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Vážení spoluobčané,
symbolicky stojíme na prahu nového roku a asi všichni věříme, že bude alespoň tak dobrý, ne-li
lepší, než ten předcházející. Tajná přání dětiček, že Vánoce budou bílé, se nenaplnila, tak snad
bylo o to více očí rozsvícených a rozzářených nejen kolem vánočního stromečku a snad dojde
k naplnění snů a osobních novoročních předsevzetí …

I město Nové Hrady dostalo v prosinci svůj dáreček v podobě rozpočtu pro rok 2016. Není
tentokrát o velkých mnohamiliónových akcích, spíše počítá s plánovaným a postupným řešením
připravených projektů a akcí. O ty takzvaně „velké“ peníze se však budeme snažit také, neboť
bez nich bychom rozpočtově náročné akce těžko realizovali.

V minulých letech jsem se však již mnohokrát přesvědčil o tom, že i za relativně malé peníze
lze udělat mnoho pěkných a přínosných věcí. Proto v rozpočtu počítáme s postupnými oprava-
mi některých chodníků nebo s jejich postupným dobudovávání tam, kde zatím chybí. Jak jsem
již naznačil v prosincovém hodnocení, plánujeme i realizaci první etapy úpravy parkovacích
ploch a chodníků u bytových domů v Navrátilově ulici. Za pomoci dotace z Jihočeského kraje
také budeme pokračovat v rekonstrukci bývalých jeslí. V letošním roce bychom zde rádi vybu-
dovali sociální zařízení a věřím, že budeme úspěšní i při získávání dalších dotací k přesunu kni-
hovny do tohoto objektu.

Podruhé se v našem městě konalo společné zpí-
vání koled v rámci akce „Česko zpívá koledy“.
Jak to dopadlo se dočtete uvnitř čísla. K. J.

Kdo se u nás bojí, nesmí jít 5. prosince na
novohradské náměstí… K. J.

Na Předvánočním setkání seniorů, které pořádá
Město Nové Hrady pro své nejstarší obyvatele, za-
hrála Mladá kapela a cimbálovka z Kyjova. K. J.

Pozvánky na leden
9. 1. Tříkrálová sbírka
9. 1. Turnaj ve stolním tenisu
15. 1. Myslivecký ples
19. 1. Koncert akordeonového

oddělení ZUŠ
23. 1. Masopust v Byňově
30. 1. Údolský masopust

Při předvánoční návštěvě místní knihovny
byly všechny dárky ještě u Ježíška. Co všechno
stihly děti ze školní družiny v prosinci se dočte-
te na dvou stranách NZ. K. J.

Poslední adventní neděle patřila i Novohradskému orchestru, konal se
totiž už jeho druhý Vánoční koncert. Více slovem i obrazem uvnitř čísla.
K. J.

Jak pěkný Vánoční koncert umí udělat dechová hudba Podhoranka se
dočtete uvnitř čísla. K. J.

První adventní neděle je u nás tradičním ča-
sem pro setkání většiny obyvatel na novohrad-
ském náměstí a nejinak tomu bylo i vloni. K. J.

Redakce Novohradského
zpravodaje přeje do roku 2016

správnou orientaci ve světě informací,
správné pochopení informací,

správné naložení s informacemi,
a to nejen těch

z Novohradského zpravodaje

pokračování na str. 22
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Zápis z 31. schůze městské rady
ze dne 18. 11. 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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 30. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 30. jednání rady města.

� 2. Darování pozemků v k. ú. Nové
Hrady
Rada města souhlasí s darováním pozemku
parc. č. 836/16 (dle GP 836/26) o výměře
18 m2 v k. ú. Nové Hrady od p. Lukáše
Brouska, Vilová čtvrť 293, Nové Hrady a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
Rada města souhlasí s darováním pozemku
parc. č. 836/10 (dle GP 836/25) o výměře
13 m2 v k. ú. Nové Hrady od Václava Ja-
nouška Vilová čtvrť 304, Nové Hrady a Šár-
ky Janouškové, Slunečná 887, Trhové
Sviny a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada byla starostou města informována
o jednání ve věci vypořádání pozemků v lo-
kalitě Jižní Město, kde část stavby zasáhla
na pozemky v majetku pana L. Brouska a
manželů Janouškových. S majiteli pozemků
bylo dojednáno, že tyto pozemky /18 m2

resp. 13 m2/ budou formou daru převedeny
na Město Nové Hrady.)

� 3. Žádost o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí žádost pí. Mar-
cely Soukupové a pí. Jiřiny Profousové
o zřízení věcného břemene chůze a jízdy na
pozemku k nemovitosti čp. 145 Nové Hrady
s tím, že se jedná o veřejný prostor, který je
přístupný a tudíž není nutno zřizovat věcné
břemeno chůze a jízdy.
(Rada obdržela od pí. Marcely Soukupové
a pí. Jiřiny Profousové žádost o zřízení věc-
ného břemene chůze a jízdy na pozemku
k nemovitosti čp. 145, Nové Hrady, který je
z části ve vlastnictví města Nové Hrady a
z části Lesů ČR.)

� 4. Rozpočet města na r. 2016
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2016 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh rozpočtu na rok
2016.)

� 5. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330028487/001
se společností E.ON Distribuce, a. s., Č. Bu-
dějovice na realizovanou stavbu s názvem:

Byňov čp. 7, Ferenčík - úprava NN a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. návrh na uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni po dokončení stavby s ná-
zvem: Byňov čp. 7, Ferenčík - úprava NN.)

� 6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330028023/003
se společností E.ON Distribuce, a. s. Č. Bu-
dějovice na realizovanou stavbu s názvem:
Byňov, K 1482/104, Brunnerová - NN a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. návrh na uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni po dokončení stavby s ná-
zvem: Byňov, K 1482/104, Brunnerová -
NN.)

� 7. Smlouva o dílo
Rada města schvaluje Smlouvu o dílo se
společností EKOEKO s. r. o., České Budě-
jovice na akci: Nové Hrady - ČOV – aerační
systém a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti EKOEKO s.
r. o., České Budějovice návrh Smlouvy o
dílo na akci: Nové Hrady ČOV - aerační
systém. Předmětem smlouvy je zpracování
projektové dokumentace pro výběr zhotovi-
tele stavby a její realizace.)

� 8. Rekapitulace akcí obnovy
připravovaných v MPR a MPZ
na rok 2016
Rada města bere na vědomí Rekapitulaci
akcí obnovy připravovaných v Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón na rok
2016.
(Rada obdržela Rekapitulaci akcí obnovy
připravovaných v Programu regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 2016.)

� 9. Seznam požadavků a návrhů
– obec Vyšné
Rada města bere na vědomí seznam poža-
davků a návrhů vedoucí ke kvalitnějšímu ži-
votu v obci Vyšné.
(Rada obdržela od p. Kudlače z Osadního
výboru Nakolice, Vyšné, Obora seznam po-
žadavků a návrhů, vedoucí ke kvalitnějšímu
životu v obci Vyšné. Tyto návrhy budou za-
pracovány do návrhu místního programu
obnovy místních částí.)

� 10. Navýšení kapitálu Služeb Nové
Hrady s. r. o.
Rada města souhlasí se zvýšením základní-
ho kapitálu společnosti Služeb Nové Hrady
s. r. o., nepeněžitým vkladem z důvodu rea-
lizace plynové kotelny na Českém domě a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od jednatelky Služeb Nové
Hrady s. r. o. žádost o povolení navýšení ka-
pitálu Služeb Nové Hrady s. r. o. nepeněži-
tým vkladem z důvodu realizace plynové
kotelny na Českém Domě. Přestavba této
kotelny byla provedena v celkové výši
384.827,- Kč.)

� 11. Pololetní odměny TSM Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vyplacení polo-
letních odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení
o vyplacení odměn zaměstnancům TSM a
žádost o schválení odměny ředitelce TSM.)

� 12. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Oznámení Jiho-
českého kraje o poskytnutí dotace na pro-
jekt: Rekonstrukce sociálního zařízení -
stavební úpravy stávajícího objektu Nové
Hrady parc. č. 472.
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/2437/15 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 260.000,- Kč
na projekt: Rekonstrukce sociálního zaříze-
ní – stavební úpravy stávajícího objektu
Nové Hrady parc. č. 472.)

� 13. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Oznámení Jiho-
českého kraje o poskytnutí dotace na projekt:
Víceúčelový objekt Byňov - projektová do-
kumentace.
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/2446/15 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje Oznáme-
ní o poskytnutí dotace ve výši 220.000,- Kč na
projekt: Víceúčelový objekt Byňov - projekto-
vá dokumentace.)

� 14. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise konané dne 11. 11. 2015 a
zařazuje p. Františka Štangla do seznamu
uchazečů o byty v DPS. Rada města na zá-
kladě doporučení komise souhlasí s přiděle-
ním uvolněného bytu 0+1 v Byňově - Jakule
pí. Hanzlové za nájemné dle návrhu Tech-
nických služeb města Nových Hradů.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 11. 11. 2015 s doporuče-
ním a návrhem pro radu.)

� 15. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB a. s. o vstupu na po-
zemek v souvislosti s realizací stavby: Nové
Hrady, K 664/1 - úprava NN.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a. s. České Budějovice oznámení o vstupu na
pozemek v souvislosti s realizací stavby:
Nové Hrady, K 664/1 - úprava NN.)

� 16. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Od-
boru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o povolení kácení dřevin rostoucích mimo
les v k. ú. Nakolice, k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady rozhodnutí o povo-
lení kácení dřevin rostoucích mimo les v k.
ú. Nakolice, k. ú. Nové Hrady, pro Město
Nové Hrady.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



leden 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

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

� 18. Veteraniáda
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
kladů na reprezentaci města p. R. Rusiňá-
kem, Nové Hrady, ve výši 1 414,- Kč na
závodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Veteraniáda Liberec". Rada města děkuje
p. R. Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady vyúčtování nákladů spojených s re-
prezentací města při účasti na závodech se-
niorů ve sportovní gymnastice "Veteraniáda
Liberec", dne 14. 11. 2015.)

� 19. VŘ – Svoz komunálního odpadu
Rada města bere na vědomí Odborný posu-
dek na posouzení kvalifikace na zjednodu-
šené podlimitní řízení na Svoz komunálního
odpadu pro Město Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o. České Budějovice Odborný posudek
k posouzení kvalifikace na zjednodušené
podlimitní řízení na Svoz komunálního od-
padu pro Město Nové Hrady.)

� 20. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr směny poze-
mků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 846/2 (dle
GP parc. č. 846/3) o výměře 61 m2 v majet-
ku města za pozemky parc. č. 846/1 o výmě-
ře 37 m2, parc. č. 846/1 (dle GP parc. č.
846/1 díl o2) o výměře 19 m2, parc. č. 845
(dle GP 845 díl n2) o výměře 107 m2, parc.
č. 848 (dle GP 848 díl m2) o výměře 13 m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada projednala návrh na směnu a nákup
pozemků mezi městem a Společností solár-
ních stavitelů s. r. o., Nové Hrady, v k. ú.
Nové Hrady. V rámci této směny je pláno-
vána částečná směna pozemků a dokoupení
dalších pozemků v majetku společnosti.)

Zápis z 32. schůze městské rady
ze dne 25. 11. 2015 – mimořádná

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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Rozpočtové opatření č. 12
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2015.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
Městského úřadu Nové Hrady návrh roz-
počtového opatření č. 12/2015. Rozpočtové
opatření řeší přesuny mezi jednotlivými po-
ložkami rozpočtu.)

� 2. Program pro poskytování dotací
zájmovým organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady
Rada města souhlasí s Programem pro pos-
kytování dotací zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska a radní Mgr.
Jarolímek informovali radu o Programu pro
poskytování dotací zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady. Původní pra-
vidla se musela změnit s ohledem na novou
legislativu. Program byl projednán na společ-
ném jednání se spolky a i s komisí rady a jed-
notlivé body byly upřesněny a vysvětleny.)

� 3. Podmínky pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě Jižní Město
– Nové Hrady část A
Rada města souhlasí s Podmínkami pro pro-
dej stavebních pozemků v lokalitě Jižní
Město - Nové Hrady část A a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada opakovaně projednala Podmínky pro
prodej stavebních pozemků v lokalitě Jižní
Město - Nové Hrady, část A. Starosta města
informoval radu o povinnosti vyplývající
z nové legislativy připočítávat k ceně sta-
vebního pozemku DPH. Návrh podmínek
též projednal Finanční výbor zastupitelstva,
který s podmínkami souhlasil, pouze dopo-
ručil zvážit možnost snížení ceny u kom-
pletně nezasíťovaných pozemků. Rada
předkládá zastupitelstvu schválení podmí-
nek ve stejném znění, jako byl návrh, pou-
ze s upřesněním, že k ceně pozemků bude
nutno připočítávat DPH v platném znění.
Pokud budou na příštím zastupitelstvu pod-
mínky schváleny, je možno okamžitě zahá-
jit prodej stavebních pozemků a umožnit
žadatelům zahájení stavby na jaře 2016.)

� 4. Dodatek č. 1 k Obecně závazné
vyhlášce č. 1/2014 o místních poplatcích
Rada města souhlasí s vydáním Dodatku
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2012
o místních poplatcích a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o změně legislativy tj. zákonu o míst-
ních poplatcích, kde bylo upřesněno osvo-
bození od poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování komunálních od-
padů a dále, že dochází ke změně svozu od-
padu v osadách Nakolice, Obora, Vyšné.
Z těchto důvodů dochází ke změně vyhláš-
ky v této části.)

� 5. Dodatek č. 1 Obecně závazné
vyhlášky č. 1/2014 o omezení
konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích
Rada města souhlasí s vydáním Dodatku
č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014
o omezení konzumace alkoholických nápo-
jů na veřejných prostranstvích a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska vysvětlil dů-
vod pro vypuštění věty: "Žádost o výjim-
ku podle tohoto odstavce není nutné
podávat v případě, že je pořadatelem nebo

spolupořadatelem město Nové Hrady"
Podle rozhodnutí Ústavního soudu dochá-
zí k neodůvodněnému zvýhodňování měs-
ta k sobě samému a na straně jedné a
k ostatním fyzický a právnickým osobám
na straně druhé.)

� 6. Společný projekt Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova
Rada bere na vědomí informaci o možnosti
zapojení do společného projektu Sdružení
Růže Zlepšení infrastruktury pro cyklotu-
ristiku v rámci mikroregionu Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova a postu-
puje zastupitelstvu města ke schválení za-
pojení se do společného projektu.
(Starosta města informoval radu o možnosti
zapojení do společného projektu Sdružení
Růže Zlepšení infrastruktury pro cyklotu-
ristiku v rámci mikroregionu Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova. Projekt
by řešil dobudování infrastruktury pro cyk-
loturistiku a společnou propagaci regionu
jako kraje vhodného pro cykloturistiku. Ak-
tivity "novohradské části" projektu se týkají
zejména zlepšení zázemí pro cyklisty u hlav-
ních památkových objektů, na cyklotrasách
a jejich zastávkových místech v osadách
(doplnění kolostavů, odpočinkových míst,
zpevnění ploch, informačních tabulí apod.)
a jsou plánovány na 200 000,- Kč s tím, že
finální rozsah aktivit financovaných z pro-
jektu bude určen dle výše podpory a počtu
zapojených obcí v rámci Sdružení Růže.
Spoluúčast k projektu je ze strany jednotli-
vých zapojených obcí ve výši 30 %. Rada
souhlasila se zapojením do společného pro-
jektu Sdružení Růže Zlepšení infrastruktury
pro cykloturistiku v rámci mikroregionu
Sdružení Růže v rámci Programu obnovy
venkova a postoupila zastupitelstvu města
ke schválení zapojení se do společného pro-
jektu.)

� 7. Místní programy obnovy venkova
pro osady
Rada města bere na vědomí Místní progra-
my obnovy venkova pro jednotlivé osady a
postupuje je ke schválení na jednání zastu-
pitelstva města.
(Starosta města společně s radním Mgr. M.
Jarolímkem informovali radu o přípravě
Místních programů obnovy venkova pro
jednotlivé osady. Schválení těchto progra-
mů je podmínkou pro možnost čerpat dota-
ce pro jednotlivé osady v rámci Programu
obnovy venkova (POV). Schválení míst-
ních programů musí provést zastupitelstvo
města, termín pro podání žádostí do POV
pro rok 2016 je 31. 12. 2015. Místní progra-
my obnovy venkova byly zpracovány na zá-
kladě podkladů dodaných osadními výbory
a na základě místních šetření v jednotlivých
osadách, které společně s osadními výbory
provedla rada města v září - říjnu 2015.)

