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Přání
Poslední měsíc roku 2016 byl plný přání. Začali jsme je vymýšlet a psát už při Básničkování

v Koželužně, přáli jsme si hlavně zdraví při předvánočním setkání seniorů, při zahájení Adventu
na náměstí jsme přání poslali pomocí balónků „někam nahoru“, při Koncertu sborů jsme si přáli
hodně radosti ze zpívání, při Vánočním koncertu v kostel jsme si přáni krásné svátky, při před-
vánočním tvoření v Koželužně jsme si přáli, aby vytvořený dárek potěšil, jistě i při školkových a
školních vánočních akcích zazněla hezká přání, přáli jsme si v obchodech, na ulicích, někteří
přáli i prostřednictvím Zpravodaje…

Snad všechna přání dopadla dobře.
Při předvánoční výstavě v Koželužně mohl každý návštěvník ještě napsat a „zveřejnit“ své

přání na připravenou papírovou tabuli a doplnit k těm básničkovým. Přibyly nám sice jenom tři
„kousky“ (chápu, že s tím svým osobním přáním se nechce vždy jít na trh, něco si člověk musí
nechat jenom pro sebe), ale i ty tři přání stojí za zveřejnění. Už i proto, že nejsou vlastně vánoční,
ale celo-roční.

Přeji si, abychom se měli pořád rádi a abychom byly spolu pořád kamarádky.
Přeji si, abychom se měli pořád rádi a celé Nové Hrady zůstaly pořád stejné.
Přeji abychom měli všichni schopnost a čas dokončit svůj úkol.

Vše dobré do roku 2017. Květa Jarolímková

Pozvánky
na leden

6. 1. Tříkrálová koleda v MŠ
7. 1. Tříkrálová sbírka
7. 1. Turnaj ve stolním tenisu
19. 1. Cestovatelské promítání
24. 1. Koncert žáků

akordeonového odd. ZUŠ
28. 1. Dětský karneval

Další ročník Perníčkované má za sebou školní
družina. Jak krásné výrobky z perníkového těs-
ta mohou vzniknout uvidíte uvnitř čísla. K. J.

I letošní Čertovsko-Mikulášský rej na našem náměstí postrašil a připo-
měl, jak to je s tím dobrem a zlem na světě. Setkání s čertovskou tváří
jsme navíc ještě prodloužili na Po-čertovské výstavě v Koželužně.  K. J.

Letošní Vánoční koncert se konal v novohradském kostele sv. Petra
a Pavla. A protože je v našem městě hodně milovníků dechovky, pozva-
la jsem na koncert dechový soubor Brasstet. Věřím, že svou hrou i zpě-
vem potěšil každého, kdo na koncert přišel.                                   K. J.

Ačkoli bylo určitě tolik možností k zakoupení
nejrůznějších vánočních dárků, přesto dá-
rek vyrobený vlastní rukou voní úplně jinak.
A když je tím dárkem mýdlo…. více o mýdlo-
vém dárku uvnitř zpravodaje. K. J.

Při zahájení Adventu poslaly děti do oblak svá
vánoční přání. Snad došlo k jejich naplnění
anebo alespoň uchování na příštěJ K. J.

PF 2017  – Redakce Novohradského zpravodaje přeje všem čtenářům zprávy čitelné,
srozumitelné, kladné a jejich čtení ve zdraví, radosti a bezpečí.
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Zápis z 62. schůze městské rady
ze dne 9.11.2016

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 61. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 61. jednání rady města.

� 2. Program regenerace MPR – MPZ
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí finanční podpory v rámci Programu re-
generace Městských památkových rezervací a
Městských památkových zón (MPR a MPZ) a
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Odbor investiční
a majetkový administrací podpory.
(Rada byla informována o finálním schvále-
ní podpory v rámci Programu regenerace
Městských památkových rezervací a Měst-
ských památkových zón. K všem realizova-
ným aktivitám byly dodány podklady a
poskytovatel podpory vydaným rozhodnu-
tím potvrdil správnost všech podkladů a
poskytnutí podpory ve výši 775 000,- Kč
s realizovaným akcím – rekonstrukce hra-
dební zdi u Údolské brány, restaurování ka-
menných balustrád (Zámek), restaurování
oratoře v kostele sv. Petra a Pavla.)

� 3. Dodatek ke smlouvě o pronájmu
pozemků
Rada města schvaluje snížení nájemného za
nevyužívání pozemků parc. č. 975/1 v k.ú.
Štiptoň a parc. č. 1559 v k.ú. Nakolice a po-
věřuje starostu podpisem Dodatku č. 2 k ná-
jemní smlouvě s panem F. Králem.
(Po provedeném místním šetření k úpravě
nájmu pozemků od roku 2016 s p. F. Králem
rada projednala návrh na snížení nájemného
za pozemky, které není možno využívat
k zemědělskému užívání.)

� 4. Dodatek k pachtovní smlouvě v k.ú.
Byňov
Rada města schvaluje snížení pachtovného
z důvodu prodeje části pozemku parc.
č. 2303 v k.ú. Byňov a pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 1 Pachtovní smlouvy
s panem F. Krtkem.
(Po zhotovení geometrického plánu a poda-
ném návrhu na prodej části pozemku parc.
č. 2303 v k.ú. Byňov, který má propachto-
vaný pan F. Krtek, rada navrhla změnu
smlouvy.)

� 5. Odstoupení od prodeje nemovitého
majetku
Rada města bere na vědomí odstoupení spo-
lečnosti Novohradské hory s.r.o. od prodeje
nemovitého majetku v k.ú. Byňov.
(Starosta informoval o telefonickém a ná-
sledně i písemném odstoupení společnosti

Novohradské hory s.r.o. od žádosti o prodej
nemovitého majetku v k.ú. Byňov města
Nové Hrady.)

Zápis z 63. schůze městské rady
ze dne 23.11.2016

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 62. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 62. jednání rady města.

� 2. Pasport místních komunikací
Rada města souhlasí s návrhem Pasportu
místních komunikací města Nové Hrady a
postupuje jej ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti PasProRea,
s.r.o. Pasport místních komunikací města
Nové Hrady. Město Nové Hrady zadalo
zpracování nového pasportu, neboť původní
již nevyhovoval aktuální legislativě, bylo
nutno zapracovat realizované nové komuni-
kace a rekonstruované úseky (za posledních
10 let). Nový pasport též řeší návrhy plánu
společných zařízení, které vznikly v rámci
realizace komplexních pozemkových úprav.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 12
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2016.

� 4. Návrh na odvolání člena FV a zvolení
nového
Rada města bere na vědomí návrh na odvo-
lání člena finančního výboru pí. Marii
Dvořákovou a zvolení nového člena Bc.
Romana Schmidta.
(Rada obdržela od MO ČSSD Nové Hrady
návrh na odvolání člena finančního výboru
zastupitelstva města pí. Marii Dvořákovou
(z důvodu značného pracovního vytížení) a
zvolení nového člena Romana Schmidta.)

� 5. Rezidence – kupní smlouva
Rada města bere na vědomí návrh Kupní
smlouvě k převodu nemovitostí na parc. č.
st. 65, čp. 1 Nové Hrady a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh kupní smlouvy k pře-
vodu majetku, týkající se budovy čp. 1
Nové Hrady (bývalá buquoyská Reziden-
ce). Smlouva vychází ze smlouvy o budoucí
smlouvě z roku 2003. Kupní cena byla prů-
běžně splácena formou uzavřené nájemní
smlouvy a poslední splátka proběhne na kon-
ci roku 2016. Město Nové Hrady s ohledem
na čerpání dotací z Ministerstva kultury ČR
(dále MK) v letech 2007–2008 požádalo MK
o vyjádření, zda je možno kupní smlouvu
uzavřít. Ze strany MK bylo potvrzeno, že je
možno kupní smlouvu uzavřít, neboť v pod-
mínkách k poskytnutým dotacím je stanovena

pouze povinnost uchovat veškeré doklady
související s čerpáním dotace po dobu dese-
ti let a jiné povinnosti stanoveny nejsou.
Převod objektu je tak dle MK možný. Rada též
kupní smlouvu konzultovala s JUDr. P. Pomi-
jovou, která v předchozích jednáních ve
věci smluvních vztahů s Rezidencí Nové
Hrady a.s. Město Nové Hrady zastupovala.
Paní JUDr. Pomijová též návrh kupní smlou-
vy odsouhlasila. Rada postoupila schválení
kupní smlouvy k projednání na jednání Za-
stupitelstva města a doporučuje, aby zastu-
pitelstvo schválilo kupní smlouvu s tím, že
k podpisu smlouvy ze strany Města Nové
Hrady dojde po uhrazení poslední splátky
kupní ceny.)

� 6. Jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise konané dne 7. listopadu
2016. rada souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu na uvolněný byt Byňov čpp. 68/3
s pí. Michaelou Ondrejmiškovou a na uvol-
něný byt Nové Hrady, Komenského 191 s p.
Janem Dorotovičem.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 7. listopadu 2016.)

� 7. Tepelná čerpadla
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
jektové dokumentaci na instalaci tepelných
čerpadel pro panelový dům čp. 339, Zahrad-
ní čtvrť, Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti ACOND a.s.,
Praha informaci o projektové dokumentaci
na instalaci tepelných čerpadel pro pane-
lový dům čp. 339, Zahradní čtvrť, Nové
Hrady.)

� 8. TSM – sdělení (EJA studio s.r.o.)
Rada města bere na vědomí informaci
Technických služeb města Nových Hradů
o dlužném nájemném společností EJA stu-
dio s.r.o. s tím, že Technické služby města
Nových Hradů budou postupovat dle Ob-
staravatelské smlouvy.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů informaci o platbách
za pronájem nebytových prostor společnos-
tí EJA studio s.r.o.)

� 9. Lunapark v roce 2017
Rada města bere na vědomí žádost p. Jaro-
slava Holého, o povolení hostování luna-
parku v roce 2017. Rada nemá námitek
k povolení hostování za předpokladu, že
budou dodrženy všechny právní předpisy.
(Rada obdržela od p. Jaroslava Holého,
Kolný žádost o povolení hostování lunapar-
ku v roce 2017.)

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

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

� 12. ČEVAK a.s. – odvod srážkových vod
Rada města bere na vědomí informaci od
společnosti ČEVAK a.s. o výpočtu a ceně
za odvod srážkových vod na odběrném mís-
tě Pod Vodárnou 413, Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice informaci o výpočtu a
ceně za odvod srážkových vod na odběrném
místě Pod Vodárnou 413, Nové Hrady.)

� 13. Bezplatný odběr nepotřebného
textilu
Rada města souhlasí s bezplatným odběrem
nepotřebného textilu od občanů města a
schvaluje Smlouvu o spolupráci se společ-
ností Dimatex CZ, spol. s r.o.. Rada pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životního prostředí informaci o mož-
nosti sběru a převzetí nepotřebného textilu
od občanů města a poskytnutí kontejnerů na
textil.)

� 14. Smlouva o připojení – E.ON
Rada města schvaluje Smlouvu o připojení
k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12196462 s E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o připoje-
ní k distribuční soustavě ve věci připojení
objektu využívaného Auto-moto klubem
Nové Hrady v areálu bývalé pískovny v Na-
kolicích.)

� 15. Česká pošta, s.p.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Doho-
dě o podmínkách podávání poštovních zási-
lek Balík Do ruky a Balík Na poštu č.
982207-1492/2013, E2016/9644 s Českou
poštou, s.p. České Budějovice a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od České pošty, s.p. České
Budějovice návrh Dodatku č. 1 k Dohodě
o podmínkách podávání poštovních zásilek
Balík Do ruky a Balík Na poštu.)

� 16. SETERM CB a.s.
Rada města bere na vědomí oznámení o vstu-
pu na pozemek od společnosti SETERM CB
a.s., České Budějovice.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a.s., České Budějovice oznámení o vstupu na
pozemek v souvislosti s realizací stavby: Ja-
novka, K2521/4, Štorová - kabel NN.)

� 17. Výpověď smlouvy o nájmu
Rada města souhlasí s ukončením nájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 45
s p. Pavlem Michelem, Nové Hrady doho-
dou k 31.12.2016.
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 45,
o celkové výměře 45,40 m2, za minimální
částku 365,-Kč/m2/rok, na dobu určitou pěti
let a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Pavla Michaleho,
Nové Hrady výpověď ze smlouvy o nájmu
nebytových prostor k 28.2.2017 s tím, že
prostory budou uvolněny od 1.1.2017.)

