

Sdružení org. (ČSOP, MS, ČRS, ČSV) 25 000,00 Kč

Český rybářský svaz 26 000,00 Kč

Junák - svaz skautů a skautek 9 000,00 Kč

Myslivecké sdružení Nové Hrady 26 000,00 Kč

Český svaz ochránců přírody 27 000,00 Kč

Český kynologický svaz 45 000,00 Kč

Český svaz včelařů 12 000,00 Kč

AUTO-MOTO KLUB 35 000,00 Kč

SDH Byňov 25 000,00 Kč

SDH Nakolice 13 000,00 Kč

SDH Nové Hrady 35 000,00 Kč

SDH Údolí 20 000,00 Kč

Celkem zájmové organizace 298 000,00 Kč

Rožmberk o. p. s. 35 000,00 Kč

Humanitas 23 000,00 Kč

Celkem vzdělávací organizace 58 000,00 Kč

Vincencké společenství 14 000,00 Kč

Senior klub 25 000,00 Kč

Celkem zdravotnictví, charita 39 000,00 Kč

Masopust Nové Hrady 20 000,00 Kč

rezerva 40 000,00 Kč

Úhrnem 1 300 000,00 Kč

O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům,

že dne 14. 5. 2015 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 180,- Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.
K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné
vyhlášky č. 2/2012 – Čl. 5 je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je

nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady,
a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:

− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu

− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení

− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do eviden-
ce, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady –
odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Klášter Božího Milosrdenství oznamuje, že

v době od 11. 5. do 25. 5. 2015
bude opět probíhat sběr obnošeného šatstva

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

denně od 8.00 do 16.00 hodin

Jak si vedly městské
organizace v roce 2014?

Po zpracování a zveřejnění účetních závěrek za předcházející rok
2014 opět nastal čas hodnocení výsledku hospodaření u příspěvkové
organizace Technické služby města Nových Hradů a kapitálové ob-
chodní společnosti Služby Nové Hrady s.r.o., která se zabývá tepelným
hospodářstvím města.

A.) Plnění úkolů dle Obstaravatelské smlouvy a vyhodnocení
hospodaření Technických služeb města Nových Hradů za
rok 2014

Obstaravatelská smlouva mezi Městem Nové Hrady a Technickými
službami města Nových Hradů (dále jen TSM) stanovuje níže uvedený
rozsah sjednaných prací a povinností:

1.) Správa domů, bytů a nebytových prostor
2.) Správa a údržba komunikací a chodníků
3.) Správa a údržba veřejné zeleně včetně zámeckého parku
4.) Správa a údržba veřejného osvětlení
5.) Správa a údržba hřbitova
6.) Správa a hospodaření v městských lesích
7.) Odpadové hospodářství
8.) Ostatní služby:
− zajistit provoz parkovacích ploch ve městě dle schválené koncepce
− zajistit dle zájmu správu domů v majetku jiných subjektů
− zajistit provoz veřejných WC
− zajistit provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
− zajistit dle potřeby další služby pro občany: zednické práce,

elektrikářské a instalatérské, specializovaný maloobchod,
zprostředkování obchodu a služeb, ubytovací služby, reklamní
činnost a marketing, provozování zařízení sloužících zábavě

− zajistit provozování silniční motorové dopravy nákladní
− zajistit poskytování technických služeb, montáž a opravy

vyhrazených elektrických zařízení
− zajistit poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost;

ad 1.)
− na každý rok je připraven plán rekonstrukcí a oprav domů, bytů

a nebytových prostor
− celkové náklady = 2.282 tis. Kč; z toho náklady na byty

představují cca 90 %
− z finančně náročnějších akcí provedena rekonstrukce 2 bytů

v čp. 59, rekonstrukce 1 bytu v čp. 156, výměna oken v čp. 116
a čp. 26, oprava osobního výtahu v Domu s pečovatelskou službou
(dále DPS),   uhrazeny vícepráce 1. etapy rekonstrukce DPS

− předepsané nájemné = 3.184 tis. Kč; z toho nájemné za byty =
2.260 tis. Kč a nájemné za nebytové prostory = 924 tis. Kč

− odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor = 723 tis. Kč

ad 2.)
− pořízen zametací a čistící vůz (kofinancován přímo z rozpočtu

města v rámci projektu „Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě
Nové Hrady“), dále prořezávačka asfaltu a betonu (59.524,- Kč
vč. DPH)

− náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 786 tis. Kč
− náklady na opravu kanalizace = 162 tis. Kč
− náklady na čištění města = 942 tis. Kč

pokračování na str. 9
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ad 3.)
− TSM průběžně zajišťují údržbu veřejné zeleně města
− od roku 2014 zajišťují nově údržbu zámeckého parku, průběžně se

odstraňují rizikové stromy z důvodu bezpečnosti občanů a veškeré
náletové dřeviny

− pořízen mulčovač FUNNY k malotraktoru Yanmar (47.125,- Kč
vč. DPH)

− náklady na veřejnou zeleň města = 1.075 tis. Kč
− náklady na zámecký park = 340 tis. Kč

ad 4.)
− TSM provádí pravidelnou kontrolu a případné opravy veřejného osvětlení

ad 5.)
− pořízeno nové kolumbárium: 12 schránek = 71.578,- Kč vč. DPH

ad 6.)
− vedoucím úseku správy a hospodaření v městských lesích je Ing.

Hubert Švarc, který zároveň vykonává funkci odborného lesního
hospodáře

− výměra městských lesů včetně ostatních ploch = 815 ha, výměra
lesní půdy = 792 ha

− hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu

− těžba dřeva = 3.374 m3, z toho samovýroba = 250 m3

− přibližování dřeva = 3.124 m3

− prodej palivového dřeva = 570 prm (prostorových metrů), cena je
stanovena na 800,- Kč pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo a
1.000,- Kč pro listnaté tvrdé dřevo včetně DPH a dopravy

− pěstební činnost: obnova lesa = 6,95 ha, odstraňování klestu =
3.000 m3, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři = 15 ha,
ochrana mladých lesních porostů proti buřeni = 17 ha, stavba
oplocenek = 1.800 m, prořezávky = 4 ha, probírky do 40 let věku
porostu = 4 ha, meliorace – čištění odvoňovacích stok = 1.800 m,
oprava a údržba lesních cest = 2.000 m, instalace lapačů na
lýkožrouta smrkového = 40 ks

− celkové tržby = 6.505 tis. Kč
− náklady bez správní režie = 2.806 tis. Kč, po zaúčtování správní

režie = 3.200 tis. Kč
− odvod tržeb městu = 3.503 tis. Kč (započteno cca 199 tis. Kč

z roku 2013)

ad 7.)
− na jaře je organizován svoz veškerého odpadu ve městě a

přilehlých osadách
− od srpna 2014 je v provozu kompostárna města

Tento projekt byl podpořen Státním fondem životního prostředí
částkou 4.066 tis. Kč, spoluúčast TSM na tomto projektu činila
1.492 tis. Kč. Zařízení kompostárny zpracovává zbytky z údržby
zeleně a zahrad, dřevní hmota se štěpkuje a drtí a veškerá bio
hmota se zakládá do kompostovacích vaků. Kompost vyrobený
v kompostárně je využíván na hnojení zemědělské půdy a pro
účely kultivace zelených ploch v majetku města v souladu
s vyhláškou MŽP č. 341/2008 Sb., o bioodpadech. Roční
zpracovatelská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m2  činí cca
1.112 tun bioodpadu, přičemž je možné vyprodukovat cca 620 tun
kvalitního kompostu. Součástí dodávky technologie je kolový
traktor, čelní nakladač, kompostovací vůz, štěpkovač, bubnový
prosévač  a záchytná jímka;

− po městě byly umístěny schránky se sáčky pro psí exkrementy

ad 8.)
− ostatní služby jsou plněny průběžně dle požadavku občanů města,

firem nebo rady města.

ZÁVĚR:
− v roce 2014 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové

hospodařily se ziskem 255 tis. Kč; provozní dotace = 9.500 tis. Kč
− celková ztráta k 1.1.2014 činila 169 tis. Kč, k 1.1.2015 je ztráta

pokryta a přebytek hospodaření cca 86 tis. Kč je převeden do
rezervního fondu TSM

− rezervní fond bude použit především na posílení investičního
fondu TSM, jehož stav k 1.1.2015 =  1.388 tis. Kč (investice do
nových technologií, zařízení a obnovy majetku)

− z výsledku hospodaření vyplývá, že byl splněn cíl ze začátku
minulého volebního období, a tím jsou TSM na konci roku 2014
bez hospodářské ztráty (původní ztráta k 1.1.2011 = 2.565 tis. Kč).

B.) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2014:
Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné hos-
podářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společnost za-
jišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spojené
s vytápěním městských objektů (Městský úřad, Základní škola, Mateř-
ská škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Technické
služby - město);
− ztráta k 1.1.2011 = 3.775 tis. Kč
− rok 2011 zisk = 85 tis. Kč, rok 2012 zisk = 168 tis. Kč, rok 2013

zisk = 178 tis. Kč
− v minulém roce 2014 zisk = 162 tis. Kč, došlo tak ke snížení ztráty

z hospodaření  k 1.1.2015 na 3.182 tis. Kč
− dlouhodobý závazek vůči městu k 1.1.2015 = cca 435 tis. Kč

(smluvní splatnost do konce roku 2017).