� 8. Veřejná zakázka "Svoz komunálního
odpadu pro Město Nové Hrady"  –
zjednodušené podlimitní řízení
Rada města schvaluje na základě posouzení
a hodnocení nabídek v rámci zjednodušené-
ho podlimitního řízení k veřejné zakázce
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"Svoz komunálního odpadu pro Město
Nové Hrady" jako dodavatele společnost
Marius Pedersen a. s., Hradec Králové a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek v rámci výběrového řízení
na zajištění svozu komunálního odpadu pro
Město Nové Hrady. V rámci výběrového ří-
zení podalo nabídku celkem 5 uchazečů
s tím, že nejlepší nabídku pro Město Nové
Hrady předložila společnost Marius Peder-
sen a. s., Hradec Králové /1847,- Kč bez
DPH za 1 tunu svezeného a uloženého od-
padu/. S vybraným uchazečem bude uzavře-
na smlouva na dobu 4 let dle návrhu
předloženého v rámci výběrového řízení.)

� 9. Havarijní stav domu čp. 170 –
zajištění náhradního bydlení
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o havarijním stavu objektu čp. 170
v ulici 5. května v Nových Hradech a sou-
hlasí s poskytnutím náhradního bydlení ná-
jemníkům (p. Bäuml do bytu v domě
Komenského 181, sl. Prinzová v domě Ná-
městí Republiky čp. 13) do doby vyřešení
rekonstrukce objektu.
(Rada byla starostou města informována
o havarijním stavu na objektu čp. 170 v ulici
5. května. Po dohodě s TSM Nové Hrady
byla situace řešena, nicméně bylo doporu-
čeno, aby oběma stávajícím nájemníkům
bylo poskytnuto náhradní bydlení v domech
čp. 181 a 13.)

� 10. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti – čp. 79, Česká ulice
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě
"11010-052754, TM_BTA_Ceske_Budejo-
vice_CBNOH_OK" a postupuje schválení
smlouvy na jednání zastupitelstva města
s doporučením, aby zřízení služebnosti bylo
ohodnoceno jednorázovou náhradou ve výši
10.000,- Kč + DPH.
(Rada obdržela od společnosti Česká teleko-
munikační infrastruktura a. s. návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke
stavbě "11010-052754, TM_BTA_Ceske_Bu-
dejovice_CBNOH_OK". V rámci stavby bude
na objektu Česká 79 /Český dům, parc. č. st.
136 v k. ú. Nové Hrady/ vybudováno vnitřní
komunikační vedení veřejné komunikační
sítě. Rada postoupila schválení smlouvy na
jednání zastupitelstva města s doporučením,
aby zřízení služebnosti bylo ohodnoceno
jednorázovou náhradou ve výši 10.000,- Kč
+ DPH.)

� 11. Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti – parc. č. 1011/1
v k. ú. N. Hrady
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o bu-
doucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě
"11010-052754, TM_BTA_Ceske_Budejo-
vice_CBNOH_OK" a postupuje schválení
smlouvy na jednání zastupitelstva města
s doporučením, aby zřízení služebnosti bylo

ohodnoceno jednorázovou náhradou ve
výši 10.000,- Kč + DPH. Z8
(Rada obdržela od společnosti Česká teleko-
munikační infrastruktura a. s. návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke
stavbě "11010-052754, TM_BTA_Ceske
_Budejovice_CBNOH_OK". V rámci stav-
by bude na pozemku parc. č. 1011/1 v k. ú.
Nové Hrady vybudováno podzemní komu-
nikační vedení veřejné komunikační sítě
/optický kabel/. Rada postoupila schválení
smlouvy na jednání zastupitelstva města
s doporučením, aby zřízení služebnosti bylo
ohodnoceno jednorázovou náhradou ve
výši 10.000,- Kč + DPH.)

Zápis z 33. schůze městské rady
ze dne 2. 12. 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
Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 32. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 32. jednání rady města.

� 2. Darování části pozemku parc. č. 46
v k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s přijetím daru (část
pozemku parc. č. 46 v k. ú. Nové Hrady - dle
GP parc. č. 46/2, o výměře 361 m2) od p. Ro-
mana Rouleho, Komenského 110, Nové
Hrady a postupuje schválení přijetí daru na
jednání zastupitelstva města.
(Rada opakovaně projednala možnost přije-
tí daru od p. Romana Rouleho, Komenské-
ho 110, Nové Hrady. Jedná se o část
pozemku parc. č. 46 v k. ú. Nové Hrady /dle
GP parc. č. 46/2/ o výměře 361 m2. Na poze-
mku se nachází část městského opevnění,
část slouží jako přístup opevnění a objektu
městské brány - v majetku Města NH.)

� 3. Stanovení likvidační komise
Rada města stanovuje likvidační komisi
Města Nové Hrady určené k vyřazování a
likvidaci majetku dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh na
stanovení likvidační komise pro vyřazování
a likvidaci majetku města.)

� 4. Žádost o vyjádření k udělení licence
Rada města nemá námitky k udělení licence
k provozování veřejné linkové dopravy
k navrhovaným linkám pro společnost GW
BUS, a. s.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství žádost o vyjádření k udělení li-
cence k provozování veřejné linkové dopra-
vy na linku České Budějovice - Ledenice,
Borovany - Nové Hrady, České Budějovice
- Trhové Sviny - Nové Hrady - Staré Hutě,
České Budějovice - Trhové Sviny - Nové
Hrady, Nové Hrady - Nová Ves - České Ve-

lenice. Nejedná se o udělení licence pro
nového dopravce, pouze dochází ke změ-
ně v dopravci, když společnost GW BUS,
a. s. je nástupnickou organizací ČSAD
JIHOTRANS a. s.)

� 5. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Oznámení Jiho-
českého kraje o poskytnutí účelové dotace
v programu: Účelová neinvestiční dotace na
výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje v roce 2015, ve výši
15 225,30 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 6. Oprava expanzního automatu
Rada města souhlasí s opravou expanzního
automatu v centrální kotelně společnosti
Služby Nové Hrady s. r. o.
(Rada obdržela od jednatelky Služeb Nové
Hrady s. r. o. návrh k opravě expanzního
automatu z důvodu spadávání tlaku vody a
následného vyřazení kotelny (přerušení do-
dávky teplé vody a tepla) s doporučením os-
lovit firmu Z&Z s. r. o., Praha.)

� 7. Žádost o částečné vyrovnání
za rekonstrukci bytu
Rada města bere na vědomí žádost p. Jiřího
Plouhara, Nové Hrady o finanční příspěvek
na úpravu bytu. Rada pověřuje Technické
služby města Nových Hradů zajištěním od-
povědi k předmětné žádosti s tím, že rada
bude následně informována o způsobu vy-
pořádání žádosti.
(Rada obdržela od p. Jiřího Plouhara, nám.
Republiky 59, Nové Hrady žádost o částeč-
né vyrovnání za rekonstrukci bytu. Byt byl
rekonstruován na vlastní náklady ve výši
225.000,- Kč. Veškeré doklady byly předlo-
ženy Technickým službám města Nových
Hradů a žádá o vyjádření k této žádosti a
schválení finanční kompenzace.)

� 8. Zápis z jednání Osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 9. listopadu 2015.
(Rada obdržela od Osadního výboru By-
ňov, Jakule, Štiptoň Zápis z jednání ze dne
9. 11. 2015 s návrhy a doporučeními.
Osadní výbor řešil za účasti starosty města
zejména otázku možných návrhů řešení vy-
budování či rozšíření společenského sálu.
Vybraný návrh bude následně rozpracován
projektantem. Dále byly řešeny otázky
možného rozšíření svozu bioodpadu a nut-
nost vysekání trávy a křovin v okolí Jakul-
ského rybníka /toto bude řešeno s majitelem
pozemku/.)

� 9. Protokol o vypořádání připomínek
a schválení plánu péče o NPP Terčino
údolí
Rada města bere na vědomí Protokol o vy-
pořádání připomínek a schválení plánu péče
o Národní přírodní památku Terčino údolí
na období 2015-2020.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR Protokol o vypořádání připo-
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mínek a schválení plánu péče o Národní pří-
rodní památku Terčino údolí na období
2015-2022.)

� 10. ČOV Nové Hrady – obnova
aeračního systému a doplnění
chemického hospodářství
Rada města bere na vědomí informativní
podklady od společností ČEVAK a. s.,
k uvažované modernizaci čistírny odpad-
ních vod Nové Hrady a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
informativní podklady ohledně problemati-
ky čistírny odpadních vod /ČOV/ Nové
Hrady. Jedná se zejména o nutnost moder-
nizace aeračního systému a tzv. chemické-
ho hospodářství. Starosta města navrhuje
v této věci svolat schůzku za účasti Města
Nové hrady, společnosti ČEVAK, a. s. ja-
kožto provozovatele, a společnosti Podě-
bradka, závod Dobrá voda, která čistírnu
odpadních vod využívá. Některé navrhova-
né změny jsou vynuceny čištěním vod pro
závod Dobrá voda, je tedy nutné jednat o fi-
nanční participaci závodu na modernizaci
zařízení ČOV.)

� 11. Plán investic pro rok 2016 –
Čevak, a. s.
Rada města bere na vědomí Plán investic do
vodohospodářské infrastruktury pro rok
2016.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., Plán investic do vodohospodářské infra-
struktury pro rok 2016.)

� 12. Návrh zadání Územního plánu
Dvory nad Lužnicí
Rada města bere na vědomí projednání ná-
vrhu zadání Územního plánu Dvory nad
Lužnicí.
(Rada obdržela od MěÚ Třeboň, odbor
územního plánování a stavebního řádu infor-
maci o projednávání návrhu zadání Územní-
ho plánu Dvory nad Lužnicí.)

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

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

� 15. Dodatek ke smlouvě o poskytování
služeb kreditovacího střediska
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytování služeb kreditovací-
ho střediska k úhradě poštovného pro vý-
platní stroje se společností Franco-Post CZ
s. r. o., Praha a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Franco-Post
CZ s. r. o., Praha návrh Dodatku č. 1 ke
smlouvě o poskytování služeb kreditovacího

střediska k úhradě poštovného pro výplatní
stroje.)

Zápis z 34. schůze městské rady
ze dne 16. 12. 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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
K bodům č. 5, 6 a 7 byl přítomen
Mgr. Karel Kříha, ředitel ZŠ Nové Hrady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 33. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 33. jednání rady města.

� 2. Organizační řád Městského úřadu
Nové Hrady
Rada města schvaluje Organizační řád
Městského úřadu Nové Hrady s účinností
od 1. 1. 2016.
(Rada obdržela návrh Organizačního řádu
Městského úřadu Nové Hrady. Návrh řeší
nové pracovní rozdělení v rámci úřadu od
1. 1. 2016.)

� 3. Vyřazení budovy z majetku města
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vyřazení budo-
vy - jiné stavby (IČ 3461), umístěné na po-
zemku parc. č. st. 596 v k. ú. Nové Hrady
z majetku Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh na vy-
řazení budovy – jiné stavby, umístěné na
pozemku parc. č. st. 596 v k. ú. Nové Hrady.
Dle sdělení Katastrálního úřadu pro Jihoče-
ský kraj bylo zrušeno vlastnictví na LV
města z důvodu nesprávnosti zápisu.)

� 4. Žádost o prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 662 o výměře 1665 m2 a parc. č.
1441/2 o výměře 898 m2 vše v k. ú. Údolí
u Nových Hradů a pověřuje tajemnici zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce
města.
(Rada obdržela od p. Karla Kováře, Třeboň
žádost o prodej parc. č. 1441/2 o výměře
1 712 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů, ten-
to pozemek vznikl na základě GP, který řeší
rozdělení prodeje pozemků pro Rybářství
Nové Hrady a pana K. Kováře.)

� 5. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové
Hrady pro školní rok 2014-20154
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2014/2015.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady Výroční zprávu o činnosti ZŠ Nové
Hrady za školní rok 2014/2015. Výroční
zpráva byla projednána ve Školské radě dne
10. 11. 2015. Ředitel školy osobně seznámil

členy rady města s obsahem výroční zprávy
a s výhledem aktivit pro rok 2016.)

� 6. Žádost o souhlas s přijetím věcného
daru
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru od Motoru Jikov pro Základní školu
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o souhlas s přijetím věcného
daru od společnosti Motor Jikov. Věcný dar
bude použit pro doplnění učebny dílen.)

� 7. Žádost o stanovení výše odměny
ředitele ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje odměnu ředitele Zá-
kladní školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o stanovení odměny ře-
ditele příspěvkové organizace.)

� 8. Žádost o úpravu nájmu
Rada města bere na vědomí žádost p. Fran-
tiška Krále, Údolí o snížení nájemného za
zemědělské pozemky za rok 2015 a pověřu-
je starostu a radního p. Šlence místním šet-
řením.
(Rada obdržela od p. Františka Krále, Údolí
žádost o snížení nájemného za zemědělské
pozemky za rok 2015, z důvodu nezpůsobi-
losti některých pozemků k zemědělskému
užívání. Na jednom z pozemků byly dle ža-
datele zbytky neodvozené zeminy, další je
trvale zamokřen.)

� 9. Návrhy dodatků k nájemním
smlouvám
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k nájem-
ní smlouvě č. 123/2011 se společností Lesy
ČR, lesní správa Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 k nájem-
ní smlouvě č. 128/2012 se společností Lesy
ČR, lesní správa Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Lesy ČR, les-
ní správa Nové Hrady návrhy dodatků k ná-
jemním smlouvám č. 123/2011 a č. 12/2012.
Těmito dodatky se prodlužuje doba nájmu a
dále se zvyšuje nájemné.)

� 10. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se zhotovitelem Ing. Martinem
Růžičkou CSc. – Alcedo, Jindřichův Hra-
dech, na zhotovení projektové dokumenta-
ce a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od zhotovitele Ing. Martina
Růžičky CSc. - Alcedo, Jindřichův Hradec
návrh Dodatku č. Smlouvy o dílo na akci:
Projektové dokumentace - Splašková kana-
lizace a vodovod v Údolí u Nových Hradů -
II. etapa. Dodatek řeší přepracování projek-
tové dokumentace pro územní řízení.
S ohledem na nutnost přepracovávání návr-
hu řešení PD z důvodu vypořádání návrhů
majitelů pozemků a nutnosti uzavřít nové
smlouvy dle aktuálních znění zákonů bylo
zhotovitelem navrženo navýšení ceny
díla za PD pro územní řízení, se kterým
rada města souhlasila, neboť změny
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byly vynuceny ze strany majitelů poze-
mků a projektant musel následně projek-
tové dokumentace dvakrát přepracovat.
Rada souhlasila s navýšením ceny díla
o 25 000,- Kč bez DPH za přepracování do-
kumentace a 16.000,- Kč bez DPH za rozší-
ření inženýrské činnosti – nové vypracování
smluv o právu provést stavbu.)

� 11. Dohoda o používání výplatního
stroje
Rada města schvaluje Dohodu o používání
výplatního stroje k úhradě cen za poštovní
služby, č. 982207-1154/2015 s Českou poš-
tou, s. p. České Budějovice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 12. Revokace usnesení
Rada města ruší usnesení rady města č.
28. ze dne 7. 10. 2015 bod č. 13.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy o
zřízení věcného břemene č.: CB-01433000
8242/001 se společností E. ON Distribuce,
a. s. České Budějovice na akci: SF28072
805115 CK Veveří kabel NN, za jednorázo-
vou úplatu ve výši 20. 000,- Kč bez DPH a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada znovu posoudila návrh Smlouvy o zří-
zení věcného břemene č.: CB-01433000
8242/001 se společností E. ON Distribuce,
a. s. České Budějovice s tím, že smlouvu
musí schválit zastupitelstvo města.)

� 13. Žádost o vyjádření a stanovisko
k projektové dokumentaci
Rada města souhlasí s projektovou doku-
mentací na stavbu: 001030027688 Nové
Hrady, K 829/92, p. Koriťáková - kabelová
přípojka.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a. s., České Budějovice žádost o vyjád-
ření a stanovisko k projektové dokumenta-
ci na stavbu: 001030027688 Nové Hrady,
K 829/92, p. Koriťáková – kabelová přípo-
jka.)

� 14. Návrh na uzavření smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení VB
Rada města souhlasí se s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene se společností E. ON Distribuce, a. s.
České Budějovice na akci: Nové Hrady,
K 829/92, Koriťáková - NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a. s., České Budějovice návrh na uzav-
ření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na akci: Nové Hrady,
K 829/92, Koriťáková - NN. Smlouvou
bude dotčen pozemek parc. č. 829/25 v k. ú.
Nové Hrady.)

� 15. Smlouva o zajištění reklamy
Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění
reklamy se společností Poděbradka, a. s.

Poděbrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Poděbradka,
a. s. Poděbrady návrh Smlouvy o zajištění
reklamy. Smlouva řeší vzájemnou spolu-
práci při reklamních aktivitách.)