� 18. Výpověď smlouvy o nájmu
Rada města souhlasí s ukončením nájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 45 s fi
Cigars Company, Nové Hrady dohodou
k 31.12.2016.

(Rada obdržela od Cigars Company, Nové
Hrady výpověď ze smlouvy o nájmu neby-
tových prostor k 28.8.2017 s tím, že prosto-
ry budou volné od 1.1.2017.)

� 19. JIKORD s.r.o. – vyjádření
Rada města bere na vědomí vyjádření spo-
lečnosti JIKORD s.r.o. České Budějovice
k požadavkům občanů na zavedení spojů.
(Rada obdržela od společnosti JIKORD
s.r.o., České Budějovice vyjádření k poža-
davkům občanů Byňova a Štiptoně na zave-
dení spoje ze zastávky Nové Hrady, žel. St.
(odjezd v 16.00 hod.) od Nových Hradů
(příjezd v 16.10 hod.) s tím, že požadavek
bude realizován jako spoj 67 na lince
320470 k termínu nových jízdních řadů
2016/2014 od 11.12.2016. Dalšímu poža-
davku na opoždění spoje 34 na lince 320470
vyhovět nelze z důvodu návaznosti na vlak
s odjezdem do Českých Budějovic v 15.13
hodin.)

� 20. Výpověď smlouvy o nájmu
Rada města souhlasí s ukončením nájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 43
s pí. Danou Strapkovou, Nové Hrady doho-
dou k 31.12.2016.
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 43,
o celkové výměře 35,31 m2, za minimální
částku 365,-Kč/m2/rok, na dobu určitou pěti
let a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od pí. Dany Strapkové,
Nové Hrady výpověď ze smlouvy o nájmu
nebytových prostor k 28.2.2017 s tím, že
prostory budou volné od 1.1.2017.)

Zápis z 64. schůze městské rady
ze dne 28.11.2015

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 63. schůze
městské rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 63. jednání rady města.

� 2. Rozpočet města na r. 2017
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2017 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh rozpočtu na rok
2017. Návrh rozpočtu počítá s příjmy ve
výši 46 328 860,- Kč, výdaji ve výši
44 780 104,- Kč a financováním (splátka
úvěru) ve výši 1 548 756,- Kč. Součástí
rozpočtu je i návrh rozpočtu Sociálního
fondu a Fondu pro oddávající.)

Zápis z 65. schůze městské rady
ze dne 7.12.2016

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 64. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 64. jednání rady města.

� 2. Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích 1/2016
Rada města souhlasí s návrhem Obecně
závazné vyhlášky č. 1/2016, o místních
poplatcích a postupuje ji k projednání za-
stupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. J. Vochoska informoval
radu o návrhu nové Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2016 o místních poplatcích. Vyhláška
vychází z doporučení Ministerstva vnitra,
Odboru dozoru a kontroly veřejné správy na
úpravy obecně závazných vyhlášek (OZV)
na základě aktuálních usnesení Ústavního
soudu o některých diskriminačních opatře-
ních v rámci těchto vyhlášek. Obce jsou na
základě těchto usnesení povinny doplnit či
upravit stávající OZV. Nový návrh vyhláš-
ky také ruší poplatek za ubytovací kapacitu
a poplatek ze vstupného a navyšuje výši re-
kreačního poplatku.)

� 3. Program studny
Rada města souhlasí s Programem pro pos-
kytování dotací na realizaci vrtané studny,
kopané studny a prohloubení stávající stud-
ny, jako zdroje pitné vody z rozpočtu města
Nové Hrady a postupuje jej ke schválení za-
stupitelstvu města.

(Místostarosta Bc. J. Vochoska předložil na
základě předchozího jednání rady města ná-
vrh Programu pro poskytování dotací na
realizaci vrtané studny, kopané studny a
prohloubení stávající studny, jako zdroje
pitné vody z rozpočtu města Nové Hrady.
Program řeší možnost přispět občanům na
zdroj pitné vody v lokalitách, kde není vy-
budována vodohospodářská infrastruktura.)

� 4. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Rada města souhlasí s návrhem na přidělení
dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2017 a postupuje návrh k projednání na jed-
nání zastupitelstva města s doporučením,
aby zbylé finanční prostředky do výše
schváleného v rozpočtu města byly pone-
chány jako rezerva pro případné další žá-
dosti.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o poskytnutí dotace a postupuje návrh
smlouvy ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh přidělení do-
tací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2017, kdy
byla pro tuto podporu vyčleněna částka
1,4 milionu korun. Návrh byl zpracován
MěÚ Nové Hrady, Investičním a majetko-
vým odborem na základě došlých žádostí.
Návrh následně projednala finanční a pro-
rodinná komise. Rada projednala návrh
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s tím, že zbylé finanční prostředky do
výše schválené v rozpočtu města doporu-
čuje ponechat jako rezervu pro případné
další žádosti k realizaci akcí. Rada postu-
puje návrh rady k projednání zastupitel-
stvu města.)

� 5. Nové Hrady č.p. 191 – dodávka vody
Rada města souhlasí s návrhem Smluv o
dodávce vody a o odvádění odpadních
vod č. 20124238/2 s ČEVAK a.s., České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smluv.
(Rada obdržela od ČEVAKu a.s., České
Budějovice návrhy smluv o dodávce vody a
o odvádění vod na odběrné místo Nové Hra-
dy, Komenského 191 a Komenského 30.)

� 6. Základní škola N.H. – věcný dar
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru od obchodu Flop Nové Hrady pro Zá-
kladní školu Nové Hrady.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady žádost o souhlas s přijetím věcného
daru (cukrovinky v hodnotě 1.000,-Kč) od
obchodu Flop Nové Hrady.)

� 7. Nadace Jihočeské cyklostezky –
mandát p. Mgr. Jarolímek
Rada města nominuje Mgr. Michala Jaro-
límka do správní rady Nadace Jihočeské
cyklostezky.
(Rada obdržela od Nadace Jihočeské cyklo-
stezky, České Budějovice žádost o nomina-
ci člena za Město Nové Hrady do správní
rady nadace.)

� 8. Dotace pro jednotky SDH obcí –
Pořízení nové automob. stříkačky z FZŠ
Rada města bere na vědomí informaci Minis-
terstva vnitra ČR o poskytnutí dotace na poří-
zení nové cisternové automobilové stříkačky
a pověřuje starostu dalším jednáním a přípra-
vou žádosti o dotaci na Jihočeský kraj.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
informaci, že městu bude poskytnuta dotace
ve výši 2,500.000,-Kč na pořízení nové cis-
ternové automobilové stříkačky.)

� 9. MŠ Nové Hrady – vyplacení odměny
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady za 2. pololetí
dle návrhu.
(Rada města obdržela od ředitelky MŠ
Nové Hrady žádost o schválení vyplacení
odměny pro ředitelku za 2. pololetí roku
2016.)

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

� 11. Uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr na zveřejnění
uvolněného bytu v Českém domě čp. 79/1,
Nové Hrady.
(Rada projednala návrh Technických služeb
města Nových Hradů k nájemnému na uvol-
něný byt v Českém domě čp. 79/1. Jednalo
se o stanovení výše nájemného a následné
zveřejnění záměru pronájmu uvolněného
bytu.)

� 12. STARNET, s.r.o.
Rada města souhlasí s natažením optických
kabelů mezi obytnými domy a nad pozemky
města dle návrhu.
(Rada obdržela od společnosti STARNET,
s.r.o. České Budějovice žádost o povolení
pro natažení optických kabelů mezi obytný-
mi domy a nad pozemky města.)

� 13. Dodatek č. 6 "ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady  větev D"
Rada města schvaluje Dodatek č. 6 ke
Smlouvě o dílo č. 17/2009 " ZTV Pod Zá-
meckým, Nové Hrady - větev D" a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od fi Milan Ertl, Kaplice ná-
vrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č.
17/2009 na akci: ZTV Pod Zámeckým,
Nové Hrady - větev D. Na základě dodatku
budou dokončeny práce na objektu Komu-
nikace - zámková dlažba a asfaltové kryty,
které byly z důvodu výstavby nových RD
přerušeny v roce 2010.)

ZÁPIS z 13. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 15. prosince 2016

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kour-
ková, p. Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Omluveni:
p. Jan Kollmann, p. Ing. František Štangl

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: pí. Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 13 čle-
nů zastupitelstva (p. Kollmann a p. Ing. Štangl,
byli řádně omluveni z pracovních důvodů), tj.
nadpoloviční většina a zastupitelstvo je usná-
šeníschopné. Pan starosta konstatoval, že zá-
pis z 12. zasedání byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

Pan starosta konstatoval, že program jed-
nání byl všem řádně zaslán s tím, že v materiá-
lech, které byly odeslány zastupitelům, byl
navíc doplněn materiál týkající se pasportu
místních komunikací.

Pan starosta navrhl, aby tento bod byl zařa-
zen do návrhu programu, jako bod č. 9.

Pan starosta navrhl, aby bylo hlasováno
o programu tak, že bude doplněn o bod č. 9
Pasport místních komunikací.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 12. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Rozpočet města pro rok 2017
5. Dotace pro spolky a zájmová sdružení

v rámci rozpočtu pro rok 2017
6. Dotační program Vrtané studny

na pitnou vodu

7. Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích

8. Odvolání a volba člena Finančního
výboru zastupitelstva města

9. Pasport místních komunikací
10.Interpelace
11.Diskuse
12.Závěr a usnesení

Bylo hlasováno o návrhu programu. Předlo-
žený program byl schválen - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to p. Bc. Josef Vochoska, pí. Ing. Ladisla-
va Bártová, pí. Martina Kourková.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Lu-
káš Winzberger.
Proti
Zdržel se 1
p. Bc. Josef Vochoska

Návrhová komise byla schválena - 12 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 13. jednání zastupitelstva, a to p. Ivan Do-
rotovič, p. Petr Michale.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-
vrhu -  11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, pí. Martina Kourková, Mgr. T. Rolínek,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány , p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Ivan Dorotovič, p. Petr Michale

� 1. Kontrola usnesení z 12. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 12. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města p.
Mgr. Vladimír Hokr.

Při přednesu kontroly usnesení z 12. jednání
zastupitelstva se pan starosta vyjádřil k bodu
č. 2. kdy uvedl, že byl kontaktován panem M.
Brychtou, který se dostaví na jednání dnešní-
ho zastupitelstva, kde mu bude v diskusi dán
prostor k vyjádření.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kontro-
lu usnesení z 12. zasedání zastupitelstva města.

Schváleno 13 hlasy.
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Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kour-
ková, p. Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány , p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

Kupní smlouva – Rezidence
Pan starosta informoval o možném převo-

du majetku bývalé buquoyské Rezidence.
Pan starosta uvedl, že předložený vzor kup-

ní smlouvy vychází ze smlouvy o budoucí
smlouvě z roku 2003, kdy kupní cena byla prů-
běžně splácena formou uzavřené nájemní
smlouvy a poslední splátka proběhne na konci
roku 2016.

Dále pan starosta informoval o tom, že
Město Nové Hrady s ohledem na čerpání dota-
cí z Ministerstva kultury ČR (dále MK) v le-
tech 2007-2008 požádalo MK o vyjádření, zda
je možno tuto kupní smlouvu uzavřít.

Pan starosta uvedl, že ze strany MK bylo
potvrzeno, že je možno kupní smlouvu uzav-
řít, neboť v podmínkách k poskytnutým dota-
cím je stanovena pouze povinnost uchovat
veškeré doklady související s čerpáním dotace
po dobu deseti let a jiné povinnosti stanoveny
nejsou.

Pan starosta konstatoval, že rada města
kupní smlouvu též konzultovala s JUDr. P. Po-
mijovou, která v předchozích jednáních ve
věci smluvních vztahů s Rezidencí Nové Hra-
dy a.s., Město Nové Hrady zastupovala.

Pan starosta dále uvedl, že Finanční výbor
Zastupitelstva Města Nové Hrady neměl vý-
hrady k převodu.

Pan starosta uvedl, že kupní smlouva bude
podepsána v momentu, kdy bude doplacena
poslední splátka ve výši 250.000,- Kč a budou
tak vypořádány veškeré závazky.

Zastupitelstvo města schvaluje Kupní
smlouvu s REZIDENCÍ Nové Hrady a.s.,
k převodu nemovitostí na parc. č. st. 65, jehož
součástí je budova čp. 1 v k.ú. Nové Hrady
(bývalá buquoyská Rezidence) a pověřuje
starostu podpisem smlouvy po vypořádání
veškerých závazků kupující strany vyplýva-
jících z kupní smlouvy.