Kogenerační jednotka ČEZ Energo s.r.o. (dále KGJ):
− uzavřena smlouva na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2028 (15 let)
− předmět smlouvy: dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev

teplé užitkové vody osazením KGJ do nově vybudovaného a
měřeného přípojného místa v prostoru stávající blokové kotelny

− zkušební provoz zahájen v září 2014, plný provoz od listopadu 2014
− další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn pro všechna

odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů ve stejné ceně,
kterou získá tato firma na energetické burze pro vlastní KGJ

− průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o. =
cca 319,- Kč/GJ (cena je závislá na výši ceny zemního plynu,
kterou ČEZ Energo získá na energetické burze)

− výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně: rok 2012 = 704,26 Kč, rok
2013 = 696,35 Kč, rok 2014 = 695,- Kč (ceny jsou uvedené bez DPH)

− přínos KGJ na výslednou cenu tepla (Kč/GJ) byl zatím zanedbatelný
z důvodu dvouměsíčního provozu, ve kterém se odstraňovaly
problémy s vlastní regulací kotelny a souběh KGJ s kotelnou

− každopádně díky přestavbě kotelny (zmenšení kotlového okruhu)
a díky chodu KGJ je možné snížit požadovanou teplotu vody,
snížil se počet startů kotlů, zvýšila se jejich účinnost a celkové
ztráty se tak snížily téměř o polovinu.

Předpoklad při plném provozu KGJ, r. 2014 (ceny bez DPH):

− skutečné náklady centrální kotelny = 2.299.908,03 Kč, výroba
tepla po započtení ztrát (11,8%) = 3.309,2 GJ (z toho kotelna =
3.070 GJ, KGJ = 239 GJ), výsledná cena 1 GJ = 695,- Kč

− odhad: celkové náklady centrální kotelny při plném provozu KGJ
= 2.161.715,06 Kč, stejná výroba tepla po započtení ztrát 3.309,2 GJ
(z toho kotelna 40 % = 1.324,2 GJ, KGJ 60 % = 1.985 GJ),
výsledná cena 1 GJ = 653,24 Kč.

ZÁVĚR:
− nabídka společnosti ČEZ Energo s.r.o. před uzavřením smlouvy =

snížení ceny tepla o 30 – 32 Kč/GJ
− teoreticky při plném provozu Kogenerační jednotky a při stejných pod-

mínkách jako v roce 2014, je možné snížit cenu tepla až o 42,- Kč/GJ
− nutné je neustále brát v úvahu, že výslednou cenu tepla ovlivňuje

mnoho kalkulačních  položek, z nichž nejdůležitější je cena
zemního plynu a obnova strojního zařízení a technologie ve formě
účetních odpisů jako fixních nákladů. Z vnějších vlivů jsou to
především povětrnostní podmínky a zateplování budov. Kapacita
centrální kotelny je dostatečně velká, k určitému snížení ceny
tepla by jistě došlo napojením dalších nemovitostí na teplovod.
Toto je jeden z hlavních úkolů vedení společnosti a města, i když
se v současné době napojování dalších odběratelů jeví spíše jako
nereálné.

Bc. Josef Vochoska, místostarosta města

Jak si vedly městské organizace v roce 2014?
(pokračování ze str. 8)
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MS úspěšně vstoupilo do své 52. sezóny
Vážení spoluobčané a čtenáři Novohrad-

ského zpravodaje, dne 1. 4. 2015 vstoupilo
Myslivecké sdružení Nové Hrady do své pa-
desáté druhé sezóny, ve které nás čeká spousty
práce tak, jako roky před tím. Začátek klasic-
kého roku byl ve znamení tradičního mysli-
veckého plesu, který se dle nás i návštěvníků
povedl a nezbývá než doufat, že nám návštěv-
níci a sponzoři zachovají přízeň i v příštích le-
tech, kdy již dnes připravujeme ples pro rok
2016! K vysvětlení pojmu “klasický rok” pou-
ze upřesním, že myslivcův rok začíná právě
1. dubna a končí posledním dnem měsíce břez-
na následujícího roku.

Po plesu následuje v březnu výroční člen-
ská schůze, kde jsme letos přibrali nové dva
členy a jednoho čekatele členství. Rovněž
jsme doplnili do výboru MS nového člena,
kterým se stal pan Zdeněk Staněk, který ve
funkci mysliveckého hospodáře nahradil pana
Vladimíra Kubeše, který po pěti letech tuto
funkci opustil. Jménem celého MS ještě jed-
nou děkujeme panu Kubešovi za odvedenou
práci ve výboru MS a budeme se těšit na další
spolupráci v rámci MS.

Na jarní měsíce vyšla první větší akce MS,
kterou bylo vyvezení a instalace umělých nor,
které značně usnadňují lov zvěře myslivosti
škodící, především lišek. Zde nám vyšlel vstříc
Městský úřad Nové Hrady, který jako vlastník
pozemků v naší honitbě umožnil umístění nor
na své pozemky. Podobně tak učinili i další, za
což jim právem patří poděkování. Zde se patří
rovněž poděkovat panu Tomášovi Dvořákovi
ml., který nám sponzorským darem provedl
výkopové práce svým mini bagrem a tak
máme během prvního týdne našeho projektu
instalováno pět nor. Do konce měsíce dubna
bude vše dokončeno a MS může podat žádost

o poskytnutí dotace z programu MZe ČR, od-
kud již v minulosti čerpalo dotaci na kachní
budky.

Po dokončení instalace nor se plně vrhne-
me do závěrečných příprav dne pro celou rodi-
nu v zámeckém parku s názvem Den ochany
přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
2015. Je to neuvěřitelné, ale bude před námi
již 4. ročník!!! Díky aktivitě předsedů spolků
z Nových Hradů, ochránců přírody, sportov-
ních rybářů, mysliveckého sdružení, včelařů a
v neposlední řadě členovi organizačního vý-
boru panu Bc. Josefovi Vochoskovi, se rýsuje
zase bohatší a zajímavější program, který, jak
doufáme, přitáhne k tisícovce návštěvníků ne-
jen z Novohradska. To vše by se samozřejmě
nemohlo konat bez tradiční podpory Města
Nové Hrady, které velmi výrazně přispělo fi-
nanční dotací a spoluprácí s SDH Nové Hrady
a TS Nové Hrady. Myslím, že z tohoto místa
můžu nastínit program dne, který se uskuteční
20. 6. 2015 od 14.00 hodin, kde by neměla
chybět dechová kapela Veselá muzika, soutě-
že pro děti o hodnotné ceny, sokolníci, živá
vydra, povídání o včelách a prodej medu, jízda
lodí, vystoupení profesionálního dřevorubce,
ukázka loveckých psů, soutěž v hodu polenem
o divočáka a další. To vše zdarma vyjma hodu
polenem! Věříme, že nám bude přát počasí a
přijdete si s námi užít odpoledne s přírodou.
Občerstvení bude zajištěno a podrobnosti se
dozvíte v příštích číslech NZ.

Z výše uvedeného se zdá, že se v MS dějí
pouze samé pozitivní události, což bohužel
není pravda a drobné problémy jsme řešili i
v řadách MS. Co je pro MS ovšem zásadní je
řešení “škod” způsobených zvěří na zeměděl-
ských plodinách a pastvinách, kdy jsou členo-
vé MS často oslovováni majiteli nebo nájemci

těchto pozemků s žádostí o nápravu věci, pře-
devším o finanční narovnání škod. Zde se
snažíme najít kompromis mezi potřebami
zvěře, zemědělců a možnostmi samotných
členů MS. Zatím se nám daří díky pochopení
zainteresovaných stran o dohody, které spo-
čívají v provádění brigád na zemědělských
polnostech či uvádění věci do původního sta-
vu a samozřejmě tlumení kmenových stavů
zvěře. Ovšem není ve snaze členů MS ani
žádného jiného pravodatného myslivce, aby
vyhubil v krajině veškerou zvěř, která dělá
pouze to, co je jí tísíce let vrozené a čím uspo-
kojuje svou potřebu. Bohužel, na minimálních
výměrách například osetých ploch v rámci
honitby MS, se zvěř koncetruje tam, kde je
momentálně zvýšená úživnost a činí zde spá-
sáním či zválením “škody” na zemědělských
plodinách. Doufejme, že tak jako doposud
zvítězí zdravý rozum nad honbou za penězi.
Neboť se domníváme, že extrémní varianta,
jakou je například likvidace MS z důvodů
škod, neprospěje nikomu a o to méně země-
dělcům, kteří buď to sami výkon práva mysli-
vosti neprovádí vůbec, nebo jen v minimální
frekvenci pro velké časové nároky jejich za-
městnání. V takovém případě by se zemědělci
nedočkali úrody vůbec žádné a otázka lovu
zvěře by začala způsobovat značný problém
ne jen jim, ale například i v dopravě apod. Po-
přejme si tedy, aby i nadále převládaly dobré
zprávy nad těmi špatnými a lidé k sobě měli ve
všech směrech blíže.

MS Nové Hrady přeje všem slušným náv-
štěvníkům přírody krásné jaro.

Za výbor MS Martin Brychta,
místopředseda MS Nové Hrady

Návštěva ke kamarádům Hasičům
Vážení občané Nových Hradů, chtěl bych se s Vámi podělit o zážit-

ky z návštěvy, kterou jsme uskutečnili dne 11. 4. 2015 a to do Hasičské
zbrojnice v Českých Velenicích (JSDHO České Velenice kategorie
JPO II/2). Návštěvu jsme plánovali již delší dobu a potřebnou přípravu
naši kamarádi z Českých Velenic nijak nezanedbali a připraveni byli
více než na jedničku. Naši SOPTÍCI měli možnost poznat technologii a
věcné prostředky k zásahům jako například: záchrana tonoucího, vy-
proštění osob z havarovaného vozidla, odchyt zvěře, likvidaci hmyzu,
atd. Praktickou ukázku předvedli naši kamarádi na vyproštění osob
z havarovaného vozidla, která je také jednou z jejich specializací. Pit-
ný režim rovněž nikdo nepodcenil a tak došlo na naražení soudku
KOFOLY. Za krásné dopoledne bych chtěl našim kamarádům hasičům
z Českých Velenic moc poděkovat. Díky patří také Tělovýchovné jedno-
tě Nových Hradů za bezpečné zajištění dopravy. Poslední poděkování
patří našemu panu starostovi Města Nových Hradů za finanční podporu.
Na závěr pár vybraných fotografií z ukázky věcných prostředků.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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Informace z MAS
Program na podporu česko-německých
a česko-rakouských setkání mládeže
Rozjeď to s Tandemem!
Program je určen pro subjekty pracující v mimoškolní oblasti s dětmi a mládeží
od 8 – 26 let (spolky, NNO, střediska volného času, školní kluby).