� 16. Žádost o prodloužení lhůty ke
splacení návratné finanční výpomoci
Rada města souhlasí s prodloužením splat-
nosti návratné finanční výpomoci ve výši
250.600,- Kč Společnosti Rožmberk o. p. s.,
do 31. 12. 2016 a postupuje žádost zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od Společnosti Rožmberk o.
p. s. žádost o prodloužení lhůty ke splacení
návratné finanční výpomoci, z důvodu ne-
obdržení dotace po vyúčtování projektu.
Proces vyúčtování byl ukončen ze strany
poskytovatele dotace, Společnost Rož-
mberk podala proti rozhodnutí o ukončení
odvolání, jehož výsledek dosud není zná-
mý. Z tohoto důvodu společnost žádá o pro-
dloužení splatnosti o jeden rok s tím, že
v případě vyplacení dotace, bude dlužná
částka bez prodlení zaslána Městu Nové
Hrady. Společnost Rožmberk dále informo-
vala radu města o předchozí spolupráci, zej-
ména o zajištění vysílání Toulavé kamery či
pomoci při zajištění vzdělávací expozice
v části bývalé lékárny (ve spolupráci s Jiho-
českou univerzitou), kterou v roce 2015
navštívilo 227 dětí a 31 dospělých.)
V 16. 45 hodin odešel Bc. Vochoska a od
bodu č. 17 nehlasoval.

� 17. Žádost o ukončení činnosti
Rada města bere na vědomí ukončení čin-
nosti p. Ivana Bartoše v pracovní skupině
Programu regenerace MPZ Nové Hrady a
děkuje panu I. Bartošovi za dlouholetou vel-
mi dobrou spolupráci v oblasti záchrany a
obnovy kulturních movitých a nemovitých
památek.
(Rada obdržela od p. Ivana Bartoše, z odbo-
ru výstavby a kulturních památek MěÚ Tr-
hové Sviny žádost o ukončení činnosti
v pracovní skupině Programu regenerace
MPZ Nové Hrady, z důvodu odchodu do
důchodu.)

� 18. Předání vytyčení hranic pozemku
v k. ú. Nové Hrady
Rada města bere na vědomí předání vytyče-
ných hranic pozemku v k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu České Budějovice pozvánku na pře-
dání vytyčených hranic pozemku v k. ú.
Nové Hrady.)

� 19. Zpráva o realizaci služby terénní
soc. práce v Nových Hradech
Rada města schvaluje dotaci a Smlouvu
o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení
Prevent, z. s. Strakonice ve výši 5.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Občanského sdružení
Prevent Strakonice Zprávu o realizaci služ-
by terénní sociální práce ve městě Nové
Hrady. Předložení zprávy o realizaci služby
bylo jednou z podmínek udělení dotace ze
strany Města Nové Hrady.)

� 20. Oznámení o vstupu na nemovitost
a zahájení prací
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti Šindy a. s. Dolní Břežany o vstupu
na nemovitost a zahájení prací na stavbě
parc. č. 1011/1 a budovy parc. č. st. 136 v k.
ú. Nové Hrady.

� 21. Žádost – úprava jízdního řádu
Rada města bere na vědomí informaci
k jízdnímu řádu na trase České Budějovice -
České Velenice.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, kanceláře hejtmana, úsek do-
pravy informaci k jízdnímu řádu na trase
České Budějovice - České Velenice.)

� 22. Žádost o souhlas se stavbou
Rada města souhlasí se stavbou kanalizační
přípojky na parcele č. 1452/1 a č. 58/1 v k.
ú. Údolí u Nových Hradů, společnosti
SOHORS spol. s r. o. Žár.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r. o. Žár, žádost o souhlas se stavbou
kanalizační přípojky na parcele č. 1452/1 a
č. 58/1 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

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

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

ZÁPIS z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 8. prosince 2015

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

Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel: pí. Mgr. Jana Káplová - pracov-
nice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 17.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
11 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis ze 7. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočet města pro rok 2016
5. Místní programy obnovy venkova

pro osady
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6. Dodatky k obecně závazným vyhláškám
7. Pravidla podpory spolků
8. Podmínky pro prodej pozemků

v lokalitě Jižní město
9. Společný projekt Sdružení Růže

v rámci Programu obnovy venkova
10.Komplexní pozemková úprava k.ú. Vyšné
11.Interpelace
12.Diskuse
13.Závěr a usnesení

Pan Ing. Štangl navrhl vyřazení z programu
Místní programy obnovy venkova pro osady a
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 a č.
3/2015, protože k těmto bodům nebyly včas
zaslány materiály dle jednacího řádu.

Pan starosta uvedl, že dle jeho názoru byly
podklady zaslány včas, pouze u jednoho bodu
došlo k vyššímu rozpracování. V materiálech
byly dodány návrhy dodatků k vyhláškám, ale
dle upřesnění odboru dozoru MV byly uprave-
ny jako nové vyhlášky (doporučení minister-
stva bylo neschvalovat změny formou
dodatku, ale změnu promítnout přímo do vy-
hlášky a schvalovat jako novou), ale obsahově
se nic nezměnilo oproti zaslaným materiálům.

Pokud se týká Místního programu obnovy
venkova pro osady, v původních materiálech
bylo vše důležité zasláno na CD. Dokument na
CD byl následně rozpracován a odeslán zastu-
pitelům ve vytištěné formě. Obsahově tedy i
zde nedošlo ke změně. Pokud by nebyl tento
program schválen, nemohlo by město žádat v
roce 2016 o dotace pro místní části. Materiál
byl projednán radou i s osadními výbory.

Pan Ing. Štangl uvedl, že účel světí pros-
tředky, jednací řád se má dodržovat a žádal,
aby bylo hlasováno o jeho návrhu.

Starosta dal hlasovat o návrhu Ing. Štangla,
aby byl z návrhu vyřazen bod č. 5 a 6.

Hlasování:
Pro 1
p. Ing. František Štangl.
Proti 8
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska.
Zdržel se 2
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Miroslav Šlenc.
Další připomínky k programu nebyly navr-

ženy. Bylo tedy hlasováno o původním návrhu
programu, který předložila rada města. Předlo-
žený program byl schválen - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 1
p. Ing. František Štangl.
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

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

Hlasování:
Pro 8
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Petr Michale, p. Bc.
Josef Vochoska.
Návrhová komise byla schválena - 8 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Michal
Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 8. jednání zastupitelstva p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc.

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

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se  2
p. Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc.

� 1. Kontrola usnesení z 7. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 7. jednání zastupitel-

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
města - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Revokace usnesení zastupitelstva
města k prodeji pozemků

Pan starosta informoval zastupitele o od-
mítnutí koupě pozemků manželi Hoferovými
za podmínek stanovených k prodeji pozemků
ve větvi D Pod Zámeckým. Tyto budou i nadá-
le nabízeny k prodeji.

P. Mgr. Rolínek se dotazoval, jestli již byly
pozemky nabídnuty k prodeji.

Pan starosta odpověděl, že pozemky již
byly nabídnuty zveřejněním k prodeji a budou
i nadále zveřejňovány.

Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupi-
telstva města Nové Hrady ze dne 28.5.2015
bod 2.7. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-

rušová, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0

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

Pan starosta konstatoval, že touto smlou-
vou dojde k rozšíření a připojení 4 stavebních
parcel v nové zástavbě na Jižním Městě.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
se společností E.ON Distribuce a.s., České
Budějovice na stavbu: Nové Hrady, p. č. 18,
19, 24 a 25 - NN, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy  - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, p.
Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0
V 17.20 hodin se dostavil p. Dorotovič a

hlasoval od bodu 2.3.

2.3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene v k. ú. Byňov

Pan starosta uvedl, že nový majitel objektu
v k. ú. Byňov zažádal o připojení na městský
vodovod. Smlouvou dochází k zatížení poze-
mku v majetku města.

P. Mgr. Rolínek se dotazoval, zda se vyjad-
řoval k žádosti osadní výbor.

Pan starosta odpověděl, že ke smlouvě
o zřízení věcného břemene se osadní výbor
nevyjadřuje.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
pro p. Petra Říhu, České Velenice k pozemku
parc. č. 1883/1 v k. ú. Byňov v upraveném
znění a pověřuje starostu podpisem smlouvy -
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Prodej pozemků v k. ú. Údolí u Nových
Hradů

Pan starosta uvedl, že prodávané pozemky
se nacházejí v Údolí u cyklopenzionu p. Ková-
ře, směrem k horní cestě. V minulosti o koupi
pozemků požádal p. Kovář a také Rybářství
Nové Hrady projevilo zájem o koupi pozemků,
protože tudy vede náhon v jejich majetku. Geo-
metrickým plánem byla vytýčena trasa náho-
nu. S tímto oddělením souvisí i další bod
jednání zastupitelstva, neboť další pozemky
budou z důvodu tohoto náhonu zatíženy věc-
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ným břemenem. Nyní probíhá jednání s p. Ko-
vářem, které vede pí. místostarostka o prodeji
zbývajících pozemků. Podle směrnice je cena
stanovena na 100,- Kč a byla akceptována.

P. Mgr. Rolínek se dotazoval, zda kupují
náhon a dále zda vede roura až k Bažantníku.

Pan Šlenc odpověděl, že v tomto případě se
jedná pouze o náhon, stočka není řešena.

P. Mgr. Rolínek upozornil, že v těchto mís-
tech jsou vodovodní přípojky až směrem k Va-
líčkům, aby nebyly prodány pozemky bez
možnosti přístupu.

Pan starosta konstatoval, že se jedná o po-
zemky pouze v oploceném areálu. Na druhé
straně louky se nejedná o žádný prodej.

Pan Ing. Štangl upozornil, že se mu nelíbí,
že se neprodává na uživatelskou hranici. Nej-
dříve měla proběhnout schůzka s majitelem
cyklopenzionu a mnohem vhodnější by bylo
prodej na uživatelskou hranici, jinak lze s pro-
dejem souhlasit. Dále se dotazoval, zda sou-
částí pozemků nejsou nějaké porosty, pak by
odhad měl být v jiné výši, domnívá se, že jsou
tam jírovce.

Pan starosta uvedl, že s p. Kovářem je ne-
ustále jednáno a je zde dána jasná dohoda, že
koupí tu část po oddělení GP, která sousedí
přímo s cyklopenzionem. Tím, že dojde k ma-
jetkovému vypořádání, bude právě náhon pod
kontrolou i s přístupem.

Pí. Ing. Bártová uvedla, že spolu jednali, p.
Kovář viděl GP a zaměření a neměl s tím prob-
lém ani další připomínky, souhlasil s podmín-
kami.

Pan Ing. Štangl uvedl, že by měl rád písem-
né stanovisko z jeho strany.

Starosta upozornil, že na příštím jednání
zastupitelstva by již mohl být připraven prodej
pozemků pro p. Kováře, čeká se pouze na pí-
semnou žádost pana Kováře. Starosta uvedl,
že byl osobně přítomen geodetickému zamě-
ření.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemků parc. č. 1441/2 a parc. č. 662 (dle GP
parc. č. 1441/9) o celkové výměře 625 m2 v k.
ú. Údolí u Nových Hradů, Rybářství Nové
Hrady s. r. o., za částku 100,- Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
pí. Ing. Ladislava Bártová.

2.5. Smlouva o zřízení práva služebnosti
Pan starosta konstatoval, že tento bod na-

vazuje na předchozí, smlouvu dojde ke zřízení
práva služebnosti pro Rybářství Nové Hrady s.
r. o.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o zřízení práva služebnosti se společností Ry-

bářství Nové Hrady s. r. o., na pozemcích parc.
č. 663, č. 1444, č. 1451/1, č. 137/1, č. 184/1, č.
216, č. 218/9, č. 257/23, č. 1441/2 vše v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 10 hlasy.

V 17.35 hodin se dostavila pí. Kourková a
hlasovala od bodu 2.5.

Hlasování:
Pro 10
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 3
Pí. Ing. Ladislava Bártová, pí. Martina Kourko-
vá,  p. Ing. František Štangl.

2.6. Prodej pozemků v k. ú. Byňov
Pan starosta informoval zastupitele, že pro-

dávaný pozemek rodina Šídlova dlouhodobě
užívala na základě nájemní smlouvy. Jedná se
o nestavební pozemky, dle směrnice je navrže-
na cena 70,- Kč a rada dala zastupitelstvu na
zvážení ponížit cenu o 10 %. Vzhledem k cel-
kové ceně navrhl úhradu nákladů za GP
z prostředků města.

Pan Ing. Štangl, se dotazoval, zda je paní Šíd-
lová opravdu připravena na celkovou částku.

Pan starosta odpověděl, že pí. Šídlová je
s touto cenou opravdu seznámena a počítá s ní.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, zda nedo-
jde k precedentu, pokud by nyní zastupitelstvo
rozhodlo o úhradě nákladů za GP z prostředků
města směrem do budoucna.

Pan starosta upozornil, že se při schvalová-
ní prodeje pozemku pí. Roškové také postupo-
valo nestandardně tím, že byl hlasován návrh
na snížení ceny s ohledem na jeho kvalitu. Ná-
klady za GP může uhradit kdokoliv a je otáz-
ka, zda někoho zvýhodňovat či ne.

Pan Mgr. Jarolímek se dotazoval na cenu
za GP.

Pan starosta uvedl, že kolem 3000 Kč –
4000 Kč. Tímto GP bylo řešeno i vyměření
dalšího pozemku pro město.

Pan Šlenc uvedl, že při zadávání GP se po-
stupuje vždy pokud možno nejvýhodněji a
věci se spojují či jsou vyřizovány v jeden den
ze strany geodetů.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval, zda prode-
jem takto velkého pozemku nedojde k omeze-
ní přístupu na jiné pozemky.

Pan starosta uvedl, že k omezení přístupu
nedojde a podrobně dle přiložené mapy vy-
světlil, o které pozemky se jedná.

Pan Michale uvedl, že souhlasí s p. Rolín-
kem ohledně úhrady za GP a souhlasil s pro-
centuální slevou.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. 2412 o výměře 8909 m2 a část
parc. č. 2410 (dle GP č. 2410/2) o výměře
1 329 m2 v k. ú. Byňov, pí. Janě Šídlové, By-
ňov č. p. 82 za částku 63,- Kč/m2 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy  - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,

pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7. Darování pozemků v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů

Pan starosta konstatoval, že touto smlou-
vou bude dořešeno majetkové vyrovnání s Ji-
hočeským krajem k provozování zajištění
údržby a oprav pozemních komunikací v k. ú.
Údolí u Nových Hradů. V rámci udržitelnosti
nesmí město dále převádět nabyté nemovité
věci na další majitele, jinak by muselo získané
finanční prostředky převést Jihočeskému
kraji.

Zastupitelstvo města schvaluje schválení
přijetí daru od Jihočeského kraje, a to poze-
mkových parcel č. 1432/18 o výměře 90 m2, č.
1432/23 o výměře 11 m2 (původně parc.č.
1432/1), parc. č. 1432/19 o výměře 159 m2,
parc. č. 1432/20 o výměře 112 m2, parc. č.
1432/21 o výměře 268 m2, parc. č. 1432/22
o výměře 166 m2 (původně parc. č. 1432/3),
parc. č. 1441/8 o výměře 118 m2 (původně
parc. č. 1441/1) vše v k. ú. Údolí u Nových
Hradů. - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8. Darování pozemků v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta konstatoval, že v případě daro-

vání pozemků v k. ú. Nové Hrady dochází k
vypořádání v lokalitě Jižní město, kde část
stavby zasáhla do pozemku v majetku p.
Brouska a manželů Janouškových. S majiteli
bylo dojednáno, že pozemky budou převede-
ny formou daru s možností kompenzace při
úhradě přípojky k pozemku.

Pan Ing. Štangl uvedl, že by bylo lépe, aby
pozemky byly nabyty úplatně bez další kom-
penzace. V konečném výsledku můžou být
darované pozemky za daleko vyšší cenu.

Pan starosta odpověděl, že pokud by byla
stanovena cena, tak tato by již byla zavádějící,
neboť majitelé kupovali pozemek každý za ji-
nou cenu.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od p. Lukáše Brouska, Vilová čtvrť 293, Nové
Hrady, a to část pozemkové parcely č. 836/16
(dle GP č. 836/26) o výměře 18 m2 v k. ú. Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
- 13 hlasy.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od p. Václava Janouška, Vilová čtvrť 304,
Nové Hrady a pí. Šárky Janouškové, Slunečná
887, Trhové Sviny, a to část pozemkové par-
cely č. 836/10 (dle GP č. 836/25) o výměře
13 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy. -
13 hlasy.
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Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann,pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Lukáš Winzberger.
V 17.58 hodin se dostavil p. Winzberger a

hlasoval od bodu č. 2.8.

2.9. Navýšení kapitálů Služeb Nové Hrady
s.r.o.

Pan starosta uvedl, že jednatelka společ-
nosti Služby Nové Hrady s.r.o. požádala o na-
výšení kapitálu společnosti, a to z důvodu
realizace plynové kotelny v Českém domě.
Přestavba byla provedena v celkové výši
384.827,- Kč.

Paní Kedrušová vysvětlila další postup při
navýšení kapitálu společnosti s tím, že nejdří-
ve musí být soudem určen soudní znalec, který
odhadne navýšení kapitálu a teprve poté může
dojít k zapsání do obchodního rejstříku.