Schváleno 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. T. Rolínek

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření č. 12/2016
Pan starosta uvedl, že se jedná o rozpočto-

vá opatření města, která reflektují průběžné
zapracování dotací.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 12/2016.

Schváleno 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Rozpočet města na rok 2017
Pan starosta uvedl, že v návrhu rozpočtu je po-

čítáno s celkovými příjmy ve výši 46 328 860,-
Kč, výdaje ve výši 45 042 663,08 Kč,- Kč a finan-
cováním (splátka úvěru) ve výši 1 286 196,92 Kč.

Dále pan starosta uvedl, že součástí roz-
počtu je i návrh rozpočtu Sociálního fondu a
Fondu pro oddávající.

Pan starosta sdělil doplňující a podrobné
informace ohledně příjmů a výdajů rozpočtu.

Pan starosta dále uvedl, že v rozpočtu se
počítá s rezervou (ostatní činnosti jinde neza-
řazené) ve výši 3 828 543,08 Kč a tato rezerva
bude použita na kofinancování akcí města, ko-
financování dotací a je zde zahrnuta i plánova-
ná rekonstrukce informačního centra.

Pan starosta informoval o současném stavu
finančních účtů Města Nové Hrady s tím, že na
účtech města je přibližně 10 miliónů korun.

Pan starosta otevřel diskusi k rozpočtu.
Pan starosta požádal pana Šlence o stano-

visko Finanční komise Rady Města Nové
Hrady.

Pan Šlenc uvedl, že finanční komise se roz-
počtem zabývala celkem třikrát, jednání se
účastní všichni členové komise, mimo pana
Pelecha, který se schůzí finanční komise ne-
účastní.

Pan Šlenc uvedl, že byl zmocněn finanční
komisí k tomu, aby podpořil finanční rozpočet
města na rok 2017 tak, jak byl předložen.
V případě, že by došlo k nějakým změnám, tak
finanční komise navrhuje řešit toto rozpočto-
vými změnami.

Pan starosta přečetl Zápis finančního vý-
boru, kde finanční výbor doporučuje schvá-
lit rozpočet města na rok 2017 v navrženém
znění.

Dále pan starosta uvedl, že byla vznesena
výtka finančního výboru, kdy bylo kritizová-
no, že členové finančního výboru dostali ma-
teriály k rozpočtu v nedostatečném časovém
termínu.

Pan starosta uvedl, že po kontrole na úřadu,
která proběhala na základě této výtky, bylo
zjištěno, že tato kritika je velmi neopodstatně-
ná, když finanční výbor měl minimálně týden
čas se rozpočtem zabývat, kdy všichni členové
finančního výboru měli tento materiál k dispo-
zici a v případě potřeby doplnění nebo osvětle-
ní některých položek nebylo o toto požádáno.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že je třeba se za-
měřit na rozpočtovou rezervu, kde je zapotře-
bí, aby se pro příští období rada města

zabývala touto rezervou, když se s přibývají-
cími zrekonstruovanými budovami a jejich
využíváním zvyšují náklady na provoz budov
ve vlastnictví města. Jako příklad pan Bc. Vo-
choska uvedl: Český dům (knihovnu, kino),
pasivní dům, kulturní a spolkový dům, lékár-
nu, jesle, rotu.

Pan starosta uvedl, že město musí platit
energie ve všech uvedených budovách, a to
z prostor, které samo využívá.

Dále pan starosta uvedl, že v souvislosti
s objektem Českého domu je připravená pro-
jektová dokumentace, kdy by se v horní části
mělo ze stávajících ubytovacích prostor re-
konstrukcí získat pět nových bytových jedno-
tek. Vedle nových bytů by tak i zde došlo ke
snížení vlastních nákladů města.

Dále pan starosta uvedl, že u objektu lékár-
ny je část prostor (bývalý sklad chemikálií),
které byly řešeny dotací, u jeslí bude záležet
na tom, zda se celý tento objekt podaří dát do
provozu, když je podán projekt na celkovou
rekonstrukci. Zatím je využívána pouze část
objektu, nicméně je nutno temperovat celý ob-
jekt.

Pan starosta uvedl, že ohledně roty proběh-
lo jednání se zástupkyněmi z Ministerstva
vnitra, kdy bylo doporučeno podat opakova-
nou žádost o bezúplatný převod této nemovi-
tosti, případně navržení ceny, za kterou by
mohlo město tento objekt koupit.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2017 jako přebytkový, v celkové výši příj-
mů ve výši 46 328 860,- Kč, celkových výdajů
ve výši 45 042 663,08 Kč a splátky úvěru ve
výši 1 286 196,92 Kč. V rozpočtu jsou zahrnu-
ty závazné ukazatele pro příspěvkové organi-
zace města, a to pro Technické služby města
Nových Hradů ve výši 9 800 000,- Kč, Zá-
kladní školu Nové Hrady 2 800 000,- Kč a
Mateřskou školu Nové Hrady 1 100 000,- Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 170 000,- Kč a celkové výdaje ve výši
182 700,- Kč. Fond pro oddávající má stano-
veny celkové příjmy ve výši 21 000,- Kč a cel-
kové výdaje ve výši 21 000,- Kč. Do rozpočtu
není zahrnut přebytek hospodaření z minulých
let. Zastupitelstvo města zmocňuje radu města
ke schvalování rozpočtových opatření do cel-
kového ročního objemu 10% ze schváleného
rozpočtu pro rok 2017.

Schváleno 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5.  Dotace pro spolky a zájmová
sdružení v rámci rozpočtu pro rok 2014
Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh při-

dělení dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci rozpočtu města pro rok 2017, kdy byla
pro tuto podporu vyčleněna částka 1,4 milionu
korun.

Dále pan starosta uvedl, že se též jedná
o schválení vzorových smluv o poskytnutí do-
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tace a ponechání rezervy pro případné další
žádosti.

Pan starosta informoval, že návrh byl zpra-
cován MěÚ Nové Hrady, Investičním a majet-
kovým odborem na základě došlých žádostí,
kde bylo možno žádat ve čtyřech kategoriích.
Návrh následně projednala finanční a proro-
dinná komise.

Pan starosta uvedl, že rada projednala ná-
vrh s tím, že zbylé finanční prostředky do výše
schválené v rozpočtu města doporučuje pone-
chat jako rezervu pro případné další žádosti
k realizaci akcí.

Pan starosta objasnil aktivitu TJ Spartak
Trhové Sviny, když se jedná o aktivitu gym-
nastického kroužku, který bude probíhat v No-
vých Hradech, dále podrobněji informoval
o aktivitách jednotlivých spolků a organizací.

Pan starosta otevřel diskusi.
Pan Mgr. Jarolímek vznesl dotaz, zda bude

hlasováno v tomto bodě jako o celku.
Pan starosta uvedl, že i v minulosti probí-

halo hlasování vždy hlasováno jako o celku a
vyzval zastupitele, pokud cítí v hlasování pří-
padnou podjatost, ať toto sdělí.

Pan Mgr. Rolínek uvedl, že zde střet zájmu
může nastat. Proto navrhl, že se zdrží hlasová-
ní, ale souhlasí s hlasování formou "en bloc".

Pan Dorotovič a pan Michale sdělili, že
u nich nastává podjatost v případě některých
žadatelů, o celku však hlasovat budou.

I někteří další zastupitelé konstatovali, že
by u nich mohla být podjatost s ohledem na
členství v některých zájmových organiza-
cích.

Pan starosta uvedl, že bude v tomto bodě
hlasováno "en bloc".

Pan Šlenc popsal, jak probíhalo rozhodo-
vání finanční komise.

Pan Mgr. Rolínek informoval o úspěchu
šachového kroužku žáků Základní školy Nové
Hrady, když se jim v letošním roce podařilo
účastnit se Mistrovství České republiky.

Pan Mgr. Jarolímek poděkoval všem čle-
nům komise, kteří se podíleli na hodnocení žá-
dostí.

Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro
spolky a zájmové organizace dle Programu
pro poskytování dotací zájmovým organiza-
cím z rozpočtu města, v rámci schváleného
rozpočtu pro rok 2017 s tím, že zbylé finanční
prostředky do výše schváleného rozpočtu bu-
dou ponechány jako rezerva pro případné další
žádosti k realizaci akcí.

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy
Smluv o poskytnutí dotace.

Schváleno 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Dotační program Vrtané studny
na pitnou vodu
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

programu o poskytování dotací na realizaci vr-
tané studny, kopané studny a prohloubení stá-
vající studny, jako zdroje pitné vody z
rozpočtu města Nové Hrady, kdy program řeší
možnost přispět občanům na zdroj pitné vody
v lokalitách, kde není vybudována vodohos-
podářská infrastruktura.

Pan starosta předal slovo panu Bc. Vochos-
kovi, který připravoval písemný návrh dotač-
ního programu.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že účelem prog-
ramu je stanovit zákonný postup při podpoře
realizace vrtané studny, kopané studny a pro-
hloubení jako zdroje zásobování obyvatel pit-
nou vodou v katastrálním území Města Nové
Hrady v lokalitách, kde není vybudována vo-
dohospodářská infrastruktura, čímž se rozumí
rozvod vody vodovodním řadem a toto vybu-
dování se v těchto lokalitách neplánuje z tech-
nických, ekonomických nebo hygienických
důvodů.

Pan Bc. Vochoska sdělil, že se jedná o jed-
norázové poskytnutí dotace, která se vztahuje
k přímo určené nemovitosti, kdy žadateli mo-
hou být pouze fyzické osoby.

Pan Bc. Vochoska informoval, že zdrojem
pro poskytování těchto dotací jsou finanční
prostředky města a v rozpočtu města je na toto
vyčleněna částka 250.000,- Kč na každý rok
podle zájmu a potřeb obyvatel.

Dále pan Bc. Vochoska uvedl podmínky
čerpání této dotace.

Pan Bc. Vochoska upřesnil výši dotace, když
maximální výše jednorázové dotace na realizaci
vrtané studny je 50 % z celkových uznatelných
nákladů, ale maximálně 50.000,- Kč a maxi-
mální výše jednorázové dotace na realizaci
kopané studny, nebo prohloubení stávajícího
zdroje je 50 % z celkových uznatelných ná-
kladů, ale maximálně 15.000,- Kč.

Závěrem pan Bc. Vochoska uvedl, že dota-
ci lze poskytnout na dílo uvedené do trvalého
provozu nejdříve po vyhlášení tohoto progra-
mu, to znamená zkolaudované, až po vyhláše-
ní tohoto programu a za způsobilé výdaje se
považují takové výdaje, které byly uskutečně-
ny již před datem vyhlášení tohoto programu,
ale maximálně jeden rok zpětně.

Pan starosta upřesnil, co vše zahrnuje po-
jem způsobilé výdaje:
− hydrogeologický průzkum místa zdroje

pitné vody.
− posouzení hydrogeologa ke stanovení

potřebné hloubky prohloubení stávajícího
zdroje pitné vody

− provedení průzkumného vrtu
− provedení vrtu, kopané studny nebo pro-

hloubení stávajícího zdroje, jejich zajiště-
ní a vystrojení

− propojení vrtu či kopané studny s rodin-
ným domem nebo objektem pro rodinnou
rekreaci, vodovodní přípojka

− rozbor vzorku pitné vody akreditovanou
firmou (laboratoří).

Byl podán dotaz pana Tröstla týkající se
nároku na dotaci z hlediska trvalého pobytu,
když vlastníkem nemovitosti je někdo jiný.

Pan starosta uvedl, že v tento moment je
návrh řešen na vlastníka či spoluvlastníka a
občana s trvalým pobytem.

Pan Michale upozornil na skutečnost, že ve
všech případech provedených vrtů není mož-
né vždy zaručit, že tato voda bude pitná.

Pan starosta odpověděl, že dotaci získá ten,
kdo bude mít řádně zkolaudovanou studnu.

Pan Duspiva poukazoval na podmínky
poskytování dotace před 14 lety, které zpraco-
vával pan Ing. Štangl, kde byla uvedena stejná
výše dotace. Dále podotkl, že kvalita vody v
daných lokalitách není dobrá a jsou zde vyso-
ké náklady na její úpravu.

Pan starosta odpověděl, že výše a způsob
této dotace, která je zde předložena, byla při-
pravována na základě vzorů jiných obcí a na
základě projednání s osadním výborem. Výše
podpory mu přijde jako velmi vstřícná k obča-
nům, stejně jako forma její administrace.