Maximální výše podpory 10 tis. na projekt, žádosti mohou být podávány kdykoliv po celý
rok. Jednoduché formuláře žádostí a další informace naleznou žadatelé na www.tandem-org.cz

V rámci projektu spolupráce Venkovské tradice v krajině jsme nechali namnožit staré odrůdy
ovocných stromů z oblasti Novohradských hor. Jedná se převážně o jabloně, hrušně.

Máme k dispozici cca 300 sazenic převážně vysokokmenů, které potřebujeme umístit do kra-
jiny (přednostně stromořadí, aleje podél polních cest, ale i nepříliš produkčního sadu). Výsadby
možné tento podzim.

Momentálně je vyhlášen program Nadace Partnerství, v rámci kterého by bylo možno část
výsadeb realizovat. Hledáme vhodné lokality. Sazenice včetně materiálu k výsadbě (kůly, pleti-
vo) budou za výhodnou cenu.

Podmínkou: spolupráce s MAS, zapojení veřejnosti, propagace programu

Nadace Partnerství – Grantová podpora výsadby stromů se zapojením veřejnosti (pro obce,
spolky, školy aj.). Výše grantu max. do 30 tis., uzávěrka 28. května www.nadacepartnerstvi.cz).

Zuzana Guthová, manažerka MAS, 724643050, guthova@cb.gin.cz

POZVÁNKA

SRDEČNĚ VÁS  ZVEME NA

PĚŠÍ POUŤ NAŠÍ
FARNOSTI NA
DOBROU VODU

V pátek 8. května 2015, na svátek Pan-
ny Marie Prostřednice všech milostí

Sejdeme se v 8.15 hod. před kostelem
u kříže a po požehnání vyrazíme přes Tere-
ziino údolí, Horní Stropnici, kolem Farské-
ho rybníka nahoru na Dobrou Vodu.

V 11.00 hod. budeme mít mši svatou
v chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré
Vodě. Odjezd domů ve 12.27 hod. linko-
vým  autobusem.

Zveme celé rodiny a hlavně silné muže,
jelikož poneseme prapor naší farnosti. Vy-
užijme Jubilejního Mariánského roku, ob-
novme staletou tradici a získejme velké
požehnání s plnomocnými odpustky pro
celé naše město a kraj.

Jde se za každého počasí!!!

POZVÁNKA NA POUŤ

NA SVATOU HORU
Vincencké společenství Vás srdečně

zve na pouť na Svatou Horu
u Příbrami a na prohlídku

hradu Karlštejn

KDY:  2. května 2015
odjezd autobusu v 6.30 hod.

od Rezidence
/pouť za duchovní povolání

s Dominikem Dukou/
Cena: 200,- Kč dospělý

100,- Kč dítě

/Cena prohlídkových tras na hradě
Karlštejn je 190,- až 330,- Kč/

Přihlásit se můžete na tel. čísle:
386 301 324 nebo 386 361 037

nebo u p. Bráchové či Štanglové

Pozvánka na 14. ročník Růže
Říká se: „Co je dobré nemělo by se měnit“. To jistě platí i o cykloturistické akci Jízda pro

Růži. Naše „Růže“ již má své jméno a pravidelné účastníky. Během 13 ročníků se jízd účastnilo
již 2 267 cyklistů. Proto je možné se letos omezit pouze na informaci nejdůležitější, a tou je da-
tum jízdy. Při příhodném počasí bude 14. ročník Jízdy pro Růži odstartován 16. května v 9 hodin
od radnice v Borovanech, odkud cyklisté vyjedou na stejnou trasu a za stejných podmínek, jako
v posledních třech ročnících. V případě nevhodného počasí bude jízda odložena na 23. května.
Pokud nebude počasí jednoznačné, mohou se zájemci o jízdu zeptat na termín startu v místním
infocentru, tel. č. 387 001 356, a to 15. května po 10. hodině nebo na www.borovansko.cz.

Trasa jízdy s uvedením orientačního kilometrovníku je na přiložené mapce.
Josef Malík

ČSOP A SENIORKLUB NOVÉ HRADY
pořádá ve dnech 21.– 23.8.2015

výlet na Moravu
Výlet je vhodný pro všechny generace.

Program: Buchlovice (zámek),
Velehrad (kostel + archeo skanzen Modrá),

Rožnov pod Radhoštěm (skanzen),
Radhošť, Hostýn . . .

Cena 1.500,- Kč zahrnuje:
dopravu (700,- Kč), 2x nocleh,

2x snídani a 2x večeře (800,- Kč)

Zájemci se přihlásí u paní Hambergerové
na tel. 725 713 655 nejpozději do 31.7.2015

Vzhledem k výši ceny zájezdu je možnost
ji uhradit po částkách 500,- Kč u paní

Hambergerové. Celá částka však musí
být splacena do konce července 2015.

Zájemcům budou informace
o výletu upřesněny
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Slavnosti otevření nové zámecké restaurace Rotunda
Pěkná stylová restaurace na zámku s výtečnou kuchyní dokáže člo-

věka v jakémkoli ročním období opravdu potěšit a příjemně naplnit.
I tento fakt tedy vedl k tomu, že se 17. dubna slavnostně pokřtila restau-
race Rotunda na zámku v Nových Hradech, která od 1. května 2015
bude oficiálně otevřená pro veřejnost.

Symbolického přestřižení stuhy se ujali: člen předsednictva Akade-
mické rady AV ČR Ing. Petr Bobák, CSc., ředitel Mikrobiologického
ústavu, pod který novohradské výzkumné centrum nově spadá, RNDr.
Martin Bilej, CSc. a profesor RNDr. Rüdiger Ettrich, PhD., ředitel
místního výzkumného centra.

Tento krok vyplynul ze zájmu vlastníka zámku, jimiž je Akademie
věd ČR, v.v.i o zpřístupnění alespoň části zámku veřejnosti. Prvotní
myšlenka se zrodila již před lety při plánování rekonstrukce sklepních
prostor zámku a během několika uplynulých roků dosáhla reálné podo-
by, kterou mohli čestní hosté právem obdivovat.

Krásný a netradiční prostor s výjimečnou atmosférou si bezesporu za-
slouží vrcholové gurmánské zážitky a šéfkuchaře na vysoké úrovni. Vaše
chuťové buňky uspokojí šéfkuchař Miroslav Dušek, který započal svoji
kariéru u významného českého a velmi úspěšného kuchaře Jaroslava
Vašaty v New Yorku. Pan Dušek během svého mnohaletého působení
ve Spojených státech obsloužil mimo jiné také americké prezidenty.

I večer při otevření Rotundy dokázal oslovit čestné hosty svou nabíd-
kou netradičních jídel, mezi něž patřila například domácí pizza s marino-
vaným lososem, houbami shiitake a mozarelou, plněná čekanka s nivou a
vlašskými ořechy, crostini chléb s grilovanou hovězí svíčkovou s kara-
melizovanou cibulkou, mini hamburgery s bio hovězím masem se sý-
rem cheddar na domácí briošce, mini pohárek s řapíkatým celerem,
mladou mrkví a cuketou v jemné kari omáčce, pečené mini tousty se
steakem z hovězí svíčkové, restovaným listovým špenátem a balkán-
ským sýrem, americké brownies s bílou a tmavou čokoládou s rumový-
mi sultánkami a další.

Umělecká a jedinečná atmosféra v restauraci je také díky originál-
ním obrazům malířky Markéty Mazancové, za což patří paní malířce
velké díky. Zapůjčené obrazy, které nyní budou v restauraci navozovat
i galerijní atmosféru, je možno zakoupit.

Dále neopomenutelný velký dík patří kolegům, kteří se usilovně a
pečlivě podíleli na přípravě k slavnostnímu křtu restaurace a k dlouhé-
mu budování restaurace měsíce před otevřením. Věřím, že každý, kdo
navštíví restauraci Rotunda, bude obohacen o zážitek z prostoru a at-
mosféry. A Vy věřte mně, že není úplně od věci, udělat si v Rotundě re-
zervaci. Za konferenční centrum Lenka Babická Říhová

Představení kuchaře Miroslava Duška

Člen předsednictva Akademické rady AV ČR
Ing. Petr Bobák, CSc. s manželkou

Přestřižení pásky, zleva – prof. RNDr. Rüdiger
Ettrich, PhD., RNDr. Martin Bilej, CSc. a
Ing. Petr Bobák, CSc.

Recepce v restauraci Vstup do restaurace Rotunda
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Jarní zprávičky
ze školky

Na konci března si děti z kartonu vystří-
haly a vybarvily klíče, kterými odemkly
zahradu po zimním odpočinku: „Odemy-
ky, zamyky, odmykáme trávníky, k tomu
také stromečky, bude dobře pro všecky.“
Březen je měsícem knihy a v březnu tradič-
ně s dětmi navštěvujeme místní knihovnu.
Knihovnice, paní Císařová, má pro každou
třídu připraven pěkný program na sezna-
mování dětí s knihou a knihovnou.

V rámci soutěže Zvonek z Novohrad-
ských hor si mateřské školy ve své věkové
kategorii uspořádaly samostatná oblastní
nepostupová kola. U nás v Nových Hra-
dech byla recitační soutěž, nazvaná „Pře-
hlídka dětských recitátorů“, ve které všechny děti
vyhrávají. Paní Ivana Hokrová – garant soutěže – za-
jistila na 25. března pěkné a příjemné prostory v di-
vadelním sále Nového zámku. Své umění v recitaci
zde předvedly děti z mateřských škol z Nových
Hradů, Horní Stropnice, Benešova nad Černou,
Malont, Rapšachu a přípravné třídy Základní ško-
ly Benešov nad Černou. Každá mateřská škola
vybrala v místním, školním kole několik dětí,
které reprezentovaly svou školku. Vybírání, kdo
se zúčastní, bylo těžké. Máme totiž ve školce
mnoho šikovných dětí, které se dokáží naučit ob-
tížnou báseň, pěkně ji přednést a při tom překonat trému a od-
vážně vystoupit před obecenstvem a porotou. Z naší školky se zúčastnili:
Danielka Kubešová, Viktorka Brychtová, Verunka Vicánová, Beátka Šulcová, Honzík
Kaftan, Ela Kubátová a Laura Volfová. V této soutěži všichni zúčastnění vyhráli, získali
diplom a malou odměnu. Do poroty, která dbala o hladký průběh recitační soutěže zasedli
zástupci města, kultury, zámku, rodičů a školky, paní: Bártová, Jarolímková, Kotrčová,
Koštelová a Heřmanová.