Zastupitelstvu města schvaluje zvýšení zá-
kladního kapitálu společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o., nepeněžitým vkladem z důvodu
realizace plynové kotelny na Českém domě -
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.10. Směna a dokoupení pozemků
v k. ú. Nové Hrady

Pan starosta uvedl, že po odeslání materiá-
lu zastupitelům se dozvěděl o nových skuteč-
nostech, a proto by zatím jen seznámil
zastupitele s tímto bodem. Jedná se o poze-
mky, které jsou v majetku společnosti Solární
stavitelé s.r.o. Po zhotovení komunikace došlo
k zasažení do cizího pozemku. Na straně spo-
lečnosti došlo ke změně plánů, není zde točna
a některá parkovací místa. V roce 2011 nebo
2012 došlo k jednání v rámci vypořádání ka-
nalizace. Paní Štysová uvedla, že v té době
byli ochotní odprodat pozemky za pořizovací
cenu, která je ale nyní již daleko vyšší. Na jed-
nom pozemku je postavena trafostanice a do-
chází zde i k dalším aktivitám dalších majitelů
pozemků. Město mělo zájem o vypořádání
těchto pozemků, první návrh byl 250,- Kč, ale
jenom ústně. Poté byl proveden GP, s tím, že
město koupí i pozemky pod trafostanicemi a
vypořádá se pozemkově se společností E.ON.
Štysová poslala e-mail, ve kterém uvedla, že
částka za pozemky je nyní 850,- Kč a společ-
nost je ochotná prodat pozemky za 425,- Kč +

DPH. Ze strany společnosti je uveden důvod,
že jim tuto cenu doporučuje daňový poradce a
že nelze tuto cenu měnit. Společnost ale pro-
dala další osobě pozemek za částku 250,- Kč.

Poté pan starosta přesně na mapě ukázal,
na jakém pozemku stojí trafostanice, která
vlastně znehodnocuje přilehlé pozemky. Dle
informace p. Prášila GP byl součástí kolaudač-
ního rozhodnutí, se kterým společnost souhla-
sila.

Pan Šlenc uvedl, že finanční komise se tou-
to koupí nezabývala a navrhl další jednání.

Pan Michale také navrhl další jednání.
Pan Ing. Štangl uvedl, že by navrhl akcep-

tovat cenu pod obrubníky. K dalším poze-
mkům cena neodpovídá, pokud to společnost
nebude akceptovat, pak je na zvážení pokračo-
vat v dalším nabytí pozemků.

Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-
maci o možné směně a dokoupení pozemků
mezi Městem Nové Hrady a Společností solár-
ních stavitelů s. r. o., Nové Hrady - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti k. ú. Nové Hrady

Pan starosta informoval zastupitele, že tou-
to smlouvou a smlouvou v navazujícím bodě
bude vyřešeno vedení optického kabelu budo-
vou Českého domu a dále přes komunikaci
směrem k domu čp. 67. V rámci objektu bude
kabel veden světlíkem. Jsou připraveny dvě
smlouvy, jednak na budovu a druhá na komu-
nikaci. Návrhy ze strany společnosti Česká te-
lekomunikační infrastruktura a.s. byly za
daleko menší úplatu, ale návrh rady je jako
u ostatních věcných břemen tj. 10.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s., Praha ke stavbě "11010-052754,
TM_BTA_Ceske Budejovice_CBNOH_OK"
k objektu Česká čp. 79, Nové Hrady, za jedno-
rázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy - 14 hla-
sy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann,pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.12. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se
společností Česká telekomunikační infra-
struktura a.s., Praha ke stavbě "11010-052754,

TM_BTA_Ceske Budejovice_CBNOH_OK"
k pozemku parc. č. 1011/1 v k. ú. Nové Hrady,
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.13. Darování pozemků v k.ú. Nové Hrady
Pan starosta upozornil zastupitele na mož-

nost přijetí daru od p. Rouleho. Jedná se o část
historického opevnění města nad Údolskou
bránou a část pozemku kolem opevnění.
Opevnění je na listu vlastnictví p. Rouleho.
V případě přijetí daru bude město moci řešit
rekonstrukci této části opevnění v rámci prog-
ramu Regenerace městských památkových re-
zervací a zón (MPR - MPZ).

Pan Ing. Štangl uvedl, že hodnota těch zá-
vazků na pozemku je daleko vyšší než hodno-
ta pozemku a dotazoval se, zda i v dalších
případech bude stejně postupováno.

Pan starosta odpověděl, že na pracovní
skupině k programu MPR MPZ se domluvilo,
že město pomůže s obnovou historického
opevnění. Takto se bude postupovat i v přípa-
dě p. Šlence, p. Holzera a kláštera. Z programu
MPR MPZ již nyní město přispívalo. Každý
přístup bude individuální, město by se mělo
o historický majetek města postarat.

Pan Ing. Štangl pouze upozornil, aby se
všem měřilo stejně, včetně kláštera.

Pan starosta uvedl, že je třeba mít přístup k
hradbě z obou stran. Na některých hradbách
jsou soukromé stavby, které vlastně jsou sou-
částí hradeb a souhlasí s tím, že přístup musí
být ke všem shodný.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od p. Romana Rouleho, Komenského 110,
Nové Hrady část pozemku parc. č. 46 v k.ú.
Nové Hrady (dle GP parc. č. 46/2) o výměře
361 m2 a pověřuje starostu podpisem smlouvy
- 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.14.  Prodloužení splátkového kalendáře
Pan starosta konstatoval, že společnost

Služby Nové Hrady s.r.o. mají od města půjč-
ku a stanovený splátkový kalendář. Nyní žá-
dají o prodloužení půjčky o jeden rok, a to
z důvodu přestavby kotelny na Českém domě.

Zastupitelstvo města schvaluje prodlouže-
ní splátkového kalendáře na půjčku pro Služ-
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by Nové Hrady s.r.o. o jeden rok z důvodu
realizace investice v Českém domě (rekon-
strukce kotelny) a pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
pí. Alena Kedrušová.

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření č. 10-12/2015
Pan starosta informoval, že tato rozpočtová

opatření řeší jednotlivé přesuny mezi paragra-
fy a položkami rozpočtu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 10/2015, č. 11/2015 a č.
12/2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Rozpočtové opatření č. 13/2015
Pan starosta konstatoval, že město zakou-

pilo pro základní školu nový univerzální robot
z prostředků města. Po dohodě bude o tuto
částku ponížena dotace na provoz.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2015 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Rozpočet města pro rok 2016
Pan starosta informoval o procesu schvalo-

vání rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu
projednala finanční komise, finanční výbor a
rada města. Seznámil zastupitele s celkovými
částkami v příjmové a výdajové části, včetně
financování. Pokud se týká splátky úvěru, kte-
rá je navázána na dotaci z ROP, bylo městu na
základě dotazu sděleno, že opravdu dojde
k proplacení až v roce 2016. Dále uvedl, že
vzhledem k tomu, že zatím není ukončen rok
2015, nelze přesně říct přebytek hospodaření,
ale cca je předpoklad ve výši 2 000 000,- Kč.
A dále seznámil zastupitele s jednotlivými
nejdůležitějšími příjmy a výdaji rozpočtu.

Pan starosta vyzval pana Ing. Štangla, aby
seznámil zastupitele se stanoviskem finanční-
ho výboru a p. Miroslava Šlence se stanovis-
kem finanční komise.

Pan Ing. Štangl uvedl, že FV projednal ná-
vrh rozpočtu na svém jednání dne 2. 12. 2015.
Zásadní připomínka zazněla v rámci dotace
ROP s tím, že tyto prostředky by měly být příj-
mem roku 2015. Další připomínky byly
k § 1031pol. 5139 – lesní sadební materiál
§ 3319 - kultura města, § 3742 pol. 5169 Tere-
ziino údolí. Tyto připomínky již byly zodpo-
vězeny na jednání FV a dotace z ROP byla
zodpovězena na jednání zastupitelstva. Fi-
nanční výbor si dovolil připomenout, aby příj-
my z pronájmu vodohospodářského majetku
byly podřízeny pod fond vodohospodářského
majetku, což se v určité modifikované verzi
stává. FV doporučil schválit návrh rozpočtu na
rok 2016.

Pan Šlenc uvedl, že finanční komise se ná-
vrhem rozpočtu zabývala dvakrát. Členové
komise měli možnost se vyjádřit a vznést při-
pomínky k návrhu rozpočtu Také komise do-
poručila schválit rozpočet na rok 2016 dle
návrhu. Zároveň upozornil, že se členové FK
chtějí vyjádřit k návrhu na rozdělení dotací
jednotlivým spolkům.

Pan starosta uvedl, že termín proplacení
dotace z ROP město neovlivní. K položce
voda uvedl, že v principu je jedno, jestli je
částka vedena na položce přímo v rozpočtu a
poté jsou tyto prostředky použity na financo-
vání oprav vodohospodářského majetku. Po-
kud je použit fond, zde se prostředky kumulují
a nelze je použít na žádné jiné financování.
Položka Kultura město byla vysvětlena již na
finančním výboru, jsou z ní hrazeny prostřed-
ky na kalendáře, naučné stezky v rámci doho-
dy s Poděbradkou a další menší položky.
Pokud se týká Terčina údolí, jedná se o běžný
provoz - hlavně péče o náhon, kterého je měs-
to majitelem. Péče bude probíhat i nadále
v součinnosti s nově vzniklým spolkem a s
místní organizací ochránců přírody. Dále zů-
stává nevyřešena odkalovací nádržka a stoka z
Krčínova rybníka. Pan starosta vyzdvihl dob-
rou péči nového spolku a tradičně dobrou spo-
lupráci s ochránci přírody. Pěstební materiál je
řešen z prostředků města po dohodě s lesním
hospodářem p. Švarcem, a to z důvodu čerpání
dotace na zalesnění, kde příjemcem má být
majitel (město NH), který taktéž následně hra-
dí výdaje.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda se uvažu-
je, že by mohla být položka na bezpečnost za-
jištění hromadných havárek zdrojů pitné vody,
např. detekcí na vstupu.

Pan starosta odpověděl, že s firmou
ČEVAK bylo zajištěno oplocení celého hos-
podářství a řeší se zejména ochranná pásma.
Jedlice a potok ve velkém nelze zajistit. Toto
může být dotaz na Ing. Smažíka, který je pro-
jektantem, zda by dal nějaké stanovisko k os-
traze. Voda je ve velmi dobrém stavu.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet
na rok 2016 v celkové výši příjmů ve výši
60 370 996,- Kč, celkových výdajů ve výši
45 547 729,- Kč a splátky úvěrů ve výši
14 823 267,- Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty zá-

vazné ukazatele pro příspěvkové organizace
města, a to pro Technické služby města No-
vých Hradů ve výši 9 500 000,- Kč, Základní
školu Nové Hrady 2 800 000,- Kč a Mateř-
skou školu Nové Hrady 1 100 000,- Kč. So-
ciální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 166 000,- Kč a celkové výdaje ve výši
183 200,- Kč. Do rozpočtu není zahrnut přeby-
tek hospodaření z minulých let. Zastupitelstvo
města zmocňuje radu města ke schvalování
rozpočtových opatření do celkového ročního
objemu 10 % ze schváleného rozpočtu pro rok
2016 - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Místní programy obnovy venkova pro
osady
Pan starosta uvedl, že rada na podzim zor-

ganizovala jednání s osadními výbory s ohle-
dem na rozvoj jednotlivých místních částí a
možnost čerpání financí pro osady. Na zá-
kladě těchto jednání a písemných podkladů
od osadních výborů zpracoval p. Mgr. Jaro-
límek tzv. místní program obnovy venkova
pro jednotlivé osady. Jsou zde nadefinovány
základní požadavky, které jednotlivé osady
potřebují. Na základě tohoto materiálu lze žá-
dat o dotace, např. do Programu obnovy ven-
kova.

Pan Mgr. Jarolímek uvedl, že zpracoval
požadavky jednotlivých osad, které vznikly
při místním šetření a na základě dodaného pí-
semného materiálu. Omluvil se za to, že zastu-
pitelé obdrželi program ve dvou fázích. Na
CD byla jenom základní část, celkové zpraco-
vání muselo být rozpracováno podle struktury
a požadavků krajského úřadu. Pro předložení
na krajský úřad je struktura formálně povinná.
Chybí místní část Veveří, protože není v žád-
ném osadním výboru, lze jej dodatkem dopra-
covat.

Pan Šlenc doporučil, aby tento materiál
dostaly osadní výbory i v písemné formě.

Pan starosta poděkoval p. Mgr. Jarolímko-
vi za zpracování tohoto materiálu.

Zastupitelstvo města schvaluje Místní
program obnovy venkova pro místní části
Údolí, Byňov, Štiptoň, Nakolice, Vyšné Obo-
ra, na období let 2016 - 2020 - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl.
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� 6. Obecně závazné vyhlášky

6.1. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015
Pan starosta uvedl, že v materiálu pro za-

stupitele byl zaslán návrh dodatku, ale dle do-
poručení dozorových orgánů ministerstva
vnitra se musí schválit změnová nebo nová vy-
hláška, která reaguje na Nález Ústavního sou-
du. Poté předal slovo místostarostovi p. Bc.
Vochoskovi.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že dle sdělení od-
boru dozoru MV je nejlépe provést úpravu no-
vou vyhláškou. Pokud se týká obecně závazné
vyhlášky (OZV), o omezení konzumace alko-
holických nápojů na veřejných prostranstvích,
vypouští se zde pouze výjimka pro město Nové
Hrady, protože nelze nikoho zvýhodňovat.

U druhé vyhlášky dochází k nové sa-
mostatné vyhlášce. V zákoně o místních
poplatcích došlo k novelizaci a zařadil zde
osvobození přímo do zákona, které je nutno
vpravit do naší vyhlášky. Ve vyhlášce je využit
nový paragraf zákona, že lze žádat o prominutí
poplatku. Jedná se o zjednodušení OZV. Dále
je ve vyhlášce specifikováno, že se rozšířil po-
pelnicový svoz komunálního odpadu v míst-
ních částech Nakolice, Obora, Vyšné.

Pan starosta uvedl, že již bylo při výběro-
vém řízení na svoz odpadu počítáno s rozšíře-
ním svozových míst o tyto osady. Pro město je
finančně velice náročný svoz velkých kontej-
nerů, proto dochází ke změně svozu, se kterou
vyslovil souhlas i osadní výbor.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, proč chybí pří-
lohy u vyhlášek a požádal o aktuální znění všech
vyhlášek a jednacích řádů pro zastupitele.

Pan starosta odpověděl, že přílohy se ne-
měnily a budou i nadále součástí vyhlášek
v nezměněné podobě. K vyhlášce o omezení
konzumace bylo v minulosti přistoupeno na
doporučení Policie ČR zejména vzhledem
k problémové situaci na náměstí.

Pan Vicány uvedl, že pokud nebudou
v osadách velké kontejnery, bude zde dochá-
zet k černým skládkám, ale vše ukáže čas.
Dále pak si myslí, že jeden malý kontejner
hlavně v letní sezóně nebude kapacitně stačit i
s ohledem na tábor.

Pan starosta uvedl, že je zde hodně chalu-
pářů a můžou si zajistit svoz odpadu. Tábor
má své povinnosti a musí si zde takové věci
zabezpečit.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2015 o omezení konzu-
mace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl.

6.2. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015
Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-

vaznou vyhlášku č. 3/2015 o místním poplatku
za provoz shromažďování, sběru přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl.

� 7. Program pro poskytování dotací
zájmových organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady
Pan starosta informoval zastupitele o nut-

nosti změn v poskytování dotací pro zájmové
organizace z důvodu změn v legislativě. Návrh
programu zpracoval p. Bc. Vochoska a p. Mgr.
Jarolímek. Návrh programu byl vysvětlen jed-
notlivým spolkům, komisím a finální verze
byla předložena ke schválení zastupitelstvu.
Zájmem města je zvýhodňovat spolky, které se
věnují práci s dětmi a mládeží, proto byl prog-
ram doplněn o nový bod. Poté předal slovo
místostarostovi p. Bc. Vochoskovi.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že ke změně do-
chází z důvodu změny zákona o malých roz-
počtových pravidlech. Programu i žádosti
musí obsahovat náležitosti podle zákona, včet-
ně poté uzavřené veřejnoprávní smlouvy.
Smlouvy musí být zveřejněny, pokud poskyt-
nutá částka přesáhne 50.000,-Kč. Dále přesně
seznámil s jednotlivými body programu, včet-
ně časového harmonogramu.

V 19.33 hodin odešel p. starosta.
V 19.36 hodin se p. starosta vrátil.
Pan Mgr. Jarolímek doplnil, že na každý

podprogram byly vyhotoveny jednotlivé žá-
dosti. Z žádosti musí být zřejmé, na co přesně
organizace žádají finanční prostředky. Pro or-
ganizace to jistě není problém a bylo jim vše
vysvětleno. Určitě lze organizacím poradit i
při vyúčtování.