Pan Sýkora se dotazoval, zda se do těchto
výzev budou zařazovat i jiné osady než Nako-
lice, Vyšné a Obora.

Pan starosta odpověděl, že tento program
je určený pro celý katastr města, kde není
vybudována vodohospodářská infrastruktura
rozvod pitné vody vodovodním řadem.

Pan Bc. Vochoska doplnil, že tento pro-
gram byl zpracováván ve spolupráci se Sta-
vebním úřadem Nové Hrady a byl takto
odsouhlasen.

Pan Mgr. Jarolímek navrhl sjednocení po-
jmů uznatelné náklady a způsobilé výdaje
v uvedené vyhlášce.

Pan starosta doporučil schválit tento prog-
ram tak, jak byl předložen v upraveném znění
a uvedl, že případné připomínky budou řešeny
na jednání rady města, kde pravidla bude mož-
no ještě upravit.

Dále pan starosta přečetl vyjádření finanč-
ního výboru, který doporučil schválit Program
pro poskytování dotací v upraveném znění,
když podmínkou pro přidělení dotace na re-
kreační objekty s osobou hlášenou k trvalému
pobytu by byl trvalý pobyt po dobu minimálně
5 let od přidělení dotace. Ve věci vázání dota-
ce na dobu 5 let trvalého pobytu nebyla jasná
shoda, pan starosta proto doporučil, aby se
k této podmínce zastupitelstvo či rada ještě
vrátily a případně byla tato podmínka začleně-
na do smlouvy o poskytnutí dotace.

Zastupitelstvo města schvaluje Program
pro poskytování dotací na realizaci vrtané
studny, kopané studny a prohloubení studny,
jako zdroje pitné vody z rozpočtu města Nové
Hrady v upraveném znění, spočívající ve sjed-
nocení pojmů způsobilé výdaje a uznatelné
náklady.

Schváleno 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Ve 20.00 hodin odešel pan p. Winzberger.

� 7.  Obecně závazná vyhláška o místních
poplatcích
Pan starosta uvedl, že tato vyhláška vychá-

zí z doporučení Ministerstva vnitra, Odboru
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dozoru a kontroly veřejné správy na úpravy
obecně závazných vyhlášek na základě aktuál-
ních usnesení Ústavního soudu, o některých
diskriminačních opatřeních v rámci těchto vy-
hlášek. Obce jsou na základě těchto usnesení
povinny doplnit či upravit stávající obecně zá-
vaznou vyhlášku.

Pan starosta předal slovo panu Bc. Vochos-
kovi.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že radou města
bylo doporučeno vydat nařízení tzv. Tržní řád,
kde bude sjednocen postup pro žádosti podni-
katelů o tržní místa, zřízení předzahrádek, žá-
dosti o reklamní plochy a s tímto souvisí
změna obecně závazné vyhlášky, kdy tyto
změny spočívaly ve 4 bodech, které pan Bc.
Vochoska uvedl.

Dále pan Bc. Vochoska uvedl, že z důvodu
možné diskriminace byla tato vyhláška upra-
vena v dalších bodech a uvedl, jaké změny
byly provedeny.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že v novém návr-
hu vyhlášky se ruší poplatek za ubytovací ka-
pacitu a poplatek ze vstupného a navyšuje se
výše rekreačního poplatku.

Pan starosta poděkoval panu Bc. Vochos-
kovi a uvedl, že proběhla schůzka s podnikate-
li, kde se o navýšení rekreačního poplatku
diskutovalo.

Pan Mgr. Jarolímek uvedl, že se zvedá po-
platek za lázeňský a rekreační pobyt pro turis-
ty. Tímto je třeba zohlednit i poskytované
služby informačního centra, které jsou posky-
továny turistům zcela zdarma, nicméně tyto
náklady hradí město. Zvýšením tohoto poplat-
ku bude možno náklady spojené s cestovním
ruchem uplatnit vůči turistům, kteří tyto služ-
by využívají.

Ve 20.17 hodin odešel pan Vicány.
Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-

vaznou vyhlášku č. 1/2016, o místních poplat-
cích.

Schváleno 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vocho-
ska,
Proti 0
Zdržel se 0

� 8.  Odvolání a volba člena Finančního
výboru zastupitelstva města
Pan starosta informoval o návrhu místní or-

ganizace ČSSD Nové Hrady na odvolání člen-
ky finančního výboru zastupitelstva města pí.
Marii Dvořákovou (z důvodu pracovního vytí-
žení) a zvolení nového člena p. Bc. Romana
Schmidta.

Zastupitelstvo města odvolává členku fi-
nančního výboru pí. Marii Dvořákovou a volí
nového člena finančního výboru Bc. Romana
Schmidta.

Schváleno 11 hlasy.

Hlasování:
Pro11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se

� 9.  Pasport místních komunikací
Pan starosta uvedl, že rada obdržela od spo-

lečnosti PasProRea s r.o., Pasport místních ko-
munikací města Nové Hrady. Město Nové
Hrady zadalo zpracování nového pasportu, ne-
boť původní již nevyhovoval aktuální legislati-
vě a bylo nutno zapracovat realizované nové
komunikace a rekonstruované úseky.

Pan starosta informoval, že nový pasport
řeší návrhy plánu společných zařízení, které
vznikly v rámci realizace komplexních poze-
mkových úprav.

Ve 20.20 hodin se vrátil p. Vicány.
Zastupitelstvo města schvaluje Pasport

místních komunikací města Nové Hrady.
Schváleno 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, Mgr. T. Rolínek, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány , p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 11. Diskuse
Pan starosta předal slovo p. Martinu Brych-

tovi, který projevil zájem o podání vysvětlení.
Pan Brychta se omluvil, že nemohl být pří-

tomen na minulém jednání zastupitelstva měs-
ta, když byl v zaměstnání. Pan Brychta uvedl,
že minulý rok v srpnu se dozvěděl o možnosti
zakoupení pozemku ve Štiptoni, hned vedle
pozemku, který kupovali manželé Roškovi.
Spojil se proto s manželi Roškovými k doplně-
ní informací a dále pak navštívil stavební úřad,
kde dostal informace ohledně rozlohy a statu-
su pozemku, s tím, že byl upozorněn staveb-
ním úřadem na to, že se jedná o pozemek
rozdílný, než koupili manželé Roškovi s tím,
že s tímto souhlasil a z tohoto sdělení vychá-
zel. Dále se pan Brychta dotazoval na cenu a
bylo mu sděleno, že cena se stanovuje dle vy-
hlášky města.

Pan Brychta sdělil, že na tomto základě se-
psal zdvořilostní žádost o prodej pozemku za
sníženou cenu s ohledem na vyhlášku města.
Poté se p. Brychta dozvěděl, že rada města tuto
žádost projednala, předala podnět osadnímu
výboru, který toto projednal, a opětovně se věc
vrátila radě města a proběhlo šetření na místě
samém členy rady města.

Pan Brychta uvedl, že od té doby nedostal
žádnou novou informaci, až v létě letošního
roku, kdy mu bylo sděleno, že se rada města žá-
dostí stále zabývá, a bylo mu sděleno, že cena
pozemku bude totožná s cenou sousedního po-
zemku manželů Roškových s tím, že se daný

pozemek bude prodávat za 40,- Kč/m2. Pan
Brychta s tímto souhlasil, ale pouze za pod-
mínky, že bude provedena změna v územním
plánu, co se týče statusu daného pozemku.

Pan Brychta uvedl, že mu na toto bylo sdě-
leno, že toto nerozhoduje město a toto slíbit
nelze, a proto pan Brychta uvedl, že nemůže
souhlasit s touto cenou a navrhoval cenu nižší.

Pan Brychta uvedl, že mu bylo radou města
zasláno písemné vyrozumění, na základě kte-
rého zaslal dopis, který rozvířil vášně při mi-
nulém jednání zastupitelstva.

Pan Brychta sdělil, že tento dopis byl adre-
sovaný radě města, která se zabývala podsta-
tou věci, a myslí si, že v tomto dopise nebylo
uvedeno nic špatného a stačilo ho pouze vy-
zvat, aby podal nějaké vysvětlení.

Pan Brychta zopakoval, že si myslí, že ten-
to pozemek nemá stejnou hodnotu jako poze-
mek manželů Roškových a musí se vycházet
z vyhlášky města.

Pan Brychta uvedl, že na základě informa-
ce o schválení ceny ze strany zastupitelstva
města, souhlasí s cenou 40,- Kč/m2, když v sou-
časné době by měl zájem o pronájem tohoto
pozemku, případně sepsání smlouvy o smlouvě
budoucí a až ve chvíli, kdy pozemek bude na-
plňovat daný status, nemá problém tuto cenu
zaplatit. Pan Brychta uvedl, že si myslí, že k
tomuto nedorozumění došlo pouze na základě
nedostatečných informací.

Pan starosta uvedl, že zcela zásadní pro po-
stup rady města i zastupitelstva je sdělení sta-
vebního úřadu, jaký měl a má tento pozemek
status. Stavební úřad sděluje jinou informaci,
než tu, kterou podává pan Brychta a neříká, že
tento pozemek je zcela jiného charakteru.
Z pohledu směrnice pro oceňování pozemků
jde o pozemek v zastavitelném území.

Dále pan starosta uvedl, že předmětný po-
zemek je z pohledu schvalování nového
územního plánu zahrnut do pozemků ve vyšší
kategorii z hlediska budoucí možné stavby.
Všechny dotčené orgány se vyjádřily k první-
mu návrhu územního plánu, nevidí proto dů-
vod, proč by tento návrh následně nebyl
schválen.

Pan starosta uvedl, že zastupitelstvo města
o ceně daného pozemku diskutovalo na zákla-
dě vyjádření stavebního úřadu, jakou hodnotu
má daný pozemek, když bylo uvedeno, že se
jedná o pozemek stejné kategorie, jako kupo-
vala paní Rošková.

Pokud by platila verze, kterou říká pan
Brychta, pak by dle směrnice o oceňování po-
zemků, nemohla být poskytnuta stejná nižší
než 63 Kč/m2, protože u pozemků mimo zasta-
vitelné území je možno z ceny 70 Kč/m2 pos-
kytnout pouze 10% slevu.

Pan starosta dále uvedl, že se naopak do-
mnívá, že město bylo k manželům Brychto-
vým velmi vstřícné a férové v tom, že snížilo
cenu tohoto pozemku stejně jako paní Roško-
vé, když se jedná o sousedící pozemek.

Ve 20.33 hodin odešel p. Šlenc.
Ve 20.39 hodin se vrátil p. Šlenc.
Pan starosta dále informoval o pokračují-

cím jednání ohledně Hotelu Máj.
Pan starosta informoval o digitalizaci po-

zemků v intravilánu osady Nakolice, kterou
provedl katastrální úřad. Některými občany
byl upozorněn, že tím došlo ke změně velikos-
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ti pozemků. Pan starosta uvedl, že toto bude
řešeno s katastrálním úřadem, neboť tato digi-
talizace se má týkat i dalších osad.

Dále pan starosta požádal pí. Kedrušovou o
podání informace ohledně placení nájemného
EJA studia na Apatyce a Pizzerii v Nových
Hradech.

Pí. Kedrušová uvedla, že společnost EJA
studio nezaplatila faktury za služby za rok
2015, které měly být uhrazeny do května roku
2016, když paní Pupavová na žádné výzvy ne-
reaguje. V současné době nejsou uhrazeny
faktury za druhé a třetí čtvrtletí roku 2016 a

celá věc byla postoupena právnímu zástupci,
který v dané věci činí právní kroky.

Pan Dorotovič uvedl, že město bylo požá-
dáno o předložení vyhlášky o reklamách, když
kontrolnímu výboru bylo sděleno, že město
nemá schválenou vyhlášku na nájem reklam-
ních ploch. Pan Dorotovič vyjádřil radost
z toho, že nyní byla tato vyhláška předložena a
dále se dotazoval na žádost paní Ivany Kyselo-
vé o umístění reklamní plochy na Českém
domě.

Pan Dorotovič zároveň doporučil odstraně-
ní reklamy firmy PB - krovy v.o.s. z Českého
domu, neboť se jedná o firmu, která nemá dob-
ré jméno a již nefunguje.

Pan starosta uvedl, že toto reklamní zaříze-
ní není majetkem města a nelze s ním samo-
volně disponovat. Na základě nového tržního

řádu však budou všichni majitelé reklamních
zařízení vyzváni k jejich odstranění nebo
k uzavření řádné smlouvy.