Samostatné kolo školek všichni hodnotili jako dobrý nápad a od
roku 2015 budeme pokračovat v nově vytvořené tradici setkávání dětí
z mateřských škol v recitaci, zpěvu a výtvarném projevu. Naše mateř-
ská škola si bere za své pořádání recitačního oboru.

Organizaci pěveckého oboru soutěže Zvonek z Novohradských hor
si na svá bedra vzala Základní a Mateřská škola v Horní Stropnici.
„Přehlídka dětských zpěváků“ se konala 1. 4. 2015 v aule ZŠ pod vede-
ním p. učitelky Magdy Mikšovské. Z Nových Hradů se zúčastnily děti:
Ela Kubátová, Jan Kaftan, Amálie Dolanská, Lukáš a Tomáš Prášilovi
a Josef Cséfalvay a zpívali lidové písničky bez hudebního doprovodu, a
to moc, moc pěkně! Dalšími účastníky byly děti z Horní Stropnice, Be-
nešova nad Černou a přípravné třídy ZŠ Benešov.

Soutěž ve výtvarné tvořivosti dětí se uskutečnila v Mateřské škole
Sedmikráska v Benešově nad Černou, kterou organizovala paní ředitel-
ka Nová. Tam jsme poslali vybrané práce dětí a tyto výkresy budou ješ-
tě zdobit zrcadlový sál v zámku v den finálového setkání 13. 5. 2015.

Děkujeme všem pořadatelům, porotcům, pomocníkům a zpros-
tředkovatelům a hlavně rodičům a dětem za reprezentaci naší mateř-
ské školy.

Velikonoční dílna se v naší školce otevřela odpoledne 31. března
pro rodiče s dětmi. Letošní téma bylo: rozličné způsoby zdobení vají-
ček. Vyzkoušeli jsme zdobení voskem, permanentním fixem, vlnou,
ovesnými vločkami, vyraženými tvary z barevného papíru, ořezanými
voskovkami, dokonce i kočičkami z jívy.

Ještě nás čeká: Ukliďme svět – úklid ke Dni Země, „Krůčky bezpe-
čí“, setkání s Policií ČR, „Základy myslivosti“ pro předškoláky, pos-
lední plavání, zápis do MŠ, zdobení máje a čarodějnění, besídky
k svátku matek, 9. sportovní hry ke Dni dětí, fotografování, Zahradní
pohádková party na závěr školního roku.

HE, Vaše školka

Jakub Brychta

Lucie Kučerová

Niki Kučerová
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Broučci v knihovně
Jako každý rok si děti nosily do školky knížky z domova a připomínaly si tak měsíc březen

jako svátek všech knížek. Hned na začátku března třída Broučků navštívila knihovnu a hod-
nou paní knihovnici Dadulku. Protože všechny mají rády pohádky, poslouchaly příběhy, há-
danky a pohádky, které jim paní knihovnice četla. Potom si děti se zájmem prohlížely
pohádkové knížky i encyklopedie z oddělení pro děti.

Broučci budou po prázdninách školáci, a když je rodiče doprovodí do knihovny, dostanou
průkazku a stanou se z nich čtenáři. Paní Císařové moc děkujeme, že se nám věnuje, vždy má
připravenou malou sladkost a velkou trpělivost. Děkujeme Broučci

Anna Vlnatá
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Školní družina informuje

16. 4. naše cesta vedla na statek pana Kypeta. Měli jsme zde možnost
hřebelcovat koně, pohladit kozlíka a jehňátko a hlavně dostat se do blíz-
kého kontaktu s těmito krásnými zvířaty a dozvědět se o nich spoustu
zajímavých věcí.  Děkujeme Markétě Kypetové za krásné odpoledne.

Letošní duben byl naplněný spoustou zajímavých aktivit. Například
hned ze začátku měsíce, 1. 4., jsme dostali husí skořápky a myslíme, že
se nám povedlo z nich vytvořit krásné kraslice. Také další velikonoční
dekorace se moc povedly.



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2015

ŠD INFORMUJE

9. 4. jsme s turistickým kroužkem navštívili náš
hrad. Děkujeme paní průvodkyni za trpělivost a
zajímavou přednášku.

12. 4. se nám podařilo sejít se s naším letošním prů-
vodcem celoroční hrou – živým rysem. Bohužel ne
Matýskem, ale jeho kamarádem Blondýnem. Byla to
velmi zajímavá přednáška a příjemné setkání.
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Rozhovor s houslovým virtuosem Jaroslavem Svěceným
pro Novohradský zpravodaj

V minulém roce jste v našem městě vystu-
poval při zahájení konference či setkání měst
s názvem Nové Hrady světa - NewCastles of
the World. Mezi městy, které na naše setkání
přijely, byly například i Nové Hrady z Ně-
mecka, Japonska, Anglie,… A je třeba podot-
knout, že to naše loňské novohradské setkání
bylo velmi zážitkové, příjemné, přátelské a in-
spirativní. Letos budete u nás vystupovat při
příležitosti připomínky 70 let od konce 2. svě-
tové války. Jaké mocnosti tehdy proti sobě
stály asi není třeba připomínat… Také v tom

cítíte nějaký větší smysl nebo něco, co Vás
oslovuje a zpozorňuje?

O historii 2. světové války se zajímám již
od dětství. Připomenout si 70. výročí jejího
ukončení právě koncertem, kde zazní nádher-
ná hudba našich předků, je pro mne nejen
symbolické, ale také velice emotivní. Lidstvo
dokáže vytvářet krásu i bolest… a bohužel i
opakovat staré chyby. Proto je potřeba se za-
mýšlet i při poslechu geniálních a nadčaso-
vých skladeb, co a jak dál. Jsme na tomto světě
všichni jenom na návštěvě, což je potřeba si

stále uvědomovat a také pro její pozitivní
průběh něco smysluplného  udělat.

Co byste chtěl sdělit programem na svém
koncertu posluchačům? Jaké skladby jste
pro slavnostní koncert vybral?

Budu hrát s vynikajícím klavíristou Václa-
vem Máchou, a tak zazní úžasná Beethovenova
8. sonáta, slavné skladby Antonína Dvořá-
ka: Humoreska, Romantické kusy a Sonatina
G-Dur, dále houslové sólo ze Zeyerovy po-
hádky Radúz a Mahulena, kde hudbu napsal
Josef Suk či dvě dua Z domoviny od Bedřicha
Smetany. Malým bonbónkem bude moje
skladbička, kterou jsem před dvěma roky pre-
miéroval v New Yorku.

Můžou se posluchači opět těšit na společ-
né po-koncertní setkání s Vámi? Myslím si,
že právě po loňském koncertě na zámku bylo
pro mnohé hosty velmi milé setkání nejen
s vynikajícím houslistou, ale i s člověkem…?

Samozřejmě, nesmírně rád se setkávám
s lidmi, kteří jsou milí, vstřícní a kultury mi-
lovní - moc se do Nových Hradů těším!

A ještě jedna „záludnější“ otázka. Jakou
skladbu z klasické hudby byste přiřadil ke
slovu Novohradské hory? A pokud taková
není, nemohla by vzniknout pro příští, 4. roč-
ník, Novohradské hudební trilogie?

Tak to je výzva! Zkusím pro příští ročník
něco zajímavého připravit! Na viděnou 3. květ-
na v Nových Hradech!

Děkuji za odpovědi a těším se na koncert,
Květa Jarolímková

Hudební týden pro děti, 3. ročník
13. - 17. 7. 2015, 9.00 – 13.00 hod.

Místo konání: Kulturně-spolkový dům, Česká 74, N. Hrady.
Týdenní muzicírování pro děti ovládající hudební nástroj

(kytara, housle, flétna, klávesy, harmonika, klarinet, bicí,…)
i jednoduché rytmické nástroje.

Pro děti chceme vytvořit pěknou muzikantskou atmosféru a společně prožít
týden hudby v letním orchestru.

Závěrečný koncert se uskuteční v pátek 17. 7. 2015 v odpoledních hodinách.
Letošní téma – filmové melodie.

Lektor Hudebního týdne bude Mgr. L. Petřvalský
Děti budou potřebovat pouze svoje nástroje, případně stojan na noty.

Přihlášení dítěte je nutné do konce května.

Další informace k organizaci týdne se dozvíte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz, K. Jarolímková
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Připomenutí 70. výročí konce 2. světové války

Válka však přinášela i smutek do rodin
novohradských Němců či smíšených čes-
ko-německých, česko-rakouských či rakous-
kých rodin. Bez ohledu na to, zda někteří
k wehrmachtu rukovali s nadšením či pouze
z donucení, i zde bychom nalezli mnoho těch,
kteří se již z bojů nevrátili. Ty, kteří bojovali
dobrovolně za nacistické Německo a Hitlero-
vy zvrácené ideály bych zařadil do kolonky
padlých ve válce. Ty, kteří neměli úniku, ne-
povedlo se jim dezertovat či jinak vyhnout pů-
sobení v německé armádě a zemřeli během
války, bych označil jako oběti války. Dnes
však ale těžko dohledáme, kdo s jakými ideály
či úmysly do války odcházel…

Při pohledu zpět však svým způsobem
oběťmi války byli i ti, kteří přímo nezemřeli na
bojištích. Válka vzala či negativně ovlivnila
život drtivé většiny rodin. Brala blízké a zná-
mé, ničila domovy… Prostě válka!