Pan Mgr. Rolínek poděkoval zástupcům
jednotlivých spolků, kteří se zúčastnili jednání
a poděkoval p. Bc.Vochoskovi a p. Mgr. Jaro-
límkovi za představení nového programu a po-
drobné vysvětlení jednotlivých bodů při
projednávání se spolky a organizacemi. Toto
projednání se spolky a organizace považuje za
velmi přínosné a důležité pro správné pocho-
pení a podání žádostí.

Pan Mgr. Jarolímek uvedl, že když zastupi-
telstvo schválí nový program, mohou již spol-
ky žádat podle nového znění.

Zastupitelstvo města schvaluje Program
pro poskytování dotací zájmovým organiza-
cím z rozpočtu města Nové Hrady - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina

Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Podmínky pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě Jižní Město – Nové
Hrady část A
Pan starosta konstatoval, že Podmínky pro

prodej stavebních pozemků již byly předsta-
veny na minulém zastupitelstvu. Poté byly
projednány ve finančním výboru, případně
v dalších orgánech. Podle daňových pravidel
je město povinno připočítávat DPH. Poté pře-
dal slovo p. Ing. Štanglovi, aby sdělil názor fi-
nančního výboru (FV) k projednávané věci.

Pan Ing. Štangl uvedl, že v souladu se zápi-
sem finančního výboru, který byl součástí ma-
teriálů pro zastupitele, FV navrhl schválit
podmínky pro prodej stavebních parcel v lo-
kalitě Jižní město - část A v upraveném znění
tak, aby do navrhovaných cen částečně zasíťo-
vaných parcel byly promítnuty předpokládané
náklady spojené s dokončením zasíťování.
Dále je otázkou, jestli je možné ještě nějaké
parcely prodat do konce roku, a to zejména
z důvodu placení daní.

Pan starosta uvedl, že o problému odvodu
daní z pohledu města mluvil také se senátorem
Tomášem Jirsou. Ten sdělil, že měl být před-
ložen vládní návrh, ale tak se doposud nestalo.
Je otázkou, jaká legislativa bude platná. Návrh
bude v základním znění bez DPH a DPH se
bude připočítávat k ceně dle platné legislativy.
Přes případné připočtení DPH jsou však ceny
pozemků ze strany města za výhodnou cenu.

Pan Dorotovič se dotazoval na parcelu
č. 23.

Pan starosta uvedl, že tato parcela není ur-
čena k prodeji. Není zde dořešena voda a
elektrika, proto tato a sousední dolní parcela
nejsou v první fázi určeny k prodeji.

Pan Michale se dotazoval, jak k parcelám
č. 18 a 19 povedou kanalizaci.

Pan starosta uvedl, že bude záležet, kde
bude umístěn domek. Je možno propojení
k šachtě směrem k Sobotkům nebo čerpání na
horní cestu. Následně vše vysvětlil na plánku.

Zastupitelstvo města schvaluje Podmínky
pro prodej stavebních pozemků v lokalitě Již-
ní město - Nové Hrady část A v upraveném
znění - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Společný projekt Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova
Ve 20.00 hodin odešel p. Ing. Štangl.
Pan starosta informoval o zapojení města

do společného projektu Sdružení Růže. Jedná
se o aktivity na zlepšení zázemí pro cyklisty
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na odpočinkových místech, doplnění o kolos-
tavy, herní prvky apod.

Ve 20.02 hodin odešel p. Šlenc.
Zastupitelstvo města bere na vědomí zapo-

jení města do společného projektu Sdružení
Růže Zlepšení infrastruktury pro cykloturisti-
ku v rámci mikroregionu Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova - 13 hlasy.

P. Ing. Štangl nehlasoval k bodu č. 9
V 20.05 hodin se vrátil p. Ing. Štangl a p.

Šlenc.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí.
Martina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. To-
máš Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 10. Komplexní pozemková úprava
k. ú. Vyšné
Pan starosta konstatoval, že Město Nové

Hrady bylo ustanoveno opatrovníkem p. Mar-

tina Ďuriše pro potřeby KoPÚ Vyšné, který je
vlastníkem pozemků v k. ú. Vyšné.

Pan Ing. Štangl uvedl, že je spoluvlastní-
kem pouze 1/24 pozemku.

Zastupitelstvo města schvaluje vypořádání
pozemků, u kterých je spoluvlastníkem 1/24
pan Martin Ďuriš, v rámci Komplexní poze-
mkové úpravy pro k. ú. Vyšné - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 11. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 12. Diskuse
V 20.10 hodin odešel p.  Dorotovič.
Pan Roule (občané) se dotazoval, zda měs-

to uvažuje s prostory pro zdravotnické středi-
sko, neboť ordinace praktického lékaře i
dětské lékařky jsou v soukromých prostorách.

Pan starosta odpověděl, že problém se za-
jištěním lékařské služby jsou i v regionu, ale
tady to zatím není aktuální téma. Město má

k dispozici prostory v lékárně, které lze pro
tyto účely okamžitě využít.

V 20.12 hodin se vrátil p. Dorotovič.
Pan Roule (občané) uvedl, že město vy-

užívá k opravě objektů dotace, které potom
nemají jasné využití a přitom provoz těchto
budov je nákladný a odčerpává to finanční
prostředky.

Pan starosta odpověděl, že město pomocí
dotací opravilo hodně objektů a otázku
správného využití a financování si rada klade
velice často. Snahou je najít pro objekty
správné využití. Z Českého domu by se měla
knihovna přestěhovat do Jeslí a celý prostory
využít jinak, protože není zatížen udržitel-
ností projektu.

Další informací bylo, že příští zastupitel-
stvo bude v lednu, aby se schválilo vodné,
stočné, poté v březnu, kde se budou schvalo-
vat dotace spolkům.

Na závěr pan starosta poděkoval všem pří-
tomným za práci pro město v celém roce 2015
a popřál klidné prožití vánočních svátků a vše
nejlepší do nového roku.

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

ným zastupitelům za účast na 8. veřejném jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města ve 20.18 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

Zápis předán k podpisu dne: 11. 12. 2015

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 11
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Tříkrálová sbírka 2016
v Nových Hradech se uskuteční

v sobotu 9. 1. 2016, 9.30–12.30 hod.
Pořádá Novohradská charita a Klášter Božího Milosrdenství
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MAS Sdružení Růže, z. s.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

odborného pracovníka
pro tvorbu Místních akčních plánů

pro vzdělávání
Místo výkonu práce:

sídlo MAS: Žižkovo náměstí 107, 373 12 Borovany

Možnost nástupu: 1. března 2016

Kvalifikační předpoklady:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

Další požadavky:
¡ zkušenosti v oblasti vzdělávací politiky
¡ praxe v oblasti vzdělávání (i neformálního) dětí do 15 let

min 2 (3) roky.
¡ znalost práce na PC (WORD, Excel, Outlook, Internet)
¡ organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
¡ řidičský průkaz

Pracovní náplň:
¡ vytváření komunikační strategie a budování kapacit

(koordinace vzdělávacích aktivit v regionu atd.),
redakce zpravodaje, aktualizace webových stránek

¡ zpracování analýz a návrhových opatření pro oblast vzdělávání

Přihláška musí obsahovat:
¡ životopis s průběhem praxe
¡ motivační dopis

Informace: RNDr. Zuzana Guthová – manažerka MAS,
tel.: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz

− Motivační dopis s životopisem je nutno doručit písemně nebo
elektronicky  nejpozději do 10. 1. 2016

− Pohovory s uchazeči proběhnou v termínu 2. polovina ledna 2016
− Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení

kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.

Upozornění
Při tvorbě městského stolního kalendáře došlo k chybě – týdny

jsou počítány už od týdne, kdy se prolínal starý a nový rok (stejně
jako to bylo v loňské či předloňském roce). V letošním roce jsou ale
týdny nového roku dopočítávány až od prvního celého lednového
týdne (od 4.1.), na což grafik správně nezareagoval a my jsme to při
korektuře nezjistili. Korektury jsme prováděli zejména v našich
podkladech (kontakty, akce a fotografie).

Pozor – liché a sudé týdny jsou tedy v městském kalendáři
opačně!

Děkujeme za schovívavost a pochopení a omlouváme se za
vzniklé nepřesnosti. KIC Nové Hrady

Pozvánka na

Novohradský masopust
Zveme vás na Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech 6. – 7. 2. 2016

Program:
Sobota 6. 2. 2016 – začátek v 8.00 hod. na náměstí,
koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná městem, hrají Jiveňáci,
Netolička a Kameňáci, od 19,00 hod. taneční zábava v hotelu Máj –
hrají Jižani a Milenium, bohatá tombola, vstupné 100,- Kč.
Neděle 7. 2. 2016 – začátek v 8.30 hod.
koleda Růžičková a Jalovcová městem, hrají Jiveňáci a Netolička.
Po skončení koledy pohřbení Masopusta na náměstí.

Trasy koled:
Sobota 6. 2. 2016
− koleda Růžičková – ul. Hradební od bývalých lesáckých bytovek,

Zdravotní středisko, Jižní Město, dále Vilová čtvrť od p. Bůdy, směr
bývalá rota PS, a ul. Pod Vodárnou.

− koleda Jalovcová – pan M. Tuscher, Dům s pečovatelskou službou,
Zahradní čtvrť, Pod Zámeckým od p. Vondry nahoru

− koleda Slaměná – bytovka p. Junek, Sídliště Míru, bývalé bytovky
ŽPSV, ul. Pod Zámeckým od p. Išky nahoru, p. Miškei, Vitorazská
a Polní.

Neděle  7. 2. 2016
− koleda Jalovcová – Český dům, ul. Husova, Navrátilova a od Státního

hradu ul. Komenského na náměstí
− koleda Růžičková – Zámek, ul. Na Vyhlídce, ul. 5. května

a ul. Českou na náměstí
Srdečně zvou pořadatelé masopustu

Soptíci informují
Vážení občané Nových Hradů,
rok 2015 je již za námi, ale stále ještě máme živě v paměti vánoční

atmosféru, a tak mi dovolte, abych se s Vámi mohl podělit o pár zážitků
z poslední schůzky – mejdan mladých hasičů/SOPTÍKŮ (viz. foto) ko-
nané dne 18. prosince. Již tradičně takto zakončujeme náš hasičský
rok…,  který byl pro nás velmi úspěšný.

Zmínil jsem úspěchy, kterých bylo opravdu mnoho… nejen, že jsme
zvládli bravurně obvodovou soutěž Hru Plamen, ale také jsme se dosta-
li do okresního kola Hry Plamen, kde jsme se dokázali umístit do první
desítky. Do jarního kola máme také dobře našlápnuto!. Z pohledu ve-
doucího je pro mě ale největší úspěch a ocenění celoroční zájem našich
„SOPTÍKŮ“, kteří do každé schůzky, závodu a soutěže dokážou dát to
hasičské srdíčko, a proto jim patří dík největší.

Závěrem bych chtěl poděkovat panu starostovi Nových Hradů Mgr.
Vladimíru Hokrovi za financování naší poslední schůzky (mejdanu).

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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Předvánoční čas byl naplněn mnoho akcemi, a proto
jen stručně a v obrazech:

Vánoční  školní družina ZŠ Nové Hrady v obrazech
aneb co jsme všechno stihli v prosinci

Nejprve nás navštívil Mikuláš s andílkem a čertovskou chasou. Děkuje-
me firmě Flosman a.s. za příspěvek na nadílku. Děkujeme panu a paní
Dolanské a Terezce Kříhové  za vydatnou pomoc Mikulášovi

Dále jsme navštívili místní knihovnu a dozvěděli se mnoho zajímavostí
o tom, jak se dřív trávily vánoce a jaké byly zvyky a tradice

Také jsme si byli prohlédnout Betlémy v kože-
lužně a navštívili místní hrad
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Vánoční  školní družina ZŠ Nové Hrady v obrazech
aneb co jsme všechno stihli v prosinci

Během celého prosince probíhala již tradiční Vá-
noční perníčkovaná. Vyhodnocení soutěže proběhlo
na závěr vánočního vystoupení. Každý vyhrávající
získal hodnotnou cenu, na kterou přispělo Humanitas
o.p.s., čímž také děkujeme. Jako již každoročně měla
soutěž dvě témata „Vánoce“ a „Pohádky“. Výsledky
jsou takové:
Téma „Vánoce“

1. místo Klára Vochozková  - Perníčky
2. místo Tadeáš Brousek -  Vánoční kamion
3. místo Petr Vochoska - Vánoční kamion

Téma „Pohádky“
1. místo Klára Vochozková  - Kočičí masky
2. místo Jakub Vochoska - Mimoň
3. místo Jakub Brychta - Perníková chaloupka

Děkujeme všem, kdo se do „Vánoční perníčkované“
zapojili. Všechny výrobky byly moc krásné a konku-
rence byla veliká.

Na závěr bychom chtěli popřát všem hodně zdraví
a štěstí do nového roku 2016.

Jakub Brychta
3. místo Téma Pohádky

Jakub Vochoska
2. místo Téma Pohádky

Klára Vochozková
1. místo Téma Pohádky

A takhle končí Vánoční perníčkovaná

Klára Vochozková
1. místo Téma Vánoce

Petr Vochoska
3. místo téma Vánoce

Tadeáš Brousek
2. místo Téma Vánoce

Vánoční besídka

Vánoční hostina

ZUŠ F. Pišingera T. Sviny
pobočka Nové Hrady zve na

Koncert
akordeonového

oddělení
v úterý 19. ledna 2016

od 17.00 hod.
Kulturně-spolkový dům N. Hrady
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Rádi bychom touto cestou poděkovali paní učitelce Jitce Hejtmánkové
Mnozí se možná budou ptát za co, ale věřte, že toho není málo...
Třeba za to, že vnesla dětem do života řád, úctu, pokoru, odbourala

strach z nezdaru, z křiku. Ukázala jim, že škola není nutné zlo.
Za to, že se nevysmívají slabým a dokáží podat pomocnou ruku. Za

to, že dokázala podpořit jejich silné stránky ve prospěch každému sa-
motnému i jeho okolí a naopak věděla jak se s citem poprat se slabina-
mi, bez zbytečného upozorňování. Dokázala pochválit malé dílčí
úspěchy problémových žáků, ale nezapomněla podpořit i ty, kterým
učení nedělá potíže. Neznala oblíbence ani neoblíbence. Nedopustila
křivdu, spravedlivě dokázala posoudit spor. Neprosazovala kolektiv-
ní vinu za chybu nebo prohřešek jedince a s přehledem vyřešila jaký-
koliv problém a to bez křivdy.

Věříme, že můžeme hovořit za většinu rodičů dětí, které dosud učila
a vyzdvihneme například její instinkt, cit, takt, důslednost a v neposled-
ní řadě fakt, že ona opravdu učila s láskou. Svými metodami, báječným
a citlivým přístupem hravě strčila do kapsy některé dostudované kanto-
ry. Ať se zeptáte kohokoli, koho učila dříve, jaká byla, drtivá většina po-
tvrdí, že právě ona byla správný člověk na správném místě, mnozí
z bývalých žáků se za ní stále vracejí.

Tím, že paní Hejtmánkové nebylo umožněno ze zdravotních důvo-
dů složit zkoušku z tělocviku, a tím doplnit a dokončit vzdělání, bude
našim dětem odepřen velmi laskavý a vstřícný přístup této neobyčejné
a nejen u dětí velmi oblíbené paní. Chápeme toto jako obrovskou křiv-
du a nespravedlnost, jak vůči paní Hejtmánkové, tak vůči dětem, které
dokázala správně motivovat, ukázat jim opravdovou lidskost a velké
srdce.

Bohužel množí se fámy a kritiky na kvalitu výuky, ale řekněme na
svou čest – toto soudit nepřísluší nikomu z nás. Nikdo není neomylný.
Kvalita člověka, obzvláště když pracuje s dětmi, se projevuje právě
v tom, že se dokáže z chyby poučit a jít dál. Přejeme paní Hejtmánkové,
která bude navždy pro naše děti i pro nás, ta nejlepší paní učitelka, aby
její cesta byla nadále bez trní, a když tak jen na květinách, které dostane
za odměnu, za to jaká je.

Zkrátka není nám lhostejná skutečnost, kterou ač velmi neradi musí-
me přijmout – to, že už dál nebude učit naše děti.

Drtivá většina rodičů žáků 4. A., ZŠ N. Hrady

RODINNÝ SKAUTING
Bývalý skautský oddíl Nové Hrady znovu

v akci! Jen trochu jinak…. V podobě rodin-
ného Skautingu.