Dále se pan starosta vyjádřil k žádosti paní
Kyselové s tím, že s paní Kyselovou osobně
telefonicky hovořil. Paní Kyselová byla s tou-
to věcí seznámena, nabídku využití reklamní
plochy do konce roku nevyužije a je připrave-
na vše řešit v souladu s novým tržním řádem.

Paní Jarolímková pozvala všechny účast-
níky 13. veřejného jednání zastupitelstva měs-
ta na vánoční koncert.

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

ným zastupitelům za účast na 13. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města ve 21.07 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

OŽP informuje:

SVOZ ODPADU
V ROCE 2017

§ V roce 2017 svoz směsného komunální-
ho odpadu zůstává beze změny, tzn.
„vývoz popelnic“ bude probíhat každý
týden ve ČTVRTEK a to i při svátcích
připadajících na tento den.

§ U biologicky rozložitelného komunál-
ního odpadu dochází v roce 2017
k úpravě období vývozu a ke změně dne
a týdne svozu. V roce 2017 bude svoz
„BRKO – BIO“ probíhat JEDNOU ZA
ČTRNÁCT DNÍ V PÁTEK V LICHÝ
TÝDEN v období od 12.5. do 24.11.
K této změně dochází vzhledem k poža-
davkům na posunutí a prodloužení ob-
dobí svozu na měsíc listopad, (více
biomasy převážně ze zahrad), kdy po
dohodě svozová firma vzhledem k vytí-
ženosti upravila termín svozu. Dalším
důvodem upravení a posunutí celkové-
ho období vývozu, (květen až listopad),
jsou i finanční náklady a zachování této
služby tak, aby občan nemusel za tuto
službu zatím doplácet nic navíc. Tato
změna v prodloužení období svozu
v měsíci listopadu, může mít za důsle-
dek i případné provozní omezení této
služby, tj. neprovedení nebo omezení
svozu – výsypu, a to v případě vlivem
nepříznivých povětrnostních podmí-
nek, kdy teplota klesne pod nulu a na-
stanou mrazy. Při silných mrazech, ale
i při mírnějších teplotách pod nulou,
tzn. kdy je v nádobě biomasa zmrzlá,
technicky nelze provádět výsyp – svoz
i následně další zpracování zmrzlého bio-
logicky rozložitelného odpadu v kompos-
tárně.

§ U komodit tříděného odpadu zůstává
doba svozu nezměněna – viz. svozový
plán.

§ Sběrný dvůr – provozní doba: Středa,
Neděle 14.00 – 17.00hod.
(v období od 1.11. do 31.3.
13.00 – 16.00hod.) OŽP

OŽP informuje:

Kontejner pro ukládání textilu
Od poloviny prosince je občanům k dispozici kontejner k ukládání textilu, který je umís-

těn v místě tříděného odpadu v Zahradní čtvrti za prodejnou Flop. Do tohoto kontejneru lze
v pytlích ukládat nepotřebný textil, obnošené šaty, atd. Tento odevzdaný textil bude dále roz-
tříděn, kdy vhodné oblečení bude použito na charitativní účely a ostatní bude recyklováno
a dále využito. Obdobný kontejner na textil je i ve sběrném dvoře.

V tomto místě jsou umístěny i kontejnery na PET, PAPÍR, SKLO, KOVY a TUKY.
Prosíme o udržování pořád-

ku kolem kontejnerů a nevha-
zování komunálního odpadu do
těchto kontejnerů. Tyto kontej-
nery slouží pouze pro ukládání
tzv. „tříděného odpadu“.

Prosíme řidiče, aby nepar-
kovali svá vozidla před vstu-
pem do tohoto místa z důvodu
dobrého přístupu ke kontejne-
rům a jejich vývozu.

Děkujeme Vám, že třídíte.
OŽP
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PF Městského úřadu Nové Hrady
Zaměstnanci MěÚ Nové Hrady přejí všem spoluobčanům
do roku 2017 pevné zdraví, štěstí, spokojenost ve svém

osobním i společenském životě.

Vážení klienti, pondělí 28. prosince 2016 byl poslední den, kdy
jste se mohli poslední den v Nových Hradech obrátit na naši mobilní
bankéřku, paní Janu Frýblovou (tel. 735 194 670).

Kompletní obsluhu klientských účtů a dalších bankovních pro-
duktů zajistí kterákoli naše pobočka, nejbližší najdete v T. Svinech.

Pokud budete potřebovat informace týkající se vašich účtů u Čes-
ké spořitelny, můžete využít naši bezplatnou infolinku 800 207 207, a
to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Děkujeme. Česká spořitelna

Myslivecký spolek Nové Hrady oznamuje občanům, že se mysli-
vecký ples v roce 2017 neuskuteční z důvodu chybějícího prostoru
pro uspořádání plesu, tedy uzavření Hotelu Máj.

Myslivecký spolek Nové Hrady přeje všem svým členům, čest-
ným členům, čekatelům, vedení Města Nové Hrady, Honebnímu
společenstvu Nové Hrady a všem spoluobčanům z města, obcí
a osad šťastný vstup do nového roku.

Děkujeme přátelům a zúčastněným, kteří se přišli naposled
rozloučit s panem Miroslavem Koderou. Děkuje rodina

Výzdoba aneb poznej jeden rozdílL
Před průchodem do radnice byla v adventním čase nová zimní výzdoba
- dva vysoké keramické květináče byly vyzdobeny zimní květinovou vaz-
bou, aby cestou na radnici svátečně vítala kolemjdoucí. Bohužel nám to
nevydrželo dlouho a jeden květináč byl brzo „opuštěný“. Na fotce mů-
žete vidět, která strana to byla a zjistit rozdíl. Ale třeba se ještě „květi-
na“  stihne vrátit zpět, protože zima ještě nekončí.                        K. J.

Výlet za zdravím
Ve dnech 2. – 5. 5. 2017

pořádá Seniorklub Nové Hrady
vícegenerační zájezd do termálních lázní

ve Velkém Mederu na Slovensku
Cena zájezdu na osobu (bez ohledu na věk) je 1.500 Kč.

V ceně je zahrnuto:
¡ ubytování

¡ cesta zájezdovým autobusem tam i zpět

V ceně NENÍ zahrnuto:
¡ vstupné do areálu lázní

(které činí na 2 x celý den + 2 x 4 hodiny
= zhruba 30 euro – dle věku )
¡ nadstandardní procedury

(masáže, čištění pokožky rybičkami, solná lázeň, aj.)
¡ jídlo
¡ pojištění

V areálu lázní je více možností občerstvení studenou
i teplou kuchyní a nápoji. Snídaně a večeře je možno

připravit z vlastních zdrojů v kuchyňkách na ubytovně.

Zájemci se nahlásí u paní Hambergerové
na telefonu 725 713 655

nebo u paní Badoškové na telefonu 607 776 951
Možnost přihlášení je též v obchodě

Zdravá výživa v České ulici v Nových Hradech.

Po zájemcích požadujeme zálohu 500 Kč.
Bližší informace na výše uvedených telefonech

Děkujeme našim zákazníkům
a přejeme spokojenost, štěstí, zdraví,

osobní i pracovní úspěchy v roce 2017

EMILKA s.r.o.

Senior klub Nové Hrady
děkuje všem sponzorům za přispění do tomboly

a také přejeme všem do nového roku 2017 štěstí,
zdraví a spokojenost

Radniční hodiny aneb už nám zase bijíJ
Od začátku prosince nám na radnici začaly hodiny opět počítat a odbí-
jet čas. Ani byste nevěřili, jak je takový hodinový stroj těžký a že jej do
„hodinové klece“ na radniční půdu museli nést čtyři chlapi. Takže nyní
je ale už hodinový stroj opravený, vyčištěný, promazaný a na svém
místě. Při zpětné instalaci stroje jsem měla možnost alespoň na chvíli
potěžkat hodinové kyvadlo a věřte, že to byl docela zvláštní „kyvadlo-
vý“ pocit. Tak ať nám hodiny správně měří čas i v roce 2017.      K. J.
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Křížovky (nejen) pro seniory
Město Nové Hrady připravilo ve spolupráci se Seniorklubem vytiš-

tění křížovek s tématikou historie a současnosti města Nové Hrady.
Každý si tak může vyzkoušet a procvičit „křížovkářské“ znalosti a z ta-
jenky se třeba i dozvědět něco nového o našem městě. Křížovky před-
stavil starosta města na setkání seniorů před koncem roku v KSD, takže
každý zde dostal ještě jeden „povánoční“ dárek a „úkol“ luštit. Vydání
křížovek bylo finančně podpořeno z odměny Obec přátelská rodině.

K.J.

Hravé odpoledne pro rodiče
s dětmi ve školní družině

Hravé odpoledne pro rodiče s dětmi ve školní družině se uskutečnilo
7. prosince a podtitul mělo „Postavme si svoje město“. Cílem bylo set-
kání více generací při „hře“ a podpora společných mezigeneračních
aktivit. S tím má už školní družina zkušenosti a i prostředí ŠD je k tomu
dobře uzpůsobeno. K této aktivitě byly zakoupeny polytechnické sta-
vebnice, které budou dětem sloužit i nadále, a jejich pořízení bylo pod-
pořeno z odměny Obec přátelská rodině. K. J.
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ŠD INFORMUJE

Začalo to strojením stromečku a vůní perníč-
ků, která nám zase po roce provoněla celou
družinu.

Prosincová školní družina v obrazech:

V pondělí 5. 12. nám družinu obsadila skupina čertů. Každý kdo měl pro strach uděláno, mohl
splnit čertovské úkoly a udělat si „Čertovský výuční list“. Kdo se bál, navštívil pouze Mikuláše
a dostal sladkou nadílku.

Poslední hodina „Tancování pro radost“ v roce
2016 proběhla také v duchu a rytmu Vánoc.



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2017

ŠD INFORMUJE - pokračování

Výsledky „Vánoční perníčkované“
Téma „stromy“
1. místo B. Šulcová Stromečkový svícen 78 bodů
1. místo K. Vochozková Stromeček 78 bodů
2. místo N. Michaleová Stromeček 72 bodů
3. místo J. Vochoska Svícen stromeček 55 bodů

Téma „Vánoce“
1. místo K. Vochozková Kolouškové 47 bodů
2. místo S. Černý Vánoční coca-cola 45 bodů
2. místo A. Černá Vánoční ŠD, MŠ a ZŠ 45 bodů
3. místo B. Číčolová Adventní věnec 35 bodů

1. místo Facebooku A. Černá Vánoční ŠD, MŠ a ZŠ (foto na titulní straně)

Děkujeme Flop TOP Nové Hrady za cukrovinky pro nadílku.
Také děkujeme Mikulášovi a čertům z deváté a šesté třídy ZŠ Nové
Hrady za krásné odpoledne. Velké díky také patří všem, kteří se
zúčastnili soutěže o nejkrásnější perníček a všem co přinesli vynika-
jící cukroví na naši hostinu.

Téma Stromy
1. místo – K. Vochozková

Téma Stromy
1. místo – B. Šulcová

Téma Stromy
2. místo
N. Michaleová

Téma Stromy
3. místo
J. Vochoska

Téma Vánoce
2. místo
S. Černý

Téma Vánoce
3. místo – B. Číčolová

Téma Vánoce
1. místo – K. Vochozková

A na konec tohoto krásného měsíce plného radostného očekávání jsme
připravili krátké vystoupení pro rodiče s vyhlášením výsledků „Vánoč-
ní perníčkované“a hostinou.
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Hodinka poezie
V rámci Týdne poezie navštívili žáci 9. a

8. třídy základní školy Koželužnu. Tam na ně
čekala paní Jarolímková s „básničkováním“.
Co si pro ně připravila, se pokusili vyjádřit
básní.

Jednou takhle k poledni,
cítili jsme se zmateni.
Do Koželužny nás pozvali,
básničky tam na nás čekaly.

V soutěži si ověříme,
kolik toho vlastně víme.
Kdo z nás pozná Halase,
ten má jedničku v kapse.

Paní Květa nám prozradila,
jak se básničky psát naučila.
Má knížku plnou veršů,
opravdu vám nelžu!

My jsme se také museli snažit
přání k Vánocům zkusili stvořit.
Žádná sláva to nebyla,
paní učitelka se ovšem pobavila.

Žáci 9.A a Mgr. Ivana Pelechová

Prohlídka výstavy v Koželužně byla tentokrát velmi netradiční a to s ba-
terkou. Posvítili jsme si na čerty a vymysleli jim hned několik jmen:
Ronald, Lumpík, Deryl, Pepa, Barnabáš a Kostitřas

ŠD INFORMUJE - pokračování

ZŠ INFORMUJE

Básničku za básničku…

Deváťáci, osmáci
nejsou žádní lajdáci
někdy dělaj blbiny
jindy jsou zas neviní.