Připomínání výročí konce války či ji-
ných událostí spojených s válkou (a nejen tou
2. světovou) tedy nevnímám jako nějaký pře-
žitek z období před rokem 1989. Oběti války,
její utrpení a hrůzy (v naději, že je již nebude-
me opakovat) si připomíná celý civilizovaný
svět a myslím si, že je dobře, že i naše město
k tomuto civilizovanému světu patří. Pietní
akt, který se uskuteční 8. května, není nějakým
poklonkováním u hrobu Rudoarmějců a vzpo-
mínáním na doby nedávno minulé, je vzpo-

mínkou na všechny oběti války, je tichým
poděkováním všem, kteří v době války po-
ložili své životy v boji proti hitlerovskému
Německu a jeho spojencům, a mělo by také
být poděkováním a vzpomínkou na ty, kteří
se v době války chovali statečně a přispěli
k boji proti nacismu.

V souvislosti s připomínkou 70. výročí
konce 2. světové války bych Vás chtěl všech-
ny pozvat nejen na pietní akt, ale též na slav-
nostní koncert Jaroslava Svěceného a Václava
Máchy (3. května) a další akce, během kterých
si můžeme společně důstojně připomenout
70 let od konce války, která by měla být
i v dnešní době mementem varujícím před
řešením sporů válečným způsobem.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování ze str. 1

Úryvek z textu knihy Příběhy novohradských domů od Mgr. V. Hokra, kapitola Škola
Na začátku května 1945 již všichni cítili, že se blíží konec války.

V okolí se ale ještě stále pohybovaly oddíly SS, které terorizovaly
místní obyvatelstvo.

Ředitel novohradské měšťanské školy František Schatzl se rozhodl
strhnout z budovy české školy veliký dřevěný hákový kříž, o kterém
Němci říkali, že tam bude přibitý na tisíc let.

Z radnice proto přijeli s vysouvacím žebříkem ke škole dělníci, kteří
byli zaměstnaní na radnici k údržbě města a městských cest. Kříž z po-
čátku odolával, po dlouhém bušení však nakonec povolil a s rachotem
spadl dolů.

Starosta města Bedřich Schmotz /civilním povoláním sedlář/ a lesní
úředník a velitel hasičů František Pretschner pak strhli prapory s háko-
vým křížem z radnice. Nadšení z konce války však krutě změnil příjezd
oddílu SS.

Někteří stihli utéct /např. místní policajt Hamr utekl do lesů do So-
kolího hnízda a udělal dobře, protože i jeho vojáci hledali a chtěli po-
pravit./ Další průběh událostí můžeme rekonstruovat na základě
vyprávění pamětníků:

„Přišli esesáci a ve škole našli ženy Vlasovců, které zde byly ubytovány.
Po Hitlerově smrti měly ve škole udělanou tryznu. Plakaly tam u toho a ječe-
ly jako sirény. Schatzl, ředitel školy, tam nebyl, asi také stihl utéct domů.

Pak jsem venku slyšela řev, německy, tak jsem zvědavá vyšla ven
s malou dcerkou na rukách. Esesák mě viděl, tak ke mně přišel. V každé
ruce měl revolver a ptá se mě, kdo sundal ten kříž. Řekla jsem, že nevím,
že jsem vyšla ven až teď, když slyším ten řev. Nechal mě…

Pak poslali pro ředitele a dotáhli ho dovnitř. Tam ho museli mučit,
protože strašně naříkal. Pak ho vyvedli ven k tomu hákovému kříži a
tam ho střelili.

Někdo poslal pro jeho ženu, ta ihned přiběhla. Sehnula se k svému
muži a on ji řekl: „dojdi pro doktora, on mě špatně trefil.“ Ona mu řek-
la, ať je zticha a ani se nehne. Tak on dělal jako že je mrtvý a ona utíkala
pro doktora. Jenže ty babky – Vlasovky, co tam čuměly, najednou křiče-
ly na esesáka: „pojďte zpátky, jste ho špatně trefil, on ještě žije!“

Jeden esesák se tedy vrátil a střelil ho do týlu. Když se paní Schat-
zlová vrátila s doktorem, byl její manžel mrtvý.

A pak jim /oddílu SS/ někdo žaloval na starostu, tak šli i pro něj. Nej-
prve ho odvezli na hřbitov za buquoyskou hrobku. Museli ho strašlivě
mučit, protože hrozně křičel. Můj tatínek to slyšel na poli a vrátil se dří-
ve domů, protože se prý při tom nedalo ani pracovat.

Po mučení na hřbitově byl starosta přiveden na náměstí a Němci
přivedli i Pretschnera. Vyvedli je oba nahoru na radnici a z těch okýnek
je chtěli pověsit. Dali jim provaz a chtěli je dostat na kůly, které byly
ven z těch oken. Starosta se vzpouzel, ale oni ho přemohli. Když ho vě-
šeli, on se nějak utrhl a spadl dolů na zem před radnici. Pretschner vi-
děl, že když není záchrany, tak se více nebránil a oni ho pověsili. Na
zemi dole však ležel starosta Schmotz, nebyl mrtvý - ještě žil. Když však
esesáci odcházeli, jeden ho zastřelil. Poté oddíl SS odjel…“

Hrůzné představení rozzuřených příslušníků SS museli povinně sle-
dovat místní lidé. Radost z konce války tak byla v Nových Hradech vy-
koupena třemi životy tří novohradských občanů, shodou okolností
německé národnosti, kteří veřejně projevili své protinacistické smýšle-
ní. Je zajímavé, že ani hrdinský čin a tragická smrt o několik měsíců
později nezabránila odsunu rodiny popraveného starosty. Ale to by byl
zase jiný příběh…

V sobotu 25.4. se uskutečnila v Terčině údolí
„Velká jarní brigáda“, na které se sešlo asi
50 dobrovolníků. V rámci akce „Ukliďme svět“
se děly „věci“, po kterých už volalo nejen údolí,
ale i údolští a novohradští patrioti, příznivci
krásných parků a pravidelní návštěvníci.

Podrobnější zprávu o akci, stejně jako informace o dalších plánech, Vám organizátoři poskyt-
nou v červnovém čísle NZ.
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Postřehy z Novohradského muzea
Robert Polák

O novohradském rodáku Robertu Polákovi
(1866-1926) jsme psali již v knize Příběhy no-
vohradských domů. Nyní jsme se s pomocí
pana Josefa Průdka, bývalého ředitele Opery
Národního divadla, o tomto činorodém oper-
ním režisérovi (okolo 250 her) a herci (přes
300 rolí) dozvěděli více. Společně jsme navští-
vili archiv ND a prohlédli si dochované dobové
dokumenty, fotografie a divadelní plakáty. Zís-
kané podklady využijeme při přípravě upomín-
ky na tohoto novohradského rodáka v muzejní
expozici.

Městské opevnění (pokračování)
Jak jsme Vás předem informovali v minu-

lém čísle, navštívil naše město ve dnech 10. a
11. dubna pan doktor Vladislav Razím z Ná-
rodního památkového ústavu, který zde pro-
váděl terénní část stavebně-historického
průzkumu městského opevnění. Informace,
které při svém dvoudenním pobytu nasbíral,
použije pro zpracování dokumentace, která by
nám měla pomoci k vytvoření části muzejní
expozice věnované ranému vývoji města a
městského opevnění.

Tento průzkum by nešlo uskutečnit bez
vstřícnosti všech majitelů pozemků, mezi kte-
rými se hradby a další části opevnění nacháze-
jí. Tímto bychom Vám chtěli za Vaši ochotu i
věnovaný čas velice poděkovat. Díky za spo-
lupráci patří také zaměstnancům Stavebního
úřadu Nové Hrady, kteří nám připravili
mapové a katastrální podklady.

Výcvikové kurzy služebních psů
(pokračování)

Ve stejný den jako doktor Razím zavítal do
Nových Hradů také plk. RNDr. Vladimír Ďu-
rišin, který v současnosti pracuje na odborné
publikaci zaměřené na historii české a česko-
slovenské policejní kynologie. Jak jsme psali
v minulém čísle, hrají Nové Hrady v historii
výcviku služebních psů roli jednoho z prvních

míst, kde se kurzy četnických psovodů kona-
li. Pan Ďurišin nám přislíbil, že se při svém
bádání v archivech pokusí zjistit více infor-
mací o pravděpodobném iniciátorovi kurzů,
novohradském vrchním strážmistru Bedři-
chu Frommovi.

Zajímavé informace by nám mohl přivést
také policista, historik a spisovatel Michal
Dlouhý, který do Nových Hradů zavítá v polo-
vině června. Pan plukovník Dlouhý je jedním
z duchovních otců populárního seriálu Čet-
nické humoresky a svou badatelskou a publi-
kační činností se velkou měrou zasloužil
o rehabilitaci pohledu naší společnosti na pr-
vorepublikový sbor četnictva. Jeho populari-
zační přednášku pořádá Městská knihovna
Nové Hrady ve středu 17. června od 18 hodin
v sále Kulturně-spolkového domu.

Výstava Rottenhamové a Buquoyové
na Červeném Hrádku

Se začátkem května bude ukončena výsta-
va o rodech Buquoyů a Rottenhamů a jejich
vazbě k severočeskému Červenému Hrádku.
Výstavu, kterou k 20. dubnu navštívilo okolo
100 návštěvníků, nám zapůjčilo Oblastní mu-
zeum v Chomutově, kterému tímto ještě jed-
nou děkujeme. Poděkování patří také Fakultě
rybářství Jihočeské univerzity, která nám za-
půjčila mobilní stojky pro výstavní panely.

Pořádání sezonních tematických výstav
patří mezi typické činnosti institucí, prezentu-
jících se jako muzeum. Chtěli bychom proto
jarní výstavy ukotvit v našem ročním progra-
mu podobně, jako se to podařilo u podzimních
přednášek.

Posunutí otevření expozice
Na konec jsme si nechali jednu méně dobrou

zprávu. Z časových důvodů jsme nuceni odložit
plánované slavnostní otevření stálé expozice
muzea z poloviny května na první červencovou
sobotu. Interaktivní model Novohradských
hor bude v květnu a červnu přístupný ve vy-
brané dny v týdnu.