Už je to pár let a naše první „děti“, které za-
čínaly jako světlušky, vlčata, skautky a skauti
potkáváte mezi sebou jako dospělé lidi. Když
jsme v roce 1998 převzali oddíl po Vaškovi
Švejdů – Pirátovi, který jako první přivedl
skautování na Nové Hrady, bylo nás tu pár, ně-
kolik starších dětí a dospělých, co to táhlo
k přírodě a ke skautingu. A co nechtěli, aby
vzpomínka na Piráta a jeho poselství nezanik-
lo. Později starší odrostli a nahradili je menší
děti a i ty už dnes jsou dospělé. My se bohužel
kvůli vlastní rodině a dětem museli trochu
stáhnout do pozadí, ale i přesto jsme stále zůs-
tali skauty a byli činní jinak. Ten, kdo trochu
sleduje naše okolí, ví, že místo oddílu se již té-
měř tři roky aktivně staráme o dvě skautské
základny v Terčině údolí – Švýcarské domy.
A kdo chodí okolo „Švýcaráků“ alespoň občas
na procházku, jistě tu změnu postřehl.

Před pár měsíci se na nás obrátilo několik
rodičů, že by to chtělo ještě něco na víc a že by
se i rádi zapojili. Tehdy jsme se rozhodli, proč
ne. Otevřeme staronový oddíl „SOVY“, i když
dnes jinak, ve formě rodinného skautingu.
Doba jde vpřed a my se chceme přizpůsobit
okolí, době a potřebám mladých rodin s malý-
mi, ale i staršími dětmi. A na to vše myslí
RODINNÝ SKAUTING. Od listopadu se opět
scházíme na společných akcích. A co je
vlastně rodinný skauting ?

Rodinný skauting je hodně pestrý a indivi-
dualizovaný. Právě u tohoto druhu skautování
se nejvíce projevují individuální zájmy a za-
měření, což je dané věkově a zkušenostně. Ro-
dina s malými dětmi musí správně vyvážit
potřebu soukromí a zároveň schopnost být
otevřená a přijímat nové podněty. Setkávat se
ve společnosti jiných rodin, s jinými potřeba-
mi a různými i věkově nesourodými dětmi.
Rodinný skauting se tedy odehrává v onom
trochu křehkém meziprostoru soukromého a
veřejného života, kde je potřeba vyvážit orga-

nizovanost a pravidla s potřebou soukromí a
volnosti. Rodinný skauting je organizován
volněji v porovnání s klasickými skautskými
oddíly. Ve většině rodinných klubů – skautin-
gu jsou děti ve velkém věkovém rozpětí – na-
příklad od narození až takřka do dvanácti let.
Odkud poté zvolna starší děti přecházejí do
normálních, klasických skautských oddílů.

Atmosféra rodinných klubů je odlišná od
klasických skautských oddílů, kde jsou děti
bez rodičů. Je určitě nutné nepřehánět to s or-
ganizovaným programem, program se mění
individuálně dle potřeb dětí. Vždy se však
dává důraz na přežití v přírodě a hlavně chová-
ní se k sobě navzájem.

Rodinný skauting a jeho shrnutí
Ústřední orgány Junáka se rodinným

skautingem zabývají již několik let. První
materiál se objevil v roce 2011, a od té doby
se vyvíjí, dle potřeb jednotlivých klubů a ro-
din. Motivace rodičů pro zapojení do rodin-
ného skautingu jsou podstatné přátelské
vztahy mezi rodiči. Některé kluby fungují
spíše jako „společenství rodin“, ve kterém
vznikají i další pevné přátelské vazby mezi
tetami a strýčky a dětmi a mezi dětmi navzá-
jem. Rodiče si mohou velmi otevřeně vymě-
ňovat zkušenosti o výchově dětí, rodičovství
a partnerství a navzájem se podporovat v
této etapě života. Takové společenství je za-
loženo na sdílené skautské zkušenosti a hod-
notách, o kterých se ani nemusí debatovat,
ale které všichni přijímají jako samozřejmé.
Právě hodnotový základ je velmi podstatný i
pro děti, neboť formuje a obohacuje jejich so-
ciální zkušenost, která nezůstává uzavřena jen
v rámci rodiny nebo školky/ školy.

Rodinný skauting je možnost programu pro
celou rodinu. Rodinný skauting poskytuje
možnost jiné kvality programové náplně –
prožití her, dobrodružství a aktivit jako rodina
(nikoliv pouze programy pro děti nebo pro ro-
diče). Rodinný skauting je možností, jak být
s malými dětmi aktivní (např. samotní rodiče
by s malými dětmi na vodu nevyrazili, ale ve

společenství dalších podobných rodin si to
mohou dovolit).

Posláním rodinného skautingu v Junáku je
sdružovat dospělé skauty a skautky, včetně je-
jich rodinných příslušníků, a podporovat je
v jejich životním období, kdy zakládají rodiny
a pečují o své děti, tak, aby udrželi vazbu ke
skautskému hnutí a k jeho principům.

A co rodinným skautingem myslíme my?
„Rodinným skautingem rozumíme formál-

ní i neformální setkávání převážně skautských
rodin fungujících v rámci určitého společen-
ství a vycházejících ze sdílených hodnot, pos-
tavených na třech základních principech
skautingu.“ Rodinný skauting vzniká při stře-
discích jako možnost být nadále s blízkými
přáteli i v době rodičovství. Navíc si mohou
kluby i střediska vzájemně být nápomocni.
Středisko může nabídnout patřičné zázemí
svých kluboven, základen a vybavení. Ústřed-
ní orgány Junáka tímto krokem reagují na
aktuální situaci, kdy se rodinný skauting sám
rozrůstá a vyvíjí.

My, jako 5. oddíl „SOVY“ Nové Hrady
rodinného skautského oddílu, jsme registro-
váni pod skautským střediskem „Pod Kletí –
Holubov“ kde dlouhodobě spolupracujeme
s kmenem dospělých i s dětskými oddíly
v Holubově a Českém Krumlově. Spolupra-
cujeme také i se střediskem VAVÉHA České
Budějovice, které má ve vlastnictví již zmiňo-
vané Švýcarské domy v Terčině údolí, kde
máme i veškeré zázemí - klubovnu pro náš od-
díl rodinného skautingu. V Nových Hradech
se také můžete setkat se skautským oddílem a
střediskem Sirius Horní Stropnice, kde je ve-
doucím oddílu Petr Aksamit – Hvězdář. Toto
středisko je samostatné a funguje samostatně,
mimo náš oddíl rodinného skautingu.

Za oddíl rodinného skautingu Nové Hrady,
Hana a Luděk Prášilovi
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Předvánoční setkání seniorů
Tradiční předvánoční setkání pro novohradské a osadní seniory se

uskutečnilo v sobotu na konci listopadu, den před zahájením adventní-
ho času. V sále Kulturně-spolkového domu se od odpoledne až do včera
odvíjela velmi pěkná a zábavná atmosféra, na což měli jistě vliv nejen
účinkující – Mladá kapela a moravská cimbálovka, ale velký podíl na
náladě měli určitě hlavně  samotní senioři.

Mladá kapela hrála k poslechu i k tanci a každý se bavil jak mu bylo
příjemné. Hostem večera byla ještě cimbálovka, sice ne ta z Podluží,
jak jsme předem oznamovali, ale z Kyjova. Byli to samí mladí muzi-
kanti a zpěváci a jejich výkon by skvělý.

Na přípravě této pěkné akce se podíleli členky Seniorklubu, zaměst-
nanci TSM a KIC N. Hrady a svou přítomností a finanční podporou i
starosta našeho města Mgr. V. Hokr. K. Jarolímková

Zpívání u Vánočního stromu
Zahájení adventu se zpíváním u Vánočního stromu na novohradském náměstí

je jednou z akcí, při které se vždy sejde pravděpodobně většina vás, novohrad-
ských obyvatel. A to je skvělé. Je to známkou toho, že některé věci fungují a přetr-
vávají, že lidé se potkat chtějí.

Při letošním zpívání u stromu byl tradičně zahájen advent zapálením první sví-
ce na velkém adventním věnci a popřáním starosty Mgr. V. Hokrem hezkých vá-
nočních svátků všem obyvatelům Nových Hradů a osad. Zpívání zahájil
Novohradský smíšený sbor a po něm vystoupily školní pěvecké sbory ZŠ Nové
Hrady. Sbory Novohradský zvoneček a Fermáta přivedla ke stromečku vedoucí
sborů Mgr. Jana Štorová a malí zpěváčci předvedli velmi pěkný výkon. Neméně
pěkný „výkon“ ale někteří předvedli i při svých vánočních přání, o které jsem je
požádala u mikrofonu. Některá dětská přání byla směřována svým nejbližším,
učitelům nebo kamarádů, děti přály druhým radost,
štěstí i zdraví a sobě třeba hodné učitele nebo mobilJ
A na všech byla znát krásná bezprostřednost, která
toto tradiční setkání příjemně poznamenala.

Na přípravě této pěkné akce se podíleli, zaměst-
nanci TSM a KIC N. Hrady a ještě děkuji Pohostin-
ství pana Heidingera a Monice Smrčkové a Marcele
Pelderlové za zajištění občerstvení ve stáncích na ná-
městí. K. Jarolímková
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Alespoň několika fotografiemi se ohlédneme po novohradském
čertovsko-mikulášském pátém prosinci loňského roku. Podrobnějším
zpravodajstvím se sotva vystihne atmosféra a všechny události toho
podvečera, to se musí osobně zažít. Letošní rej byl obzvlášť vyvedený a
nadšení z něj sdílely nejenom děti, ale i dospěláci. Poděkování patří
všem, kteří se tomu přičinili, zejména Luciferovi Tomáši Horelicovi a
celému jeho čertovskému týmu a Mikuláši Láďovi Bártovi a jeho anděl-
kám a všem dalším „skrytým“ organizačním pomocníkům.

K. Jarolímková

Čertovská přípravka před akcí. Malí čerti byli od pěti hodin nápomocni
při čertovských hrátkách a zaučovali se svému řemeslu…

Na čertovském valníku se děly různé věci, čtveřice čertů slavila čertov-
ské Vánoce, rozbalovaly se dárky a nechyběla ani muzika a zpěv…

Oblíbená disciplína při hrátkách,
kterou děti dobře zvládaly, bylo
čertovské podlézání. Dalšími bylo
přetahování lanem nebo vážení
na pekelných vahách za preclíko-
vou odměnu…

Po čertovských hrátkách po od-
bití osmnácté hodiny přišel ve
slavnostním průvodu Mikuláš
s andělkami...

Přehlídka novohradských andělek už pod valníkovým podiem a zatím
bez přítomnosti pekelníků…

A už se to valí…tentokrát pomale-
ji, aby si všichni malí i velcí divá-
ci užili pohledu a „čertovského
kontaktu“ s novohradskými pekel-
níky...

Někteří čerti byli z blízka opravdu
„hustý“ a nejeden dospělák byl
možná rád, že je už velký. Děti
tento den v roce musí být opravdu
statečné…

Některé diváky možná víc než čerti vystrašila „Morová rána“ s kosou,
která byla ve svém výkonu opravdu přesvědčivá…

Po ohňostroji následovala závěrečná scéna na valníku, kde vedle sebe
seděly dvě mocnosti a kde si to museli Mikuláš a Lucifer zase vyří-
kat…a pak už následovalo vyprášení kalhot všem zlobivcům, tradiční fo-
cení s Miklulášem a Luciferem, rozdávání dobrůtek,…
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Česko zpívá koledy
Ve středu 9. prosince se uskutečnil již 5. ročník celorepublikové

akce „Česko zpívá koledy“. Tuto akci připravuje regionální deník a
v tento den se zpívaly koledy na 600 místech po celé republice. Město
Nové Hrady se této akce zúčastnilo podruhé a po odbití 18. hodiny se
novohradským náměstím rozléhaly známé vánoční koledy. Počasí moc
nepřálo, ale i přesto se v průjezdu radnice sešlo zhruba 60 lidí, kteří
měli chuť se v adventním čase na chvilku pozastavit, setkat se se svými
známými a společně si s nimi při poháru lahodného punče zazpívat.
A pro velký úspěch jsme si i několik koled přidali. Na kytaru nás dopro-
vázel pan Pavel Heidinger, kterému patří veliké dík. Poděkování patří
také rodině Heidingerů za přípravu punče a lidem, kteří přišli tuto akci
podpořit.

Věřím, že se při 6. ročníku „Česko zpívá koledy“ opět ve zdraví
setkáme. Za KIC Nové Hrady M. T. Kolářová

Na třetí adventní neděli pořádá městské kulturní
centrum tradičně Vánoční koncert, který nás všechny už
vždycky o další krůček přiblíží k vánočním svátkům.
Program loňského prosincového koncertu se zdál zpo-
čátku trochu netypický, ale velmi brzo se ukázalo, že i
dechovka může pěkně zahrát i vánoční koledy. Decho-
vá hudba Podhoranka nabídla velmi hezký program a
její zpěvačky byly odměněny diváky pokaždé zaslouže-
ným potleskem. V programu jako host vystoupil také
mužský sbor z Chorvatska Klapa Labin, který u nás už
v minulosti vystupoval, a i on byl velmi pěkně přijat.

V průběhu odpoledního koncertu bylo možné se při
přestávkách i občerstvit a popovídat si s přáteli a muzikanty a prožít
pěkné sváteční chvíle. Ještě jednou i prostřednictvím Novohradského
zpravodaje děkuji všem účinkujícím i návštěvníkům koncertu za velmi
pěnou atmosféru a společné setkání. K. Jarolímková

Vánoční koncert s Podhorankou
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Vánoční koncert pro ZŠ
Kulturní a informační centrum Nové Hrady pořádá pro děti z novohrad-

ské základní školy pravidelně dva koncerty během školního roku, a to před
Vánoci a na konci školního roku. Jsou to tzv. „výchovňáky“, tedy vý-
chovné koncerty, které by měly vhodným způsobem děti kulturně vycho-
vávat, dávat příležitost vidět a slyšet muzikanty, zpěváky,… umět se při
koncertu vhodně chovat, ale také si koncert a hudbu dobře „užít“.

Po zkušenosti z toho předloňského vánočního koncertu, kdy si na jeho
závěru děti vyžádaly po vystoupení „vážných umělců“ zazpívat si při kla-
víru koledy, jsem se rozhodla, že při dalším koncertu bude společné zpívá-
ní už součástí programu. A první, kdo mne pro takový koncert napadl, byl
náš místní Novohradský orchestr. Pro ty, kteří jej ještě neznají – orchestr
tvoří muzikanti dětského i dospělého věku, vznikl při předloňském letním
hudebním týdnu, už měl několik veřejných vystoupení a zatím funguje tak,
že nás hraní baví (to tvrdím nejen za sebe). A tenhle náš orchestr připravil
na vystoupení různé vánoční skladby, také dvě filmové melodie z letního
muzicírování a na závěr dvě známé písničky o Vánocích, které si zazpívali
snad všichni v sále. Koncerty byly tři za sebou, aby se malí diváci mohli
pohodlně usadit a vejít do sálu a bylo to v pátek 18. prosince.

Věřím, že tento „výchovňák“ splnil všechny podmínky, aby mohl být
výchovným označen. A to nejen za repertoár a společné zpívání, ale i pro-
to, že jeho „přidanou hodnotou“ bylo účinkování žáků z novohradské zá-
kladní školy – Petra a Jakuba Vochosky, Pavla a Terezky Fritzové, Matěje
a Vašíka Kučerů, bývalých žáku novohradské základní školy Marka a Eliš-
ky Rolínků a dále pana učitele Mgr. Tomáše Rolínka, paní vychovatelky
ŠD Bohunky Vochoskové, paní učitelky Katky Kozlové a mé osoby. Or-
chestr a obecenstvo řídil pan učitel ze Základní umělecké školy T. Sviny
a N. Hrady Mgr. Libor Petřvalský. Děkuji všem divákům a kolegům
z orchestru za pěkný a pro mne silný předvánoční hudební zážitek.

K. Jarolímková

Vánoční koncert
Novohradského orchestru

Na poslední adventní neděli 20. prosince
jsme uspořádali Vánoční koncert pro veřejnost,
která se skládala zejména z rodičů, prarodičů
a kamarádů členů Novohradského orchestru.
Mezi hosty koncertu byli však i další „nepří-
buzní“ posluchači, kteří nám svým zájmem
o koncert udělali radost. Program našeho vy-
stoupení byl sestavený stejně jako již zmi-
ňovaný „výchovňák“ pro děti i se stejným
závěrečným společným zpíváním. Prostřed-
nictvím fotografií se můžete podívat, jak nám
to asi hrálo… a já děkuji tímto všem kolegům
muzikantům za příjemné společné předvánoč-
ní hraní a všem divákům za návštěvu, zpívání
a potlesk.

Za Novohradský orchestr K. Jarolímková
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V rovině projektování nových aktivit bude-
me připravovat finální podobu úpravy spole-
čenského sálu v Byňově (i zde za dotační
podpory Jihočeského kraje) a zejména projek-
tů vázaných na rekonstrukci objektů, které
jsou určeny k bydlení. Již nyní dochází k řeše-
ní demolice a nové výstavby bytového domu
na místě dnešního domu čp. 170 v ulici
5. května, budeme řešit komplexní využití
domu čp. 181 v Komenského ulici, který se
nám v loňském roce podařilo velmi výhodně
koupit. Ve fázi studie též řešíme přebudování
pokojů v Českém domě na malometrážní byty
– turistické využití nepřináší pozitivní efekt,
proto jsme připraveni přistoupit k rekonstruk-
ci a změně využití pro byty.