Trpělivost s nimi mějme
radost jim též udělejme
vždyť jsme jiní nebyli
když jsme mládí trávili.

K. J.

Fyzikální pokusy s vodou
V pátek 16. prosince se děti z prvních a čtvrtých tříd se zájmem podívaly na fyzikální pokusy

s vodou. Paní Lenka Maňásková pro žáky z naší školy obětavě připravila množství pomůcek a tr-
pělivě vysvětlovala fyzikální zákonitosti. Ovšem přístupnou formou, vše bylo přizpůsobené
věku dětí a mnozí se jistě inspirovali k bádání i mimo školu. Mgr. Alena Štajnerová
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ZŠ INFORMUJE

Návštěva „Newcastlu“ v Kanadě
ve fotografiích a zážitcích

Našim žákům 7., 8. a 9. tříd byla nabídnuta na 24. listopad beseda
o kanadském Newcastlu. Přednášejícími byli studenti Gymnázia Trho-
vé Sviny, starosta města Mgr. Vladimír Hokr a Michal Jarolímek ml.
V sále Kulturně-spolkového domu v Nových Hradech žáci zhlédli pro-
mítání a vyslechli povídání přímých účastníků o letošní návštěvě Ne-
wcastlu v Kanadě, o smyslu aliance a spolupráce měst ve světě nesoucí
název Nové Hrady.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Výroba adventních věnců
Týden před první adventní nedělí byl na naší škole ve znamení pří-

prav na adventní čas. Oba sbory pilně trénovaly pod vedením Mgr. Što-
rové na své vystoupení, které se uskutečnilo první adventní neděli na
novohradském náměstí, kde byl slavnostně rozsvícen vánoční strom.

Ani ostatní třídy nezahálely. Pod vedením Mgr. Vítovcové, Mgr. Ho-
molkové, Mgr. Rolínka a Mgr. Rolínkové si žáci vyráběli adventní věn-
ce. Klášter Božího milosrdenství poskytl dětem a jejich pedagogům
prostory v dílně Kána a čerstvě nařezané větvičky z jedlí. Děti si přines-
ly z domova korpusy, svíčky, různé vánoční i přírodní ozdoby, případ-
ně i barevné stuhy a s pomocí sestřiček z kláštera a svých pedagogů
vyrobily nádherné věnce, které si odnesly domů, aby pak na první ad-
ventní neděli mohly se svými blízkými doma zapálit první adventní
svíčku.

Jak děti z prvního tak i z druhého stupně byly na sebe velice pyšné a
ze svých výtvorů nadšené. A aby si ještě více užily příchod adventu,
byly nakonec všechny děti od sestřiček pozva-
né na občerstvení v podobě výborného perníku
a teplého čaje, který svou vůní skořice a vanil-
ky navodil tu pravou předvánoční atmosféru.

Velice děkujeme všem v klášteře za jejich
pomoc a spolupráci.

za všechny zúčastněné napsala
Mgr. Marie Rolínková
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ZŠ INFORMUJE

Zpívání
u vánočního stromu

Školní pěvecké sbory Novohradský zvone-
ček a Fermata si nenechaly ujít tradiční „Zpí-
vání u vánočního stromu“ na novohradském
náměstí. Pozvání Kulturního a informačního
centra Nové Hrady přijal i Novohradský smíše-
ný sbor a žesťový soubor hudebníků z Podho-
ranky. Připravené repertoáry souborů vyplnily
hodinový program. Dále nechybělo zapálení
první svíce na adventním věnci a odpočítávání
přítomných pro slavnostní rozsvěcení vánoč-
ního stromu. Svůj proslov rovněž pronesl sta-
rosta města Mgr. Vladimír Hokr. Zazněla i
četba básní žáků novohradské základní školy
paní Květou Jarolímkovou. Tyto básně žáci
sepsali v rámci listopadového celorepubliko-
vého festivalu Dne poezie. Mnohé děti využi-
ly nabízenou příležitost, aby napsaly svá
vánoční přání. V závěru programu byla všech-
na tato přání vypuštěna za pomoci balónků.
Věřme, že se jejich prosby vyplní.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Mikulášská nadílka
žáků IX.A

Velmi zdařilé divadelní představení secviči-
li žáci IX.A pro mladší spolužáky. 5. prosince
toto vystoupení předvedli v šestých, sedmých
a osmých třídách. Přišla řada na odměňování
a nadělování sladkostí, nechyběl strach ne-
jen čertovské chásky z Lucifera. Došlo i na
škrábání brambor „hříšníky“. Žáci IX.A si
zaslouží za přípravu a ukázněný průběh mi-
kulášské nadílky na II. stupni i ve školní druži-
ně velkou pochvalu.

Mgr. Jana Štorová, DiS.
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ZŠ INFORMUJE

Jak jsme mýdlovali s paní Vlaďkou
a provoněli celou Koželužnu

V týdnu před první adventní nedělí jsme se stejně jako ostatní třídy
z 1. stupně naší ZŠ zúčastnili mýdlování v Koželužně. Byl to opět skvě-
lý nápad paní Květy Jarolímkové, která se domluvila s výtvarnicí Vlaď-
kou Jiráskovou a ta nás naučila vyrábět přírodní mýdla různých vůní.
Protože se blížily Vánoce, mohli jsme si tak vyrobit krásný dárek pro
naše blízké. Za necelé dvě hodinky vznikla mýdla ve tvaru růže nebo mo-
týla a Koželužna se provoněla skořicí, mátou, levandulí, limetkou a růz-
nými vonnými esencemi, které také v mýdle nesmí chybět.

Paní Vlaďka měla pro všechny ještě připravený celofán a stužky růz-
ných barev, takže jsme si naše mýdla mohli rovnou krásně zabalit.

Z Koželužny jsme odcházeli nadšení a moc děkujeme paní Květě a
paní Vlaďce, díky které jsme měli pro naše nejbližší krásný dárek pod
stromeček.

za všechny žáčky z 1. stupně třída IV. A a Marie Rolínková

Koncert novohradských
pěveckých sborů

Na III. adventní neděli uspořádalo Kulturní a informační centrum
Nové Hrady předvánoční „Koncert novohradských pěveckých sborů“.
11. prosince se uskutečnil v sále Kulturně-spolkového domu v Nových
Hradech za přítomnosti početného publika a tří pěveckých těles: Novo-
hradského smíšeného sboru, Novohradského zvonečku a Fermaty. Ač
školní sbory nevystupovaly v plné síle z důvodu nemoci sboristů,
přesto si tento koncert vysloužil kladnou odezvu u publika a přinesl
pěkné pěvecké výkony. Věříme, že jsme přispěli k náležitému navoze-
ní předvánoční atmosféry.

Mgr. Jana Štorová, DiS.
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ZŠ INFORMUJE

Naše vánoční besídka
V úterý 13. prosince jsme se ve škole ne-

mohli ani soustředit, protože těšení na odpo-
lední besídku se nám zdálo nekonečné. Ale
dočkali jsme se. Všichni pozvali mamky, tať-
ky, dědy, babičky a všechny, které máme rádi,
abychom jim předvánoční čas trošku zpříjem-
nili. Zazpívali jsme si vánoční koledy, někteří
zahráli na hudební nástroje, ukázali jsme, že
rádi recitujeme, ale ze všeho nejvíc nás bavilo
hrát divadlo. Rozdali jsme si dárky, ochutnali
vánoční cukroví, které maminky napekly. Na
závěr jsme si zazpívali oblíbenou vánoční pí-
seň s vlastním doprovodem. Věříme, že se
naše vystoupení líbilo, my jsme si to náramně
užili.

Žáci II.A a Mgr. Jana Tomášková

Vánoční koncert
Pondělní koncert žesťového kvintetu Bras-

stet byl pro všechny nevšedním zážitkem. Vá-
nočně nás naladil a doplnil i mnohé znalosti
o vánočních zvycích v jiných zemích.

Mgr. Alena Štajnerová
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Zahájení adventu
Tradičním rozsvícením Vánočního stromu na náměstí začal advent-

ní čas i v našem městě. O první adventní neděli nám v odpoledních ho-
dinách zazpívaly Novohradský smíšený sbor a školní pěvecké sbory,
které doplnili letos muzikanti z Podhoranky s vánočními skladbami
v úpravě pro dechové nástroje. Hraní a zpívání se neslo v poklidné a ni-
čím nerušené atmosféře, která byla obohacena o „balonková vánoční
přání“. Jednak jsem měla příležitost přečíst vánoční přání od dětí (přání
vytvořená při nedávném básničkování) a další přání si děti mohly přát a
napsat do „balonkového“ vzkazu, který pak poslaly do oblak. Snad ba-
lonky dolétly tam, kam měly. K. Jarolímková

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKCE

Zazpívali jsme si koledy
I letos se naše město přidalo k předvánoční aktivitě Česko zpívá ko-

ledy, která se uskutečnila ve středu 14. 12. u kašny. Novohradské „cen-
trum“ s osvětlenou kašnou a stromy bylo místem, kde jsme se sešli
z prostého důvodu – společně si zazpívat vánoční písně a koledy a udě-
lat si radost při malém zastavení. Bohunce Vochoskové děkuji za kyta-
rový doprovod, který zvládla výborně, takže se nám pěkně zpívalo, a
Marušce Hrbáčkové děkuji za skvělý punč, který nám pomohl nevyjít
z rytmu... K. Jarolímková
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Vánoční koncert v kostele
Na letošní Vánoční koncert jsem vás pozvala do novohradského

kostela sv. Petra a Pavla, abych i prostředím umocnila slavnostní atmo-
sféru adventního času. O čtvrté adventní neděli jste tedy mohli slyšet
dechový soubor Brasstet se skvělou zpěvačkou, jehož „mezinárodní“
program obsáhnul tradiční i méně hrané vánoční skladby a jehož prog-
ram byl kvalitně obohacen i průvodním slovem. Děkuji tedy farnosti za
umožnění uspořádání koncertu, účinkujícím za pěkný hudební zážitek a
všem posluchačům za příjemné a slavnostní setkání. K. Jarolímková

Koncert sborů
V Kulturně-spolkovém domě se na třetí adventní neděli uskutečnil

Koncert sborů, který měl posluchačům nabídnout vánoční písně i kole-
dy v plném nasazení novohradských sborů. Vzhledem k tomu, že při
zpívání na náměstí u Vánočního stromu jsou podmínky vždy „drsnější“
a pro účinkující náročnější, bývá tento koncert vždy příjemným a „vře-
lým“ kulturním zážitkem. A rozhodně dospělí i dětští zpěváčci si zájem
zaslouží, protože na vystoupení se vždy pečlivě připravují a chtějí jím
rozdat radost všem. Děkuji tedy všem účinkujícím a sbormistryním za
pěkná vystoupení, bylo to velmi milé setkání. K. Jarolímková

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKCE

Poděkování a zamyšlení z Kultury
Milí čtenáři, než se nadechneme a nadch-

neme pro rok 2017, chtěla bych se ještě krátce
ohlédnout za tím minulým. A to jako vedoucí
městského KIC a jako ten, kdo pro vás už ně-
kolik let připravuje každý měsíc tento zpravo-
daj. Z těchto dvou pozic mám totiž poměrně
dobrý výhled na to, co všechno naše město
v oblasti kulturní, společenské, vzdělávací,
sportovní, občanské, politické… koná a ref-
lektuje. A Novohradský zpravodaj je poměr-
ně dobrou „městskou kronikou“, kde lze
dohledat velké množství zpráv o stavu našeho
společného života.

Akce a aktivity, které pořádalo městské
KIC, můžu samozřejmě hodnotit dle různých
„kritérií“ - dle náročnosti na pořádání, finanč-
ních nákladů, návštěvnosti akcí, množství,
druhů… atd., což lze vlastně téměř všechno
vystopovat v NZ či na www.kicnovehrady.cz,
nicméně konečného „konzumenta“ stejně za-
jímá především to, jak se na kulturní akci cítí a
co si z ní „odnese“ do dalších dní. A to je určitě
smyslem Kultury vůbec. Mít díky Kultuře
kvalitnější život, mít z ní pozitivní prospěch,
potěšit svou mysl i duši, zmírnit občas i svůj

smutek a všechno to sdílet se svými přáteli a
spolu-občany. Proto jsem i já měla vždy ra-
dost, když se tak při našich akcích dělo, když
bylo v atmosféře kousek něčeho mimořádné-
ho či příjemného a byla jsem velmi ráda za
každý pozitivní vzkaz či poděkování. Nejinak
je tomu určitě i při ostatních akcích, které po-
řádají zájmové spolky, škola, školka a nemálo
dobrovolníků, kterým bych chtěla i nyní velmi
poděkovat za svoje snažení a rozdávání se.
Věřím totiž, že tyto „nemateriální investice“
se ve společnosti, ve které žijeme, neztratí.