Za Novohradské muzeum,
Bc. Michal Jarolímek a Mgr. Vladimír Hokr

Robert Polák v roli Kecala v Prodané nevěstě,
8. 5. 1892, zdroj:
www.archiv.narodni-divadlo.cz

PIETNÍ AKT
K uctění památky obětí a padlých

při příležitosti 70. výročí osvobození
Československa a konce

2. světové války se uskuteční

v pátek 8. května 2015
od 16 hodin

u hrobu vojáků Rudé armády
na místním hřbitově před hrobkou

Průzkum hradeb s V. Razímem

V květnu můžete navštívit:
¢ Zábavná interaktivní učebna ve staré lékárně,

kterou vybudovalo Město N.H. ve spolupráci s Jihočeskou
univerzitou, bude od května otevřena pro školy i veřejnost.
Můžete ji navštívit každé úterý a pátek od 10 do 17 hod., nebo
po domluvě:
Olga Černá, tel.:  775 029 600, e-mail: ocerna@frov.jcu.cz
Vstupné 10.- Kč (do 15 let) a 20.- Kč (nad 15 let.)

¢ Novohradská kovárna
bude od května otevřena v pondělí a čtvrtek od 14 do 17 hod. a v sobotu do 10 do 17 hod.
Nebo po domluvě: Olga Černá 602 471 653, cerna@rozmberk.org

¢ Novohradské muzeum
– Interaktivní model Novohradských hor, autor Milan Koželuh
v květnu bude otevřeno takto:  v pátek 1. 5., 9.00–16.00 hod.
od 7. 5. bude otevřeno vždy ve čtvrtek a sobotu, 9.00 do 16.00 hod.

¢ Skanzen Ochrany státní hranice a Železné opony
v květnu bude otevřeno takto: 1. -3. 5. a 8. -10. 5., 9.00–16.00 hod.
od 1. 5. bude otevřeno vždy v úterý, pátek, sobota a neděle, 9.00–16.00 hod.
Kontakt KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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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

Ohlédnutí za výstavou „Spirál“
Letošní jarní výstava „Spirála návratů“ ak. mal. Miroslava Konráda,

přilákala do Koželužny několik desítek návštěvníků. Nejvíce milovní-
ků výtvarného umění přicházelo o sobotách, kdy si výstavu v Koželužně
zahrnuli do návštěvy našeho města. A nejenom o velikonočním víkendu,
ale i v případě hezkého počasí, které lákalo ujet z většího města do men-
šího a příjemně strávit čas třeba v novohradské Koželužně.

V rámci této výstavy jsem byla potěšena i návštěvou několika škol-
ních tříd naší základní školy a připravila jsem si pro děti doprovodný
program. Abych „docílila“ větší pozornosti dětí na výstavě, nechala jsem
je malovat (nebo o-malovat) vystavené obrazy. Děti si tak musely obrazy
pozorněji prohlédnout, nějaký si vybrat a pokusit jej vodovými barvami
namalovat. Jaká nová dílka v Koželužně vznikla, můžete vidět na sedmi-
denní výstavě Ozvěna spirál (12.–18. 5. 2015). A tak nejen Vy, kteří jste
výstavu ak. mal. M. Konráda viděli, buďte zvědaví a pospěšte se podívat
na tuto krátkou „ozvěnu“. Děkuji předem za vaši návštěvu.

K.  Jarolímková

VÝSTAVY V KOŽELUŽNĚ,
které budou patřit dětem

¢ Ozvěna spirál
12. - 18. 5. 2015, po, st, ne 13.00-16.00 hod.
Obrázky namalované v rámci doprovodného programu předchozí
výstavy ak. malíře M. Konráda. Malovali žáci ZŠ N. Hrady

¢ Výstava výtvarných prací žáků ZŠ, MŠ, ŠD
a ZUŠ N. Hrady
24. 5. – 20. 6. 2015,
po, st 13.00–16.00, čt 10.00–13.00, so 10.00–16.00 hod.
Vernisáž s názvem Neděle jako malovaná
se uskuteční 24.5.2015, v 14.00 hod. v Koželužně.
Ale pozor – vernisáž začíná už dopoledne, a to netradičním způ-
sobem – dětské obrázky vyvěsíme na náměstí a v ulicích, které
směřují z jednotlivých školských zařízení do Koželužny. Na
šňůrách tedy „pověsíme malované prádlo“ (pouze v případě
pěkného počasí a dostatečného množství dobrovolníků z řad
učitelů, dětí a rodičů…) a trochu si tak obarvíme naše městečko.

Výstava obrazů

Svět v obraze

Hynek Fuka
28. 6. – 2. 8. 2015

Vernisáž 28. 6. 2015, 17.00 hod.

Hynek Fuka: Jsem jihočeský výtvarník a malíř. Maluju rád věci,
které vidím okolo sebe, ale stejně rád maluju lidi, které potkávám.
Maluju rád dechberoucí příběhy, které mí hrdinové celkem běžně
prožívají. Dalším velkým tématem je pro mne příroda a krajina. Ma-
luju v Českých Budějovicích, v Meziluží a USA.

Výstava bude otevřena: po – so, 10.00–16.00 hod.
Koželužna, ul. Komenského 398, N. Hrady

Info na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Informace z knihovny

Výtvarná soutěž „Lesy a příroda kolem nás“
Během měsíce března a části dubna byly v knihovně v rámci výtvar-

né soutěže Lesy a příroda kolem nás vystaveny malířské výtvory star-
ších dětí z mateřské školy a jeden ze školní družiny. V tomto období
mohl každý návštěvník městské knihovny přidělit „bodík“ obrázkům,
které ho nejvíc oslovily. Nakonec byly čtyři práce s nějvyšším počtem
bodů (Nikola Morongová, Radmila Vlková, Lucie Kučerová a Nikola
Kučerová) odeslány do Jihočeské vědecké knihovny do krajského kola.
Jak naše malé malířky uspěly, se dozvíme začátkem května.

VÝSLEDKY Magnesia Litera 2015
Litera za knihu roku
− Martin Reiner: Básník. Román o Ivanu Blatném (Torst)
Litera za prózu
− Petr Stančík: Mlýn na mumie (Druhé město)
Litera za literaturu faktu
− Zdeněk Hojda a kolektiv: Heřman Jakub Černín na cestě za Alpy a

Pyreneje (NLN/NG)
Litera za poezii
− Olga Stehlíková: Týdny (Dauphin)
Litera za nakladatelský čin
− Eva Semotamová a kolektiv: Akademický atlas českých dějin

(Academia)
DILIA Litera pro objev roku
− Matěj Hořava: Pálenka (Host)
Litera za překladovou knihu
− Shel Silverstein: Jen jestli si nevymejšlíš (z angličtiny přeložili

Lukáš Novák, Stanislav Rubáš a Zuzana Šťastná, Albatros)
Litera za knihu pro děti a mládež
− Ondřej Horák, Jiří Franta: Proč obrazy nepotřebují názvy

(Labyrint)
Litera za blog roku
− Marie Doležalová: Kafe a cigárko (www.kafeacigarko.cz)
Kosmas cena čtenářů
− Vladimír Pikora a Markéta Šichtařová: Lumpové a beránci

(Akcenta)

Na červen připravujeme:
Besedu o četnících za císaře pána, za první republiky

a za protektorátu s Plk. JUDr. Michalem Dlouhým, PhD.,
autorem námětu televizního seriálu Četnické humoresky.

Beseda se bude konat v Kulturně-spolkovém domě
ve středu 17. června 2015 od 18.00 hodin.

Okénko do knihovny
Květen 1945 v jižních Čechách – Vladimír Kos
Fotopublikace o posledních dnech druhé světové války. Přibližně
350 unikátních dobových snímků pokrývá typická témata bouřlivé-
ho konce druhé světové války na území Československa, jako byli
hloubkaři, národní hosté, vlasovci či transporty smrti, a přibližuje
dění v bezmála čtyřech desítkách jihočeských měst a obcí.
Fašismus v českých zemích – Ivo Pejčoch
Kniha se zabývá historií krajně pravicových politických subjektů
v Čechách a na Moravě v období od počátku dvacátých let po konec
druhé světové války. V úvodní části je popsán vznik fašismu v Itálii
a nacionálního socialismu v Německu. Další kapitoly se zabývají
jednotlivými politickými stranami, hlásícími se k těmto ideologiím
a působícími v letech první republiky a protektorátu.
Hitlerovy hlavní stany – Blaine Taylor
Náhled do osobního i „válečného“ života vůdce nacistické třetí říše.
Popisuje všechna obydlí, v nichž Adolf Hitler před válkou i během
ní žil. Od jedné pronajaté místnosti ve dvacátých letech přes nemoc-
niční pokoj, vězeňskou celu, monumentální budovy Říšského kanc-
léřství, vlak, jachtu až po bunkr v podzemí, kde on i jeho žena, Eva
Braunová, nalezli na jaře roku 1945 smrt.
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Infocentrum Nové Hrady informuje
Veletrhy za námi

Město Nové Hrady a region se v letošním
roce prezentoval na čtyřech veletrzích cestov-
ního ruchu. Martina Toth Kolářová (KIC N.
Hrady) a Šárka Floderová (IC T. Sviny) absol-
vovaly Regiontour v Brně, od 16. – 19. l. Propa-
gační stánek prezentoval Novohradské hory,
Trhosvinensko a Borovansko, a to v rámci ex-
pozice Jihočeského kraje. Prezentaci na veletr-
hu Holiday World v Praze, ve dnech 20. – 23. 2,
zajišťovala ing. Jitka Duspivová (KIC NH)
a Š. Floderová z T. Svinů. Veletrh se konal
v areálu holešovického Výstaviště v Praze
společně s 8. ročníkem gastronomického vele-
trhu Top Gastro & Hotel a s 19. ročníkem ve-
letrhu golfového vybavení a turistiky v České
republice Golf Show.