I v letošním roce myslí náš rozpočet i na po-
stupnou obnovu vodohospodářského majetku,
obnovu památek ve městě a další akce. Rozpo-
čet však není jen o investicích a stavbách. Ved-
le financí pro naše příspěvkové organizace (ZŠ,
MŠ, TSM) jsou připraveny i příspěvky pro
místní spolky a organizace. V rámci našeho
příspěvkového programu jsme nově otevřeli
možnost přímé podpory trenérů a vedoucích
kroužků pracujících pravidelně s dětmi a mlá-
deží. Věřím tedy, že i tato aktivita města pod-
poří výchovu dětí a mládeže v rámci těchto
volnočasových aktivit a umocní již tak bohatý
spolkový a sportovní život ve městě.

Již tradičně se naše město bude snažit vy-
tvářet podmínky pro místní podnikatele. Ne
všem může sice město pomoci přímo, ale na
druhou stranu od mnohých město přímo ob-
jednává jejich služby či výrobky. Velká spo-
lečná aktivita nás čeká již tradičně v oblasti
cestovního ruchu. V této oblasti by naším no-
vým partnerem měla být nově vzniklá desti-
nační společnost (Novohradsko-Doudlebsko,
z.s.), která bude ve spolupráci s Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu aktivně propago-
vat celé Novohradsko a vytvářet vnitřní
struktury spolupráce podnikajících subjektů a
samospráv za účelem zlepšení nabídky pro
návštěvníky i místní občany.

Jak jsem již psal v úvodním textu v našem
novohradském kalendáři, jsem rád, že naše
město a osady žijí velmi aktivním životem a
nabízí i mnoho kulturních, společenských a
sportovních akcí. Věřím tedy, že i tyto akce
budou součástí života místních i přespolních a
že se na nich budeme často potkávat.

Ještě jednou přeji všem vše dobré do roku
2016 a přeji nám všem co nejspokojenější ži-
vot na novohradském jihu Čech.

Mgr. Vladimír Hokr

Městský úřad Nové Hrady přeje všem
spoluobčanům do roku 2016
hodně zdraví, spokojenou rodinu

a přívětivou společenskou atmosféru
ve svém městě i  celé zemi.

V  NOVÉM ROCE PŘEJEME CO NEJSRDEČNĚJI VŠEM SPOLUOBČANŮM
ŠTĚSTÍ, PEVNÉ ZDRAVÍ, SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ, OSOBNÍCH
I PRACOVNÍCH  USPĚCHŮ, ALE I OKAMŽIKY A CHVÍLE PLNÉ

LÁSKY, LASKAVOSTI, LIDSKÉHO POROZUMĚNÍ V MÍRU.

ZO KSČM

pokračování ze str. 1

Myslivecký spolek Nové Hrady zve na svůj tradiční

Myslivecký ples
v pátek 15. ledna 2016 od 20.00 hodin

v Hotelu Máj Nové Hrady
Hrají kapely S. A. M. a Veselá muzika

Bohatá zvěřinová tombola

Vstupné 150 Kč
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Pravidelné aktivity v Koželužně
Koželužna nabízí pravidelné aktivity pro děti, které jsou zaměřené

především na tvůrčí a výtvarné činnosti, jenž korespondují s náplní
a posláním Novohradské galerie Koželužna.

¢ Pondělí: 13.00–18.00 hod.
Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 s rodiči)
Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Úterý: 14.30–16.00 hod.
Malování s angličtinou (děti 5–7 let)
Zajišťuje Lenka Roulová

¢ Čtvrtek: 13.00–17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti
Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Čtvrtek: 14.30–16.00 hod.
Malování s angličtinou (děti  8–11 let)
Zajišťuje Lenka Roulová

Kontakty pro další informace: Lucie Sovová (774 766 676)
nebo Květa Jarolímková (KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208)

Papírové betlémy v Koželužně
Poslední výstavou v Koželužně loňského roku byla komorní vý-

stava papírových betlémů. Ty nám zapůjčil pan Jan Brandejs z Jin-
dřichova Hradce, který betlémy sbírá už několik let a byl velmi rád,
že svoji zálibu může u nás prezentovat. V mezipatře Koželužny si
návštěvníci mohli prohlédnout například Staročeský či Pražský bet-
lém, Příbramské jesličky, Ladův betlém a také betlém vytvořený
skvělou jihočeskou malířkou Renatou Štolbovou. Touto výstavou
jsme chtěli trochu přispět k předvánočnímu zamyšlení a zastavení a
jsem moc ráda, že se na betlémy přišly podívat i děti z novohradské
základní školy a školní družiny a že si to čekání na Ježíška trochu
zkrátily i v Koželužně. K. Jarolímková

Výstavní plán Novohradské
galerie Koželužna  na rok 2016

Představuji vám přehled výstav, které plánuji pro Koželužnu
zrealizovat a nabídnout milovníkům výtvarného umění v tomto
roce. Každá výstava přinese sebou i doprovodný program, který
bude určený buď pro děti z novohradských škol nebo i dalším zájem-
cům a návštěvníkům Koželužny v určené víkendy a letní prázdniny.

Další podrobnější informace získáte postupně v dalších číslech
NZ, na webu KIC Nové Hrady či na propagačních materiálech
Koželužny.

Na všechna výtvarná a inspirativní setkání zvu a budu se těšit.
K. Jarolímková

Březen
Výstava obrazů malíře Karla Práška
s doprovodným programem „Malování s dětmi a pro děti“

Duben
Výstava obrazů Páter Jana Tampíra
s doprovodným programem
„Sakrální památky v novohradské krajině“

Květen
Výstava „Papírové variace našima rukama“
Výtvarnice Irena Štyrandová a Eva Vágnerová
s doprovodným programem „Výroba ručního papíru“

Červen
Výstava obrázků dětí novohradských škol
s doprovodným programem „Rodičovské malování“

Červenec
Výstava dřevěných hraček s Dřevěnou hernou pro děti
(zahájení výstavy je plánované už na konec června)

Srpen
Výstava fotografií Marie Králové a Evy Němcové
s doprovodným programem „Fotosnění v údolí“

Září
Výstava obrazů z letního plenéru v Terčině údolí
(v případě jeho uskutečnění)

Říjen
Výstava „Grafika Tomáše Hřivnáče“
s doprovodným programem „Stopy v linorytu“
účast Koželužny ve Dnech otevřených ateliérů

Prosinec
Výstava „Vánoční přání“
s doprovodným  programem „Vánoční přání za-okenní“

Keramická dílna Kána
Rukodělné tvoření – hrnky, misky, podnosy, květináče, modeluje-
me anděly, ozdoby do zahrad, obrázky, malé pozornosti a další
praktické či potřebné věci.

Dílna je otevřena
Dospělí úterý 16.15–19.00 hod.    pokročilí

čtvrtek 17.30–19.00 hod.    začátečníci
(Neváhejte se přihlásit, zatím to vypadá tak, že zájemců bude pří-
jemně přiměřeně, aby se čtvrteční tvoření rozjelo naplno.
Využijte tuto příležitost a nenechávejte to na „jindy“J)

Kroužek dětí začíná od ledna 2016
Děti středa 15.30–16.30 hod.

Keramická dílna se nachází v budově bývalých jeslí
(vedle zdravotního střediska).
Kursy vedou dvě zkušené lektorky. Kontaktní telefon 728 116 044

Za keramickou dílnu Kána se na Vás těší Macková Ludmila
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Okénko do knihovny
Biomanžel – Michal Viewegh
Biomanžel je volným pokračováním Vieweghova bestselleru Bio-
manželka. Známému spisovateli Mojmírovi praskne v cíli pražského
maratonu aorta, a někdejší sebevědomý světák se tak na několik příš-
tích let změní v komicky neurotického pacienta. Takovou proměnu
unese jen málokterá žena, zvláště když se její choť ve slabé chvíli při-
zná k nevěře.
Dívka v pavoučí síti – David Lagercrantz
Pokračování třídílného thrilleru Stiega Larssona Milénium (Muži, kteří
nenávidí ženy, Dívka, která si hrála s ohněm, Dívka, která kopla do vo-
sího hnízda).
Syn – Jo Nesbo
Sonny je navenek poslušný vězeň. Odsoudili ho v osmnácti letech za
dvě brutální vraždy, které nespáchal. V moderní věznici, z které se
údajně nedá utéct, slouží ostatním vězňům jako zpovědník. Hlavní in-
spektor Šimon Kéfas je policajt ze staré školy. Sonnyho otec byl jeho
kolega, dokud nespáchal sebevraždu …
Nevěsty bez ženichů – Adele Parks
Nový rok 1920. Před lidmi se prostírá celé desetiletí plné příslibů. Při
pozornějším pohledu ale vidíme celou generaci mužů a žen, kteří už ni-
kdy nebudou stejní jako dřív. Být vdaná ještě stále platí za společen-
skou nutnost, ale protože spousta mužů padla ve válce, je
potencionálních ženichů nedostatek …
Zapomeň na minulost – Magda Váňová
Složité rodinné vazby, které nabízí tři manželství jednoho muže, jsou
zdrojem hořkých úvah, ale i možností, jak začít život ještě jinak. Kom-
plikované rodinné vztahy mu jeho situaci rozhodně nezjednodušují, v
nelehké situaci, v níž se ocitl, však nabídnou nečekaný zdroj nové síly a
ve chvíli, kdy má pocit, že jeho život skončil, zjišťuje, že na rezignaci je
ještě rozhodně brzy.

Mráz – Bernard Minier

Vynikající kombinace série skutečně strašidelných zločinů, mrazivé at-
mosféry a houževnatého policisty dělá z této knihy napínavé čtení, bě-
hem kterého budete až do konce hádat, kdo je vrah.

Fabrika: příběh textilních baronů z moravského Manchesteru –
Kateřina Tučková

Moravský Manchester, tak se říkávalo Brnu v dobách jeho největší slá-
vy. Látky ze zdejších textilek zaplavovaly doslova celý svět a bouřlivý
průmyslový rozmach v 19. století proměnil město v sebevědomé a mo-
derní centrum. Kniha Kateřiny Tučkové Fabrika vypráví příběh pěti ge-
nerací rodu Johanna Heinricha Offermanna, který do Brna přišel v roce
1776 jako chudý vlnařský odborník. Zanedlouho však založil manufak-
turu a stal se jedním z nejvýznamnějších textilních baronů. Ve strhují-
cím vylíčení rodinné historie se odráží i celá 250 let trvající minulost
moravského Manchesteru.

Sedmilhářky: i malá lež může mít velké následky – Liane Moriarty

Román světově úspěšné autorky bestselleru Manželovo tajemství je
příběhem tří matek, jimž se jejich na pohled všední životy krůček za
krůčkem nebezpečně vymykají z rukou.

Informace z knihovny
Uzavřel se nám další rok života nás všech i života naší knihovny a

člověka to nutí ohlédnout se zpět. Od roku 2008, kdy pracuji v knihovně,
se podařilo zdvojnásobit počet výpůjček, přihlašují se další noví čtenáři
všech věkových kategorií, přibývají i čtenáři muži. Bohužel, čtenáře i
ztrácíme. Některým starším čtenářům slábne zrak nebo trpí jinou nemo-
cí, a přestože četba pro ně vždycky znamenala součást žití a bytí, už to
zkrátka nejde. Jiní odcházejí tam, odkud již není návratu, za tu dobu ode-
šlo jedenáct velmi aktivních čtenářů. Stále na ně vzpomínám, protože
mezi knihovníkem a čtenářem se časem vytvoří určité citové pouto.

Předpovědi o budoucím úpadku čtení papírových knih a tím i kniho-
ven v podobě, v jaké je známe, se zatím nenaplňují, „papírových“ čtená-
řů je zatím stále dost, což je potěšující. Malá část mladých se sice vydala
cestou čtení e-knih, což je dobré třeba na cestách, ale většina z nich při-
znává, že „papír je papír“ a není nad to, v knize si zalistovat. Naše kni-
hovna určitě nechce ustrnout a jet jako buldozer stále tou starou cestou.
Pár let již uvažujeme o zavedení půjčování elektronických knih i u nás,
zatím je to však trochu finančně náročný sen, takže zatím vyčkáváme,
kdy tato služba bude prostřednictvím E-Readingu dostupnější. Naše
malá sluníčka – děti ze školky, z první třídy a z 1. stupně základní školy
si moc rády papírové knížky prohlížejí, čtou nebo si je nechají číst, to
všechno zásluhou paní učitelek, učitelů nebo rodičů, kteří je k lásce ke
knížkám vedou. Tito malí čtenáři by knihu nevyměnili za písmenka v po-
čítači, v tabletu či čtečce a vždycky je pro ně zážitek prohlížet si knížky
v knihovně a pak si je půjčit domů. Četba nám všem dává mnoho dobrého:
naučí nás soustředění, trpělivosti, rozvíjí představivost, přenáší nás do ji-
ných světů, rozšiřuje naše vědomosti a obzory, dovoluje prožívat různé
příběhy a poznávat život a přírodu v jiných zemích, uklidňuje, pomáhá
nám odreagovat se od starostí současného uspěchaného života a zároveň
nám tříbí gramatiku a posiluje lásku k našemu jazyku.

Všem čtenářům i nečtenářům přeji do dalšího roku kromě dobrého
zraku moc a moc zdravíčka, hodně úspěchů, žádný stres a hezké vztahy
v rodině i na pracovišti nebo ve škole.

Knihovnice D. Císařová

Vánoční čtení v knihovně s 1. třídou

Vánoční čtení v knihovně s 2. třídou

Co se v prosinci dělo v knihovně
Začalo to již koncem listopadu předvánočním prodejem knih,

což je již tradiční služba knihovny občanům, kteří by rádi obdarova-
li své bližní knihou, ale nechtějí (nebo nemohou) kvůli tomu cesto-
vat do Českých Budějovic. Následovala „Adventní amnestie“ – po
dobu Adventu mohli čtenáři, kterým hrozila pokuta za pozdní vrácení
knih, vyváznout bez placení. Součástí amnestie je každý rok přihlašo-
vání nových čtenářů s odpuštěním registračního poplatku. Mezi tím
vším jsme s dětmi, které měly zájem, dopletli košíčky pro maminku
nebo pro babičku. A pak ještě knihovnu navštěvovaly děti ze školky,
z 1. třídy a ze školní družiny. Přečetli jsme si, jak Vánoce slavil ko-
cour Mikeš, povídali jsme si o Ježíškovi a o tom, že Santa Clause ne-
cháme v Americe, o vánočních zvycích, zazpívali si koledy, nahřáli
purpuru, rozkrojili jablíčka a pustili na vodu ořechové skořápky. Tak
takhle jsme přivítali nadcházející Vánoce. D. Císařová
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Výzva pro
ubytovatele
a poskytovatele

služeb,
kteří mají zájem prezentovat své služby

na tradičních veletrzích cestovního ruchu
Regiontour Brno (14. – 17. 1.) a Holiday
World Praha (18. – 21. 2.) prostřednic-
tvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže.
Své tištěné materiály můžete dodat nej-

později do úterý 12. ledna 2016 do našeho
informačního centra. Materiály budou
k dispozici návštěvníkům veletrhu na

stánku propagující region Novohradska
v rámci expozice Jihočeského kraje.