Za Kulturu také chci poděkovat všem za-
městnancům TSM N. Hrady, kteří nám po-
máhali zajišťovat tu technickou stránku akcí,
děkuji všem dobrovolníkům (čertovským,
andělským, hasičským,…) i dalším zaměst-
nancům, kteří odvedli dobře svoji práci a
vytvářeli pěknou atmosféru i v dalších našich
zařízeních – Informační centrum, Městská kni-
hovna, Galerie Koželužna, Novohradské mu-
zeum včetně Skanzenu.

Chtěla bych také poděkovat základní škole,
která nás od září pravidelně v NZ informuje

o vzdělávacích a výchovných aktivitách. Dě-
kuji i panu Miroslavu Hruškovi, bez kterého
bychom ani nevěděli, jak si stojí u nás fotbal
(na rozdíl od karate) a děkuji i všem dalším
„zpravodajovým přispěvatelům“, kteří zasílají
své zprávy a budou i nadále.

Pokud jsou mezi čtenáři ti, kteří by se rádi
ještě zapojili do některých našich aktivit, bu-
dou vítáni. Zajímala by vás například muzejní
práce a chtěli byste návštěvníkům v muzeu
povídat o novohradské historii? Měli byste
chuť pracovat v létě jako místní průvodce po
kulturních památkách? Pokud ano, seznámí-
me vás s tím, co to všechno obnáší a jak se na
to připravit.

Do roku 2017 bych si přála, aby kulturní
stav naší společnosti nepadl do „záporných
pocitů“, abychom se měli čeho chytit a o co
opřít v neklidné době, aby nás nadále defi-
novala kultura a zdravý rozum, abychom se
mohli potkávat na kulturních, společenských,
vzdělávacích, sportovních, turistických… ak-
cích a aby tato setkávání byla bezpečná.

K. Jarolímková
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ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKCE

Čertovsko-Mikulášský rej
ve fotografiích

Přinášíme na této straně alespoň několik fotografií z letošního Čer-
tovsko-Mikulášského řádění. Tedy spíš z čertovského řádění, protože
Mikuláš se svým andělským doprovodem nezlobí… od toho jsou u nás
Novohradští čerti. A letos si jejich průvod mohli opět všichni pěkně
užít, děti si mohly zablbnout i při čertovských hrátkách včetně čertího
podlézání, na dobrotách nešetřil ani Mikuláš a „burácivou atmosféru“
dokreslil ohňostroj, který nás přiměl zaklonit hlavy… A tak děkuji za to
chvilkové bání všem Novohradským čertům včetně těch z nejvyšší ka-
tegorie, a děkuji i celé andělské družině. K. J.
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Předvánoční tvoření v Koželužně
aneb když se dělá pořádné Mejdlo

Když jsem pro děti připravovala předvánoční tvoření, ani jsem netu-
šila, jak velký zájem vzbudí takové „obyčejné“ mýdlo. Ale asi to bylo
proto, že se mohly děti podívat mýdlu trochu víc „pod pokličku“, vidět
kousek „mýdlového procesu“, ovonět si jej tím, co je libé a hlavně, mít
jej jako vánoční dárek pro maminku nebo babičku. Tedy jako dárek jej
mohli mít ti, kteří to překvapení vydrželi až na Vánoce. Vlaďka Jirás-
ková, která s námi v rámci tvůrčích aktivit v Koželužně výborně spo-
lupracuje již několik let, byla na děti skvěle připravena a věnovala jim
tři dny intenzivního mýdlování, a provoněná atmosféra musela naladit
opravdu každého.

Vzhledem k tomu, že toto předvánoční tvoření bylo zahrnuto do ak-
tivit odměny „Obec přátelská rodině“, nebylo pro děti zpoplatněné a
byl to tak i malý dárek dětem od Koželužny. K.  J.

Výstava Po-čertovská a Před-vánoční
V průběhu téměř celého loňského roku jsem zvala děti do Koželužny na doprovodné progra-

my k aktuálním výstavám. Nejinak tomu bylo i v závěru roku, kdy jsme uspořádali poslední vý-
stavu, a to Po-čertovskou a Před-vánoční. Přičemž „atraktivnější“ část byla rozhodně ta
„čertovská“. V prvním patře Koželužny jsme nainstalovali čertovské masky a různé čertovské
„rekvizity“, aby si mohli malí návštěvníci bez obav a strachu prohlédnout „to“, co je tak 5. pro-
since děsilo na náměstí. Děkuji tedy Novohradským čertům za to, že poskytli na výstavu své
„druhé tváře“, které si sami vyrábí a „hrozně“ zdobí. Druhá část výstavy byla už klidnější, stači-
lo se posadit a vymalovat vánoční obrázek a využít jej jako vánoční přání nebo si hotové vánoční
přání zakoupit, prohlédnout si originální PFka, podivit se visícímu stromku… K. J.
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Keramická dílna Kána
nabízí tvoření pro děti i dospělé

V dílně je možné vyrobit vlastnoruční dárky, praktické věci do ku-
chyně – hrnky, misky, tácy i venkovní zahradní keramiku a květináče.

Ve čtvrtečním kursu pro dospělé se uvolnila místa a kurs se bude
otevírat až po přihlášení zájemců nebo uvolněný termín můžeme nabíd-
nout pro tvoření dětí, kterých je ve středečních hodinách mnoho. Prosí-
me zájemce o přihlášení na telefonním čísle 728 116 044.

Za keramickou dílnu Kána Macková Ludmila

Tvoření pro dospělé
ÚTERÝ 17.15 – 18.45 hod.
ČTVRTEK 17.00 – 18.30 hod.

Tvoření pro děti
STŘEDA 16.00 – 18.00 hod.

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na tradiční

Dětský karneval
v sobotu 28. 1. 2017 od 14.30 hod.

Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, Nové Hrady
Vstupné: masky zdarma, ostatní 50 Kč

Pořádá KIC ve spolupráci s Divadlem Kejkle
www.kicnovehrady.cz

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
zve na první letošní

CESTOVATELSKÉ PROMÍTÁNÍ
Ze srdce Evropy do Santiaga de Compostela

aneb pěšky z České republiky k oceánu
na západ Španělska

Přednáška pojednává o dvouleté pěší cestě Evropou z Čech
do světoznámého poutního místa Santiaga de Compostela.

Patrik Kotrba nás provede 7 000 kilometrů dlouhou cestou skrze
údolí Alp, italskou Riviéru, Azurovým pobřežím a Costou Bravou
do Barcelony, poté Nízkými Pyrenejemi, a po hlavní Francouzské

cestě k oceánu na středověký konec světa.

Přednáška také přiblíží několik let života na cestě pod širým
nebem, především v různých koutech Španělska, zejména

v Katalánsku a v samotném Santiagu de Compostela, a bude
doprovázena bohatým fotografickým materiálem.

Vstupné 30 Kč, Kulturně-spolkový dům,
Česká ulice 74, Nové Hrady, tel.: 386 362 195
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Informace z knihovny
Kniha jako dárek

V průběhu prosince byla naše knihovna znovu trochu plnější díky
knihám určeným na prodej. Je to každoroční předvánoční služba pro
čtenáře naší knihovny a spoluobčany, kteří by rádi obdarovali své bliž-
ní, zejména děti knihou a nechtějí nebo nemohou pro knihu cestovat až
do Č. Budějovic nebo nakupovat přes internet… Tato prodejní výstava
knih má pokaždé celkem úspěch, vždy se takto v knihovně prodá
90–100 knih, jež udělají někomu radost.

Předvánoční návštěvy v knihovně
Po listopadových návštěvách knihovny dětmi ze školky a ze školní

družiny přišla v prosinci ještě Koťátka (ta nejmenší zlatíčka). Přečetli
jsme si vánoční pohádku o tom, jak slavila Vánoce zvířátka v lese, a
prohlédli jsme si snad všechny dětské knížky v knihovně.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
Lesy České republiky s. p. a Jihočeská vědecká knihovna v Českých

Budějovicích vyhlašují 7. ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda ko-
lem nás, která je určena pro děti z mateřských, základních a umělec-
kých škol. Soutěžit mohou jednotlivci, možné jsou i kolektivní práce.
Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod., Pozor! trojroz-
měrné práce nebudou přijaty do soutěže! – s výjimkou soutěžních témat
a kategorií pro kolektivní práce). Sběr výtvarných prací je v Městské
knihovně Nové Hrady do 28. února, kde budou tyto práce vystaveny a
hodnoceny návštěvníky knihovny do 30. dubna. Tři vybrané práce
z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále
v Jihočeské vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při verni-
sáži výstavy dne 6. 6. 2017 budou vyhlášeny výsledky soutěže a pře-
dány odměny vítězům. Oceněné práce budou také zveřejněny na
internetových stránkách pořadatelských organizací.

Soutěžní témata:
− Básnička o přírodě (lese) s ilustrací – jednotliví účastníci

− Člověk a les – jednotliví účastníci

− Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce
více uchazečů). Ceny do tohoto soutěžního tématu věnuje Jihoče-
ská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – 3 volné vstupen-
ky pro kolektiv školních dětí (cca 25 – 30 dětí). Budou oceněny
tři nejlepší práce v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.

− Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,…
– jednotliví účastníci

− Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách
– jednotliví účastníci

− Jak děti vidí práci lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co v lese
potkává…) – jednotliví účastníci

Milí čtenáři, přátelé a příznivci knihovny, přeji vám do dalšího
roku hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, elánu a energie, dobrý zrak
a dobrou mysl a ať se Vám daří vše, „na co sáhnete“.

Knihovnice Drahomíra Císařová

Aristokratka na koni / Evžen Boček
Třetí kniha série Aristokratka. Marie Kostková z Kostky opět řeší
nezáviděníhodné problémy. „Nejchudší zámek v Čechách“ zůstává
věrný svému označení, a tak tu hraběcí rodinka ani personál rozhod-
ně nemají na růžích ustláno.

Okamžiky štěstí / Patrik Hartl
Nový dvojromán Patrika Hartla je možné začít číst z kterékoli stra-
ny. Vyberte si! Příběh sourozenců Veroniky a Jáchyma budete pro-
žívat podle toho, který začátek zvolíte. Můžete s nimi hledat štěstí,
doufat, věřit, dělat chyby a napravovat je. Budete se o ně bát, fandit
jim a zamilovávat se s nimi. A nejenom s nimi...

Maličkost: romance z času genetiky / Markéta Baňková
Ve své nové knize autorka opět spojuje beletristický text s vědecký-
mi motivy, které knihu ilustrují a dotvářejí. Tentokrát je jejím téma-
tem biologie. Pod maskou černé komedie se skrývá zkoumání lidské
identity, problému, který přinesla dnešní doba nových objevů přede-
vším v genetice, a s tím související otázky svobodné vůle. Jsme ná-
strojem vlastních genů?

Okénko do knihovny

Příběhy 20. století
Soutěž pro starší děti, studenty a dospělé

Nahrajte vyprávění a získejte 50 000 Kč
nebo iPhone 6

Hledáme osudy lidí, na které se zapomnělo
nebo se mělo zapomenout.

Ptej se rodičů, prarodičů, známých, sousedů a nech si
vyprávět jejich vzpomínky na 20. století!

Máte čas do konce února 2017.