Na dalších veletrzích – Dovolená a Region,
Lázeňství Ostrava a Infotour Hradec Králové,
zastupovala celý náš region opět Š. Floderová.
V H. Králové, kde návštěvníci o Nových Hra-
dech a Novohradsku téměř nevěděli, byli nad-
šeni z naší turistické nabídky a již první den
byly propagační materiály rozebrány. Veletrh
v Ostravě (Dovolená a Region, Lázeňství) už
tak šťastný nebyl, neboť náš stánek byl umístěn
až na konci areálu a spousty návštěvníků
k našemu stánku ani nedošli.

Jihočeský veletrh Kompas, který by byl pro
nás důležitý ve vtahu k „lokálním“ turistům a
návštěvníkům kulturních akcí, se letos z fi-
nančních důvodů bohužel nekoná. V polovině
září by byla možnost ještě vyjet na veletrh
ITEP v Plzni.

Na všech veletrzích byl nabízen prospekt
„Ubytování v Nových Hradech a okolí“ včet-
ně materiálů od jednotlivých ubytovatelů,
kteří využili této nabídky. Prezentovali jsme
mimo jiné i „staronovou“ naučnou stezku
„Novohradské příhraniční rybníky“ a úplně
novou stezku Pátera Bonfilia „Kraj pod Mandl-
steinem“ (tuto stezku si můžete s námi projít
v pátek 1. 5. v rámci zahájení hlavní turistické
sezóny). Na závěr je dobré zmínit, že prezen-
tace na veletrzích byla z části financována i
sdružením místních obcí Sdružení Růže (pro-
nájem místa).

Schůzka informačních center
v Borovanech

Ve středu 22. května dopoledne jsme se
setkali v objektu borovanského kláštera s naši-
mi kolegyněmi, kolegy z informačních center
a podnikateli v CR, a to z Borovan, Třeboně,
Trhových Svinů, Kaplice, Velešína, dále při-
jely knihovnice z Ledenic a Benešova nad

Černou. Pozvání též přijala paní Ambrožová
z parku exotických zvířat ve Dvorci, Marcela
Jedlinská z Buškova Hamru, RNDr. Zuzana
Guthová CSc. manažerka Místní akční
skupiny SR a David Stibor z Borovanského
mlýna.

Na této schůzce jsme nejprve zhodnotili
průběh a poznatky z veletrhů a pak jsme se
vzájemně informovali o novinkách, akcích,
spolupráci v informování během sezony, o no-
vých společných propagačních materiálech
atd. Ing. Alena Seberová dále začala debatu na
téma destinační management Novohradska,
společné internetové stránky, spolupráce na
projektech, finanční zajištění managementu.
K tomu se přidali i J. Bartyzal z Velešína, Z.
Gutgová a K. Jarolímková s dalšími aktuální-
mi informacemi, které vyplynuly z poslední
schůzky v Nových Hradech a kde se uskuteč-
nila dohoda ohledně zmapování celého
regionu a zjišťování poptávky k fungování
destinačního managementu.

Schůzka s podnikateli v CR
v N. Hradech

Ve středu 22. dubna jsme v podvečerních
hodinách pořádali v Kulturně-spolkovém domě
pracovní schůzku nebo spíše přátelské setkání
před nastávající letní sezonou, a to pro všech-
ny poskytovatele služeb v cestovním ruchu,
zástupce města, historických objektů a zájmo-
vých spolků (kteří se svojí činností jakkoliv
dotýkají kultury nebo cestovního ruchu v na-
šem městě a okolí). Účast byla (ne)překvapivě
velmi nízká, resp. přišli ti, kteří opravdu mají
zájem vědět, co se v našem městě děje a bude
dít a také aby oni nám sdělili, co plánují a jak
by se rádi podíleli na rozvoji města, kultury a
cestovního ruchu. Tímto bychom velmi podě-
kovali všem, kteří se setkání zúčastnili, podě-
kování patří i těm, kteří se předem omluvili za
neúčast (většinou z důvodu časové tísně a ji-
ných pracovních povinností, což samozřejmě
chápeme). Ale musím i poděkovat těm, kteří
nepřišli, a tím nám dali najevo, že rozvoj
v rámci cestovního ruchu nebo kultury je mož-
ná nezajímá a je jim lhostejný. I to je pro nás
jistá informace.

Na schůzce jsme představili nejen plánova-
né turistické a kulturní akce, které pořádáme
pro místní občany i pro turisty, ale mluvili
jsme také o veletrzích, o vzájemné spolupráci
mezi KIC a ubytovateli, o různých možnos-
tech informování občanů i turistů, o turistické
nabídce města, o pokračování produktu Novo-
hradské karty, o možnosti spolupráce s webo-

vým serverem Seznam.cz nebo o Destinačním
managementu Novohradsko.

A rovněž jsme mluvili o tom, co nám v tu-
ristické nabídce chybí a kde nás „tlačí novo-
hradská turistická bota“ a jsme rádi, že jsme
mohli o tom hovořit alespoň s tou hrstkou zá-
jemců. Snad nás bude příště více.

Nyní se už těšíme na nové návštěvníky, které
jsme k nám na veletrzích lákali a doufáme, že
k nám přinesou do podnikatelských a měst-
ských kasiček nejen finanční přínos, ale i pří-
jemné setkávání, slušné chování a inspiraci.

A ještě pár slov k nabídce knih, které si
můžete zakoupit u nás v infocentru. Máme
opět v prodeji velkou knihu Novohradské
hory a Novohradské podhůří a Nezapome-
nuté stopy od Milana Koželuha (2. vydání) a
nově Novohradské hory od Jana Jiráčka a
Katalog řemesel, služeb a jiných činností od
Petra Švepeše.

Martina Toth Kolářová, Jitka Duspivová
a Květa Jarolímková, KIC Nové Hrady

Druhá míza na novohradském hradě
Dne 4. 5. od 19.00 hod. se na nádvoří  státního hradu v Nových
Hradech  odehraje divadelní představení studentek a studentů

JČU Č. Budějovice různého věku s názvem „Druhá míza“.

Půjde o lehkou improvizaci i díky tomu, že vystoupení bude
nanečisto nazkoušeno ve stejný den od rána a až do odpoledne,

tak bude výsledek překvapením i pro samotné vystupující.

Přijďte je prosím povzbudit a určitě se i pobavit. Těšíme se na vás.
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
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:
¡ 2. 3. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 9. 5. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 23. 5. – Quijote! – Piaristické nám., ČB

Divadelní představení:
¡ 2. a 7. 5. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 5. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 7. a 8. 5. – Aida – DK Metropol, ČB
¡ 13. 5. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 5. – Ringova škola života a sexu – Nové Hrady
¡ 17. 5. – Kapka medu pro Verunku – DK Metropol, ČB
¡ 19. 5. – Divadlo Continuo: U Zdi (Budějovický Majáles) – Sfinx,

U Smaltovny, ČB
¡ 22. 5. – Brundibár – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 31. 5. – Koncert baletní školy – DK Metropol, ČB
¡ 3. 7. – 15. 8. – Sluha dvou pánů – Divadlo Pikl, Hluboká nad Vlt.

(nádvoří zámku)
¡ 17. a 18. 7. – Jistě, pane premiére! – Divadlo Pikl, KC Panorama, Hluboká n. Vlt.)
¡ 1. – 28. 8. – Poslední Schwarzenberg na Hluboké – zimní zahrada zámku

Hluboká n. Vlt.
¡ 21. a 22. 8. – S tvojí dcerou ne! – Divadlo Pikl, KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště Český Krumlov:
¡ 11. – 27. 6. – Pes baskervillský
¡ 20. 6. – 5. 9. – Baron Prášil
¡ 30. 6. – 21. 8. – Tři mušketýři

¡ 16. – 27. 7. – Carmen (opera OH)
¡ 29. 7. – 23. 8. – Labutí jezero (balet OH)
¡ 4. – 9. 7. – Rusalka
¡ 25. – 31. 8. – Sluha dvou pánů

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 5. 5. – Veselá trojka Pavla Kršky – DK Metropol, ČB
¡ 5. 5. – JD: Trio Senza Nome – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 8. 5. – JF: Slavnostní koncert k výročí konce 2. sv. války – Č. Krumlov

(zám. jízdárna)
¡ 9. 5. – Vltavské cantare – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 5. – P. Dopita, R. Žalud: „Árie znovuzrození“ – Borovany
¡ 12. 5. – Komorní večery s P. Jiříkovským – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 5. 5. – JD: Trio Senza Nome – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 20. a 21. 5. – JF: T. Samouli (RU) /housle/ – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 21. 5. – Petr Spálený & Apollo Band, M. Voborníková – DK Metropol, ČB
¡ 28. 5. – JF: Porgy & Bess – DK Metropol, ČB
¡ 10. 6. – JF: Trio Budvicense – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 6. – JF: R. Patočka /housle/ – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 26. 6. – ABBA World Revival – DK Metropol, ČB

Přednášky, jiné pořady:
¡ 8. 5. – Novohradská číše 2015 – Nové Hrady
¡ 11. 5. – 48. Vycházka za historií katedrály sv. Mikuláše, ČB
¡ 17. 5. – 49. Zájezd za historií Chlumu u Třeboně, ČB/Chlum u Třeboně
¡ 21. 5. – 50. Vycházka za historií 70 let Českého rozhlasu ČB, ČB
¡ 28. 5. – 51. Vycházka za historií vody nejen pitné ve městě, ČB
¡ 30. 5. – 52. Zájezd za historií cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, ČB

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

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Ve dnech 3. a 4. dubna 2015 se v naší kuželně uskutečnilo tradiční

Velikonoční koulení o ceny. Soutěžilo se ve třech kategoriích a to: re-
gistrovaní hráči, neregistrovaní (tedy každý kdo chtěl) a děti do 14 let.
Na „koulení“ se přišlo podívat a zasoutěžit si 73 diváků a soutěžících.
O tradičně zajímavé ceny se rozdělili v jednotlivých kategoriích tito
borci:

Kategorie registrovaných
1. Pavel Kříha, 2. Romana Kříhová, 3. Jiřina Albrechtová

Kategorie neregistrovaných
1. Michal Šimůnek, 2. Marie Petráňová, 3. Michal Jarolímek

Kategorie dětí do 14 let
1. Jan Koryťák, 2. Jakub Vochozka, 3. Eva Buštová.