KIC NH

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:
¡ 9. a 30. 1. - Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 1. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 16. 1. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 1. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 1. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 1. – Frankenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 1. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 2. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 6. a 28. 1. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. a 16. 1. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 7. 1. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8., 9., 16., 22. a 23. 1. – Klíče na neděli – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 8. a 15. 1.  Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 1. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. a 14. 1. – Pas de trois – DK Metropol, ČB
¡ 9. 1. – Osamělé večery Dory N. – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. a 18. 1. – Aida – DK Metropol, ČB
¡ 11. a 22. 1. – Pryč z Mullingaru – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. a 13. 1. – Archa naděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 1. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6., 22. a 26. 1. – Kreutzerova sonáta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 1. – Bambini di Praga – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 1. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 19. 1. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 1. – Malý princ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 1. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 1. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 1. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 29. 1. – Zakletý princ – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Labutí jezero – DK Metropol, ČB
¡ 9. 2. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2016:
¡ 8. – 18. 6. 2016 – Robin Hood
¡ 12. 6. – 10. 9. – Baron Prášil
¡ 22. 6. – 9. 7. – Ženy Jindřicha VIII.
¡ 14. – 23. 7. – Příběhy lišky Bystroušky
¡ 27. – 30. 7. – Labutí jezero (balet)
¡ 2. – 6. 8. – Carmen (opera)
¡ 17. 8. – 4. 9. – Pes baskervillský

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 9. 1. – Novoroční benefiční koncert Radka Žaluda, Husův sbor CČSH, ČB
¡ 10. 1. – Tříkrálový koncert Trio Canto Corno Con Vera – Klášter Borovany
¡ 13. 1. – JF: Krátce slavní-dlouho zapomenutí –

Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 17. 1. – 4TET – KD Kaplice
¡ 19. 1. – Divadlo Studna: Zakletá princezna – Konc. síň Otakare Jeremiáše, ČB
¡ 20. a 21. 1. – JF: J. Mráček (housle) – Konc. síň Otakare Jeremiáše, ČB
¡ 27. 1. – JF: Symfonie a sinfonie – Konc. síň Otakare Jeremiáše, ČB
¡ 29. 1. – ALICE a Dan Bárta – Café Klub Slavie, ČB
¡ 2. 2. – JF: Guitarra Cantante – Konc. síň Otakare Jeremiáše, ČB
¡ 3. 2. – Čechomor – Café Klub Slavie, ČB
¡ 13. 2. – Monkey Business – Café Klub Slavie, ČB
¡ 20. 2. – Traband – Café Klub Slavie, ČB
¡ 27. 2. – Vypsaná fixa – Café Klub Slavie, ČB

Přednášky, Listování, ostatní akce:
¡ 20. 1. – Přednáška Archa naděje – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 25. 1. – Listování: Pohádky pro neposlušné děti a jejich starostlivé rodiče –

Malé divadlo, ČB
¡ 29. 1. – Zpívám, tedy jsem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 17. 2. – Na Stojáka Live!: Lukáš Pavlásek a spol. – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 24. 2. – Listování: Kafe a cigárko – Malé divadlo, ČB
¡ 4. 3. – Na Stojáka Live!: L. Pavlásek, E. Kočičková, D. Čech, K. Hynek –

KD Borovany

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

KIC Nové Hrady zve na tradiční

Cestovatelské promítání

Hotelbusem
po černé Africe

11. února 2016, od 18.00 hod.

Sál Kulturně-spolkového domu
N. Hrady

Cestovatelské vyprávění Jardy Michala, který
několik let brázdí jako řidič hotelbusu celou
jižní Afriku. Podělí se s vámi nejen o zážitky

z cest ve formě krátkých komentovaných
filmů, ale rád zodpoví všechny zvídavé

dotazy mířené na tuto část nádherného světa.

Vstupné 30 Kč
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195,

602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Sportovní klub Byňov, oddíl STOLNÍHO TENISU pořádá

TURNAJ PRO VEŘEJNOST,
který se koná v sobotu 9. 1. 2016 od 9 hodin

v herně SK Byňov v ŽPSV
Ceny a občerstvení budou připraveny

Srdečně zveme všechny zájemce o stolní tenis. SK Byňov

KIC Nové Hrady připravuje na tento rok
„Výlet za Karlem IV. k příležitosti 700. výročí jeho narození“
Cílem výletu by měla být například výstava pořádaná Národní ga-
lerií „Císař Karel IV. 1316-2016“ ve Valdštejnské jízdárně a histo-
rických prostorách  Univerzity Karlovi a Karolinu v Praze.
Po upřesnění přesného data se můžou zájemci hlásit na
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195.
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XXXIV. Mezinárodní Veteraniáda
14. 11. 2015 v Liberci

Veteraniáda proběhla za účasti závodníků Německa, Slovenska
a ČR. Poprvé nepřijeli závodníci z Chorvatska, vlakové spoje hodně
narušila migrační situace.

V kategorii 75 – 79 roků bylo toto pořadí:
1. S. Bauer, Německo
2. R. Rusiňák, ČR
3. L. Jakša, ČR
Závod proběhl hladce bez zranění,

nejvíc se mi dařilo v přeskoku 9,70 b.
na hrazdě a kruzích 9,50 b. v prostných
9,30 b. Jestli zdraví vydrží, tak všichni se
už těší na jarní závody v Praze.

P.S. Na všechny naše závody vždy při-
jede už 90 tiletý J. Šalda, který ještě jako
80 tiletý točil veletoče na vysoké hrazdě,
je pro nás vzorem, už kvůli němu cvičím
jen na vysokém nářadí.

Vytrvalost, toť heslo hesel,
toť znamení ve kterém zvítězíš.

III. kolo Ligy mládeže v karate v Českých Budějovicích
Závod se Davidovi Machovi vydařil

V neděli 29. listopadu 2015 se konalo ve sportovní hale vysokých
škol Slávie III. kolo Ligy mládeže v karate. Soutěže se účastnilo více
jak 100 závodníků z 11 oddílů nejen z Jihočeského kraje. Dopoledne již
tradičně patřilo disciplíně kata – sestavy složené z postojů, krytů, úderů
a samozřejmě kopů karate, které jsou koncipovány do předepsaného
systému a prezentují obranu a boj proti imaginárním útočníkům. Zá-
vodník zde prezentuje všechny techniky karate, které se naučil do výše
technického stupně (barevné pásy na kimonu), ale také svoji paměť a
koordinaci pohybu a v neposlední řadě fyzickou kondici. V této discip-
líně zvítězil David Macho, který vybojoval mezi mladšími žáky v silné
konkurenci dvaceti závodníků zlatou medaili.

Odpoledne se soutěžilo ve sportov-
ním zápase kumite, kde proti sobě po-
stupně nastupují dvojice dle věku,
pohlaví, hmotnosti a technického stup-
ně. Opět zde v kvalitní a především ve
vyšší věkové kategorii se probojoval do
finále David Macho, který zde podlehl
soupeři pouze o jediný bod a tak veze
do Nových Hradů zasloužené stříbro.

Děkuji celému závodnímu týmu,
trenérům a samozřejmě rodičům za
podporu našich závodníků.

Přeji všem mnoho zdraví, štěstí a
pohody do Nového roku a našim čle-
nům mnoho sil do dalších sportovních
akcí. Závěrem bych rád touto cestou
poděkoval za podporu naší sportovní činnosti vedení Města Nové Hra-
dy, Tělovýchovné jednotě a sponzorům Magna Cartech, MP Stav s.r.o.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

David zvítězil v disciplíně kata mladší žáci

Dvojnásobný medailista
z Ligy mládeže v karate

TJ SOKOL Nové Hrady informuje
Ve dnech 18 a 19. 12. 2015 proběhlo v kuželně Vánoční koulení o ceny. Letošního ročníku

se zúčastnilo přibližně 89 občanů Nových Hradů a okolí. Jako každý rok proběhla v rámci tohoto turna-
je mnohá přátelská klání. Nejkrásnější pohled byl na nejmenší účastníky tohoto turnaje, kteří s velkým
nasazením bojovali o pěkné ceny. V kategorii dětí se na první místo probojoval Jan Koriťák, na druhém
místě skončila Tereza Fritzová a na třetím místě skončil Pavel Fritz. V kategorii neregistrovaní se na prv-
ní místo probojoval Tomáš Jelínek, na druhém místě skončil Michal Šimůnek a na třetím místě skončil
Kotrč. V kategorii registrovaných se na první místo probojoval Stanislav Sladký, na druhém místě skon-
čil Jan Dvořák a na třetím místě skončil Libor Tomášek. Tento turnaj mohl být uskutečněn také díky
sponzorským darům. Tyto dary poskytly jak fyzické osoby tj. členové TJ Sokol, tak hlavně podnikatelské
subjekty z Nových Hradů a okolí, jmenovitě: E.ON a. s. České Budějovice, TERMS CZ České Budějovice,

Cukrárna Kousek, Rybáři Lhotka, COOP Nové Hrady, Stavebniny Jiří Beneš, Pekařství
Miroslava Vondrová, Doprava Michal Kanděra, Trafika Ing. Milana Hromasová, Vác-
lav Šiller, Renata Žahourová Ledenice, Jan Silmbrod, Jiří Dorazil, Stanislav Sladký a
Bc. Libor Tomášek. Na uspořádání tohoto turnaje nám přispělo nemalou měrou i Město
Nové Hrady v rámci svého grantového programu, kterému patří zvláštní poděkování.

Za TJ SOKOL Nové Hrady Stanislav Sladký, starosta TJ SOKOL

R. Rusiňák

Fotbalový podzim
Skončila půlka fotbalové sezóny v Nových Hradech 2015 – 2016, a

tak můžeme tak trochu bilancovat. Samozřejmě konec bude na konci
jarní části, ale už teď můžeme vidět některé zajímavé počiny v „novo-
hradském“ fotbalu.

Začnu družstvem mužů. Říká se, že druhá sezona v „okresním pře-
boru“ bývá ještě těžší než ta první. Uvidí se, až bude konec jarní sezó-
ny. Muži jsou ve vyrovnaném „okresním přeboru“ ČB na osmém místě
ze 14 účastníků. Kluci vyloženě propadli jen 2 krát, a to se Srubcem
(0:6) a v Mladém ČB (1:5). Dále to byly vyrovnané výsledky o jednu
nebo dvě branky. Můžu také pochválit dva dobré zápasy, a to s Borkem
u ČB (4:1) a krásnou remízu (1:1) s 1. mužstvem soutěže Novou Vsí
u ČB. Když se budou chlapi scházet na každý zápas, tak nemám staros-
ti, že by letos sestoupili!

Dorostenci vybojovali v I.A třídě 11. místo. Doplatili na to, že jich
bylo málo a museli se sloučit s dorostem Borovan, aby mohli vůbec
hrát. Je to také důsledek toho, že nedávno skončila s fotbalem většina
žáků a nikdo tak dorost nemohl doplnit.

A teď radost! Vznikli totiž mladší žáci a vedle nich stále existuje
starší přípravka. Obě družstva skončily ve svých soutěžích okresu ČB
na krásných 2. místech. Opět musím pochválit jejich trenéry pány Emra
a Silmbroda.

Závěrem. Přeji všem „hradeckým družstvům“, aby dělaly v příštím
roce 2016 radost sobě, trenérům a hlavně divákům.

Pořád se žehrá v televizi, novinách a tak různě, že mládež se málo po-
hybuje a sportuje. Fotbal má však na Hradech vždy otevřenou náruč, pro-
to přijďte si „zakopat“ a dejte se na tuto krásnou hru! Miroslav Hruška

Dne 9. 1. 2016 od 9.00 hodin se v kuželně
Nové Hrady koná okresní přebor žen a seniorek.
Zveme všechny příznivce kuželkářského sportu k náv-
štěvě kuželny a k podpoře Novohradských kuželkářek.
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2. Krajský přebor mládeže v Allkampf-Jitsu 2015
Tři medaile putují do Nových Hradů

V sobotu 28. listopadu 2015 se na Krajský
přebor mládeže v Allkampf-Jitsu (dále jen
AKJ) do Českých Budějovic přihlásilo více
jak osmdesát závodníků z šesti oddílů a škol
AKJ. Postupový závod na MČR pořádal oddíl
TJ karate Nové Hrady a konal se v areálu
Sportovního klubu policie v České Budějovi-
ce. Tento areál nabízí možnosti pro soutěže
v úpolových sportech. Na přebor se nakonec
dostavilo osmdesát dva závodníků z ŠBU
Most, AKJ Panthers Sokol Písek, AKJ Pan-
thers DDM Milevsko, SKP České Budějovice,
Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a
pořádající oddíl TJ karate Nové Hrady.

Samotná soutěž začala slavnostním nástu-
pem všech účastníků, kde jsem ve funkci ředite-
le soutěže přivítal závodníky i diváky, představil
jednotlivé rozhodčí a závodníkům popřál mnoho
štěstí ve sportovním klání, dále pak promluvil
čestný host prezident AKJ ČR Ing. Martin Ma-
touš a viceprezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní
rozhodčí soutěže Ing. Pavel Hirsch.

Početné pole startujících bylo rozděleno do
jednotlivých kategorií podle stáří a získaného
stupně technické vyspělosti soutěžících Kyu
(barevné pásky na kimonu) od dětí až po juni-
ory do patnácti let věku. Celé klání nastartoval
tzv. „Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili
nejmladší bojovníci v disciplině randori. To-
hoto turnaje se mohou zúčastnit děti již od 5-ti
let, které nemají získaný stupeň technické vy-
spělosti (barevný pásek na kimonu). Dále se
pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří zá-
vodí rovněž pouze v disciplině randori a star-
ších žáků, kteří již soutěží ve dvojboji –
randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo
přes šedesát malých bojovníků a lze říci, že
všichni předvedli skvělé sportovní výkony a za-
slouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod
vedením svých trenérů pilně trénovali. Naše
barvy hájili Nikola Staňková, která zvítězila
v kategorii žákyň od 9. Kyu, druhou příčku ob-
sadila v této kategorii Karolína Staňková a další

stříbro vybojoval v silně obsazené kategorii
starších žáků Tomáš Balko.

Blahopřeji všem medailistům k zisku cen-
ných kovů, všem závodníkům za vzornou re-
prezentaci a děkuji rodičům za podporu našich
cvičenců.

Veliké díky patří všem našim sponzorům,
bez kterých by nebylo možné tuto velkou
sportovní událost zorganizovat. Významnou
pomoc poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu
na podporu 2. Krajského přeboru v AKJ. Sou-
těž podpořilo Jihočeské letiště, Profi Credit
Czech a.s., UniCredit, MP Stav, Solilstraktory
cz, Magna Cartech.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Mistrovství České republiky v karate 2015
Dva tituly Mistra ČR vybojoval pro Nové Hrady Tomáš Hermann

O víkendu 5. – 6. prosince 2015 se špičky Českého karate utkaly na
Mistrovství ČR v Ostravě. Metropole Moravskoslezského kraje hostila
589 závodníků z 83 oddílů ze všech krajů naší země. Z Jihočeského
svazu karate se nominovali také dva naši závodníci z oddílu TJ karate
Nové Hrady.

Dopoledne probíhaly soutěže v kata - souborná cvičení, povinné se-
stavy úderů, kopů, seků a krytů v předepsaných postojích, kde je posu-
zováno nasazení, správné provedení jednotlivých cviků a přesné
načasování pohybu závodníka. Soutěžil jsem v kategorii muži nad
40 let v disciplíně kata Master. Z prvního kola jsem postoupil pro ne-

účast přihlášeného závodníka, ve
druhém kole jsem nastupoval proti
závodníkovi z TJ karate Praha, kte-
rého se mi podařilo překonat 4:1.
V dalším kole mě čekal soupeř klu-
bu Nidoshinkan, kterému jsem
podlehl 2:3. Toto kolo bylo semifi-
nálové, a proto jsem postoupil

do tzv. repasáže, kde se spolu střeli všichni závodníci, kteří prohráli s fi-
nalisty v boji o třetí místo. V souboji o bronz se mi podařilo překonat
závodníka Karate Klubu Karlovy Vary 3:2 a získal jsem pro naše barvy
bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním zápase dvojic
„kumite“ V této kontaktní kategorii jsme měli opět pouze jedno želízko
v ohni, ale zato pěkně žhavé. Tomáš Hermann startoval v kategorii
muži do 21 let nad 78 kg. V semifinále porazil Tomáš závodníka z Cob-
ra Ryu Strakonice a do finále postoupil proti soupeři z TJ karate České
Budějovice, kterého překonal 3:2 a získal v této kategorii pro naše bar-
vy první titul Mistra ČR. Tomáš nastupoval v roli favorita také do bojů
v kategorii kumite muži nad 84 kg. V této nejtěžší váhové kategorii pro-
bíhaly složité souboje, ve kterých nebyla nouze o tvrdé střety. V prvním
kole Tomáš překonal soupeře z Kesl Ryu Praha, ve druhém kole porazil
závodníka z TJ karate České Budějovice a ve finále překonal protivníka
z Baníku Havířov. Tomáš obhájil loňské prvenství v této kategorii a do
Nových Hradů dovezl další titul Mistra ČR.

Součástí Mistrovství ČR bylo finále Ligy družstev v kumite České-
ho svazu karate. Tomáš Hermann byl členem
týmu reprezentující TJ karate České Budějo-
vice a svými výkony přispěl k zisku stříbrné
medaile, když společně s Josefem Ludačkou a
Dominikem Szalayem porazili soupeře z týmu
TJ karate Praha a Spartak Hradec Králové.

Věřím, že jsme svými výsledky kvalitně
reprezentovali Tělovýchovnou jednotu a měs-
to Nové Hrady a přispěli jsme k nemalému
úspěchu Jihočeského svazu karate na vrcholné
republikové soutěži.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Karolína a Nikola cvičí sebeobrané techniky
v disciplíně Randori

Karolína a Nikola Staňkovy a Tomáš Balko, me-
dailisté z 2. Krajského přeboru mládeže v AKJ

Tomáš a Martin Hermannovi
na Mistrovství ČR v karate měli
úspěch
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KIC Nové Hrady je místem, na kterém je možné zakoupit
vstupenky na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému
„CB - SYSTEM“.

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

řádková inzerce

¡ Koupím zděnou garáž v Nových Hradech. Tel. 606 483 523.
¡ Prodám zahradu na „Klondajku“, 1.200 m2 za 80. tisíc.

Při rychlém jednání sleva. Tel.: 721 281 912.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!