Oceněných účastníků bylo 52. Pro nedostatek místa neuvádíme
umístění na dalších místech. Uvedeme jen skutečnost, že v kategorii re-
gistrovaných soutěžilo cca 30 borců, z toho oceněných bylo 16, v kate-
gorii neregistrovaných byla situace obdobná. Jen nás trochu mrzí, že
letos přišlo málo dětí. Každý z dětských soutěžících obdržel dárkový
balíček.

TJ Sokol N. Hrady děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě a orga-
nizaci této akce. Mimořádné poděkování patří těm, kteří se podíleli
sponzorskými dary, ať už z řad kuželkářů tak i např. Motoru Jikov, VZP
Č. Budějovice a dalším. Zvláštní poděkování náleží panu Václavu Šile-
rovi z Nových Hradů. Těšíme se na další spolupráci i na vaší účast při
dalších akcích i soutěžních utkáních.

Stanislav Sladký – starosta TJ Sokol

Grand Prix Slovakia of Youth 2015 v karate
Zlatou a bronzovou medaili

přivezl do Nových Hradů Tomáš Hermann
V neděli 12. dubna se v Bratislavě uskutečnil Evropský pohár v ka-

rate Grand Prix Slovakia of Youth 2015. Mezinárodního šampionátu se
účastnilo 500 závodníků ze 41 klubů a škol karate ze Slovenska, ČR,
Polska, Maďarska, Rakouska, Chorvatska, Srbska a Slovinska. Turnaje
se zúčastnily reprezentační týmy jednotlivých států, aby si vyzkoušely
své závodníky před evropskými a světovými šampionáty. Úroveň sou-
těže rovněž zvýšila i přítomnost řady rozhodčích s mezinárodní licencí
World karate faderation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž kata a kata týmů, po této
disciplíně byl slavnostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpoledních
hodinách se naplno rozhořely boje sportovního zápasu dvojic – kumite.
Zde jsme měli želízko v ohni, a to doslova. Po složitých soubojích s re-
prezentanty Maďarska a Srbska se do finále probojoval Tomáš Her-
mann v kategorii muži nad 84 kg. Zápas se srbským reprezentantem byl
náročný, ale náš závodník nasadil všechny síly a zvítězil v nejtěžší vá-
hové kategorii. V kategorii U21 nad 84 kg Tomáš podlehl o postup do

finále maďarskému závodníkovi, který byl prvním finalistou a tak náš
borec mohl zasáhnout do bojů o bronz v repasáži. V zápase o třetí místo
Tomáš porazil závodníka z Fight Clubu České Budějovice a získal pro
Nové Hrady druhou medaili šampionátu.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na Grand Prix v karate, které
se bude konat na domácí půdě v Hradci Králové již 25. dubna.

Martin Hermann, předseda oddílu karate TJ Nové Hrady
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Čtyři kameny, míč?
....a je tu fotbálek! Pomůcky tyto stačí, abychom si zasportovali třeba na dvorku nebo na

zahradě, jak jsme to hrávali za našich mladých let. Věřím, že si naši hradečtí kluci občas také,
pokud je někde malý plac, fotbálek zahrají. Je to dobrá průprava pro velký fotbal.

Takhle vyrůstaly i současné špičky Ronaldo, Messi i třeba náš Tomáš Rosický. Zrovna
nedávno jsem potkal dva malé žáky z přípravky. Krátce jsme se bavili o fotbalu. Bylo hezké,
že jejich vzory jsou právě Ronaldo a Messi, že nevidí jen sebe, ale správně vidí kvalitu.

Protože jsem měl doma plakáty obou dvou „hvězd“, tak jsem je žákům věnoval. Měli ra-
dost jako já, když jsem od strejdy Ládi dostal k Vánocům odznak a vlaječku mé a jeho Dukly.
Ještě se vrátím zpět k zajímavostem fotbalu. Jak už jsem předeslal, fotbal je neuvěřitelně pes-
trý. Experti například spočítali, že na průměrném fotbalovém hřišti, 105 metrů dlouhém a
68 metrů širokém se vejde 22 hráčů milionkrát v různých postaveních!

Závěrem. Začíná jarní sezóna. Doufám, že bude alespoň kvalitní jako ta podzimní. Fotba-
listé budou snad dobře reprezentovat naše město a vůbec!...přijďte se podívat! Lépe se hraje,
když je hodně fanoušků.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Miroslav Hruška

II. kolo Krajské ligy v karate v Borovanech
Novohradští závodníci pokračují v závodní sezóně ziskem osmi medailí

V neděli 12. dubna 2015 se na II. kolo Krajské ligy v karate do Boro-
van sjelo více jak 140 závodníků ze třinácti 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
a opět vítězství Petra Zachaře po skvěle zacvičené finálové kata Unsu.
Karolína Staňková jako vždy předvedla skvělou techniku, díky které
postoupila naprosto suverénně přes tři soupeřky až do finále. Zde se
utkala se závodnicí Medovou, které bohužel podlehla a získala tak dru-
hé místo v silně obsazené kategorii mladších žákyň. Natálie Machová
bohužel v prvním kole podlehla nejnižším možným rozdílem. Jelikož
se však soupeřce podařilo stát první finalistkou, Natálka dostala mož-
nost bojovat o bronz. Nyní nenechala nic ná-
hodě a porážkou dvou závodnic získala třetí
místo. Nikole Staňkové se bohužel nepodařilo
probojovat z prvního kola. Lukáš Pavlík v ju-
niorské kategorii získal třetí místo, Adam Ze-
man nastoupil na tatami po delší době,
zpočátku se Adamovi velice dařilo a v silně
obsazené kategorii starších žáků své soupeře
s přehledem porážel. Jeho postup k cennému
kovu byl však zastaven ve čtvrtém kole, kdy
náš borec těsně podlehl. Ani v pátém kole,
tedy v boji o třetí místo, se nezadařilo, takže
získal “pouze“ čtvrté místo. Zoltán Danyi na svých třetích závodech
v prvním kole porazil svého soupeře. Jelikož se však jednalo o kategorii
starších žáků, kde je podle pravidel zakázáno kata opakovat, musel
v druhém kole nasadit náročnější sestavu, se kterou bohužel do dalších
kol nepostoupil. Tomáš Balko, podobně jako Adam, naprosto neohro-
ženě porážel jednoho soupeře za druhým, ale i zde se našel soupeř, kte-
rý postup našeho Toma k medailovým pozicím zastavil, takže opět
čtvrté místo. David Macho, náš nejmladší člen výpravy, podlehl ve dru-
hém kole a bohužel nezískal možnost utkat se o třetí místo. Kata tým, ve
složení Natálie Machová, Karolína Staňková a Nikola Staňková, těsně
prohrál v prvním kole. V boji o třetí místo, jehož součástí je i předvede-
ní aplikace technik dané sestavy, náš tým porazil své soupeřky z TJ Ka-
rate České Budějovice a odvezl si tak bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách odstartovala disciplína kumite, kde závod-
níci ve sportovním zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha
hodinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít především výbornou fy-
zickou kondici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až po
3 minuty u dospělých 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 zápasech kumite z našich řad zápasilo
šest dětí. Nikole Staňkové se bohužel i v této závodní disciplíně nepříliš

dařilo. V prvním kole podlehla soupeřce 3:0. V boji o třetí místo Nikola
až do posledních vteřin zápasu těsně vedla o jeden bod. Soupeřce se
však na poslední chvíli podařilo zasadit dvoubodový kop, který naši zá-
vodnici připravil o bronzovou medaili a získala tak pro naše barvy další
čtvrté místo. Natálie Machová získala v kategorii mladší žákyně bron-
zovou medaili. David Macho podlehl v prvním kole 2:5. Tomáš Balko
získal druhé místo v kategorii mladší žáci. Adam Zeman v kategorii star-
ších žáků úžasným výkonem a porážkou dvou soupeřů dostal možnost
získat ve finále nejcennější kov. Nastoupil proti velice zkušenému sou-
peři, který během boje získal tři body a svůj náskok si již udržel. Adam
tak vybojoval stříbrnou medaili. Třešničkou na dortu byl náš nováček
Zoltán Danyi, který nastoupil ve velice silně obsazené kategorii starších
žáků nad 35 kg. Veliká pochvala tomuto borci, který porazil mnohem
zkušenější soupeře a získal pro naše barvy zlatou medaili. Radost v na-
šem týmu nad posledním cenným kovem z této soutěže byla veliká.

Blahopřeji všem medailistům k zisku cenných kovů, všem závodní-
kům za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvi-
čenců. Pro všechny naše závodníky bylo druhé kolo vyšší krajské
soutěže dobrou zkušeností před třetím kolem krajské ligy, který se bude
konat 26. září v Horní Stropnici a pořádat ho bude náš oddíl. Přijďte
naše závodníky v jejich sportovním úsilí podpořit.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Závodní tým z leva Lukáš Pavlík, Zoltán Danyi, Nikola Staňková, Karolína
Staňková, David Macho, Tomáš Balko, Natálie Machová a Adam Zeman

Kata tým ve složení Natálie Machová, Karolí-
na a Nikola Staňkovi Petr Zachař zvítězil v disciplíně kata muži

Zoltán Danyi zvítězil v soutěži kumite starší
žáci nad 32 kg
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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

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

Nabízíme pronájem
skladových / výrobních prostor

v Nových Hradech v blízkosti náměstí,

možnost vjezdu a parkování na vlastním pozemku.
Výměra vnitřních uzamykatelných prostor (nevytápěno)

cca 280 m2, výměra venkovních prostor
(oplocené s uzamykatelnou bránou) cca 250 m2.

Přípojka elektřiny 400/230V, přípojka vody, kanalizace.

Tel. 731 402 986

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