Objevte příběh své rodiny

Natočte vyprávění lidí, kterých si vážíte

I místa mají své příběhy

Požádejte o pomoc instituce

Všechny informace najdete na www.pribehy20stoleti.cz
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Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 7. 1. – Kazisvět – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 1. – Frankenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 14. 1. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 1. – Filmmakeři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 1. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 1. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 1. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 1. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 2. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Michal na hraní – narozeninový ROK tour „60“ – DK Metropol, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2017:
¡ 1. 7. – 9. 9. 2017 – Pták Ohnivák a lišák Zorro (pohádka pro celou rodinu)
¡ 7. – 24. 6. 2017 – Pes baskervillský
¡ 28. 6. – 9. 7. – Dekameron (komedie)
¡ 14. – 22. 7. – Trubadúr (opera)
¡ 26. – 30. 7. – Valmont (balet)
¡ 2. – 6. 8. – Příhody lišky Bystroušky (opera)
¡ 9. – 13. 8. – Rusalka (opera)
¡ 16. 8. – 3. 9. – Ženy Jindřicha VIII. (komedie)

Divadelní představení:
¡ 6., 26. a 31. 1. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 1. – Vraždy a něžnosti – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 7. a 21. 1. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 7., 20. a 28. 1. – Knězovy děti, Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 1. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. a 24. 1. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. 1. – Příležitost dělá zloděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 1. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 1. – Dítě a kouzla – DK Metropol, ČB
¡ 13. 1. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 1. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 14. a 24. 1. – Povídky – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14., 27. a 28. 1. – Šňúra – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 16. 1. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 1. – Listování: Smrt Zajdy Munroa – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Archa naděje – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 19. 1. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. a 23. 1. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 21. 1. – Zpívám, tedy jsem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 25. 1. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 1. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 1. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. a 28. 1. – Cyrano – Malá scéna DK Metropol, ČB
¡ 28 1. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 30. 1. – Souborné divadlo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 1. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 3. 2. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. a 4. 2. – Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 2. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 12. 2. – Anastasia (muzikálové představ.) – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 8. 1. – Tříkrálový koncert Saxmania – Klášter Borovany
¡ 15. 1. – Aneta Langerová – KD Kaplice
¡ 18. 1. – JF a Klasja Modrušan – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 26. 1. – JF: Katt a David Koller – DK Metropol, ČB
¡ 27. 1. – Tonya Graves – KD Slavie, ČB
¡ 27. 1. – Cuvée: space-šanson s Terezou Vítů – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 28. 1. – Jihočeský ples plný pohody – Výstaviště T1, ČB
¡ 30. 1. – Spirituál kvintet – DK Metropol, ČB
¡ 31. 1. – JF: Vyprávění starého vlka – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 1. a 2. 2. – JF a Barbara Willi – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 4. 2. – Poletíme? – Café Klub Slavie, ČB
¡ 8. 2. – Na Stojáka Live! – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 9. 2. – Ivo Jahelka – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 11. 2. – Mucha „Nána“ – Hudební klub K2, ČB
¡ 15. 2. – JF a Jana Boušková (harfa) – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 18. 2. – Monkey Business – Café Klub Slavie, ČB
¡ 3. 3. – Michael Kocáb – DK Metropol, ČB
¡ 3. 3. – Tata Bojs – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 3. – 5P Luboše Pospíšila – jihočeský křest 13CD – Café Klub Slavie, ČB
¡ 1. 4. – One Knor Show – KD Borovany
¡ 21. 4. – Ortel, Aleš Brichta + Project, Spanilá jízda – DK Metropol, ČB
¡ 21. 4. – MIG 21 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 6. – Marta Kubišová – Poslední recitál – Zámecká jízdárna Č. Krumlov

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Informační centrum
Nové Hrady informuje…

V druhé polovině listopadu jsme se opět zúčastnili setkání regionál-
ních infocenter, tentokrát v Kaplici, kde se poté konalo i jednání valné
hromady destinační společnosti Novohradsko – Doudlebsko. Během
setkání jsme se navzájem informovali o uplynulé sezoně a o akcích a
novinkách sezony, která nás teď čeká. Jedním z témat programu byly
i veletrhy cestovního ruchu. První veletrh letošního roku Regiontour se
koná v Brně v termínu 19. – 22. 1., další ITF Slovakia Tour Bratislava
o týden později 26. – 29. 1. a pražský Holiday World je 16. – 19. 2.
2017. Na těchto třech největších veletrzích bude prezentován náš regi-
on Novohradsko – Doudlebsko jako celek – turistická oblast, a to osob-
ním zastoupením pracovníků okolních informačních center, našeho
„íčka“ nevyjímaje. Prezentace bude opět v rámci velké expozice Jiho-
českého kraje, kde se budou prezentovat všechny turistické oblasti již-
ních Čech, nikoliv tedy samostatná města, jak tomu bývalo doposud.

Tematicky budou letos „Jižní Čechy pohodové“. Jihočeská centrála
cestovního ruchu tak navazuje na předcházející „Jižní Čechy olympij-
ské“ (2016), „husitské“ (2015), „aktivní“ (2014), atd.

Nosnými pilíři celého projektu je pět hlavních témat – Baroko (toto
téma bylo vyhlášeno agenturou CzechTourism jako téma roku 2017),
Gastronomie, Aktivní pohoda, Oddech a Venkov. Nabídka aktivit bude
zaměřena na všechny skupiny návštěvníků tak, aby se v jižních Če-
chách cítili pohodově. Totéž přeji i Vám, ať je rok 2017 opravdu
pohodový!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

VÝZVA pro ubytovatele
a poskytovatele služeb,

kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích
cestovního ruchu v Brně, Bratislavě a v Praze, prostřednictvím turis-
tické oblasti Novohradsko – Doudlebsko.

Své tištěné materiály můžete dodat nejpozději do pondělí 16. led-
na 2017 do našeho informačního centra. Materiály budou k dispozi-
ci návštěvníkům veletrhů na stánku propagující náš region v rámci
expozice Jihočeského kraje.

Kaplické setkýní íčkařů
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TJ Sokol N. Hrady informuje:
TJ Sokol Nové Hrady organizoval v pátek 16.12. a sobotu 17.12.

tradiční akci, určenou široké veřejnosti – Vánoční koulení o ceny
2016. Akce byla určena pro každého zájemce celkem ve třech katego-
riích: registrovaní hráči, neregistrovaní (tedy všichni, kteří měli zá-
jem) a děti. Pro prvních 20 umístěných v každé kategorii byly
připraveny velmi hodnotné ceny. Namátkou uvádím vepřové kýty
přední i zadní, kapři, dárkové koše, dárkové balíčky, vepřový bok,
montérky atd., atd. Na rozdíl od ostatních oblastí našeho života se ne-
zdražovalo, takže lístek na 5 hodů pro dospělé stál tradičních 20,- Kč a
pro děti polovic. „Zaházet“ si přišli nejen novohradští, ale i zájemci
z Borovan, T. Svinů i Č. Velenic. No a jak to dopadlo? Na předních
místech v jednotlivých kategoriích se umístili:

Kategorie registrovaných:
1. Dvořák Jan, 2. Kříha Karel, 3. Kříha Pavel
Kategorie neregistrovaných:
1. Vicány Pavel, 2. Vicány Milan, 3. Fritzová Tereza
Děti: 1. Lukáš Malovaný, 2. Pavel Fritz, 3. Tomáš Balko
Gratulujeme všem úspěšným účastníkům a věříme, že tato akce

přispěla nejen k propagaci kuželkářského sportu, ale a to hlavně,
k obohacení nabídky akcí pro veřejnost v předvánočním období a také
k jejich zpestření aktivním pohybem. Současně nabízíme všem zá-
jemcům o kuželkářský sport a dobrou partu možnost trénování každé
úterý po celý rok v naší kuželně.

Dovolte, abychom poděkovali alespoň některým, kteří věnovali
ceny. Poděkování náleží všem, zejména pak Petru Silmbrodovi, Libo-
ru Tomáškovi, Václavu Šilerovi, Stánině Betuštiakové, Terezce Kří-
hové, Renatě Žahourové, Jitce Hambergerové, firmám TERMS cz a
SOHORS-ŠIPR.

Klidné a pohodové prožití vánočního a povánočního období, zdra-
ví, štěstí a spokojenost v příštím roce přeje za všechny kuželkáře

Stanislav Sladký a kolektiv

Náš oddíl má za sebou první polovinu soutěžního ročníku 2016 –
2017. V krajských a okresních soutěžích nás a tím i město Nové Hra-
dy, reprezentují čtyři družstva. Družstva A a B jsou v krajském přebo-
ru, družstvo C v přeboru meziokresním, stejně tak i družstvo dorostu.
Dlužno říci, že družstvo B je nováčkem v kraji poté, co v letošním
roce postoupilo. A jak si jednotlivá družstva vedou? Nejlépe se vede
družstvu A, které vede krajský přebor. „Béčko“ zatím platí nováčkov-
skou daň a v současné době mu chybí 1 bod k odpoutání se z nebez-
pečné zóny sestupu. „Céčko“ se pohodlně pohybuje v polovině
tabulky okresního přeboru. Dorostenci si vedou velmi dobře a z druhé
pozice útočí na vedení v tabulce.

Všechna družstva plně využívají „pololetní“ přestávky k intenziv-
nímu trénování. Přejme jim do nového roku co nejvíce úspěšných
utkání, co nejlepší umístění na konci sezony, zejména pak družstvu B,
aby se co nejlépe vypořádalo s nováčkovskou daní.

Na závěr mi dovolte, abych vás všechny, kteří chcete svojí účastí
podpořit kuželkáře v Nových Hradech, pozval na nejbližší akce
okresního a krajského významu, které byly naší kuželně svěřeny.
Poté co byla velmi dobře hodnocena jak po stránce organizací sou-
těží, tak i po stránce vybavení a technického zázemí jsme byli po-
věřeni pořádáním soutěží jednotlivců dorostenců, dorostenek a žen
v rámci kraje.

15.1.2017 proběhne okresní přebor jednotlivců dorostenců a do-
rostenek,

28.1.2017 se uskuteční krajský přebor jednotlivců v kategorii
ženy.

Přijďte se podívat a povzbudit jak naše dorostence, tak i ženy a do-
pomoci jim svým povzbuzováním k co nejlepšímu umístění.

S přáním co nejúspěšnějšího roku 2017 předem děkujeme.
Novohradští kuželkáři
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Mistrovství České republiky v karate 2016
Titul Mistra ČR vybojoval

pro Nové Hrady Tomáš Hermann
O víkendu 3.–4. prosince 2016 se špičky Českého

karate utkaly na Mistrovství ČR v Praze. Metropole
České republiky hostila 598 závodníků z 81 oddílů ze
všech krajů naší země. Z Jihočeského svazu karate se
z oddílu TJ karate Nové Hrady nominovali také dva
naši závodníci.

V sobotu se soutěžilo v kategoriích juniorů a dospě-
lých, dopoledne probíhaly soutěže v kata - souborná
cvičení, povinné sestavy úderů, kopů, seků a krytů
v předepsaných postojích, kde je posuzováno nasazení,
správné provedení jednotlivých cviků a přesné načaso-
vání pohybu závodníka.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve sportovním
zápase dvojic „kumite“ V této kontaktní kategorii jsme
měli dvě želízka v ohni. Tomáš Hermann startoval v kategorii muži nad
84 kg. V prvním kole měl Tomáš po dlouhé době volný los a čekal na
vítěze základní skupiny. V prvním zápase Tomáš zvítězil nad Jakubem
Fořtem z Karate klubu Tygr Karlovy Vary 2:0. V semifinále čekal na
našeho borce Jan Paulík z SK Karate Shotokan Liberec, Tomáš dokázal
technickou převahu, když porazil protivníka 4:0. Ve finále čekal na To-
máše velmi zkušený soupeř Jan Kočí z TJ karate České Budějovice. Zá-
pas byl velice obtížný a dlouho se nedařilo ani jednomu z účastníků
klání zasadit bodovaný zásah a až v poledních vteřinách skórovali oba
závodníci současně. Pro dosažení bodu je potřeba dvou hlasů rozhod-
čích a tuto podmínku splnil pouze Tomášův soupeř a zápas tak skončil
0:1 pro našeho závodníka, který si do Nových Hradů odvezl stříbrnou
medaili.

Součástí Mistrovství ČR bylo rovněž finále Ligy družstev v kumite
Českého svazu karate, ve kterém nastupoval Tomáš za tým TJ karate
České Budějovice. Svým vítězstvím nad protivníkem z týmu Spartak
Hradec Králové přispěl k celkovému vítězství tohoto týmu.

Po náročných soubojích v předchozí kategorii nastupoval Tomáš do
kategorie muži do 21 let nad 78 kg. V prvním kole nastoupil náš borec
proti Davidovi Ulvarovi z Karate Vizion Praha, kterého zdolal 2:0.
V semifinále porazil Tomáš závodníka Jiřího Mlíku z Cobra Ryu Stra-

konice opět 2:0. Do finále postoupil Tomáš proti soupeři z Karate klu-
bu Lichnice Petrovi Urbancovi, tento zápas se po složitých soubojích
pro našeho závodníka nevyvíjel moc dobře. V posledních vteřinách
zápasu vedl soupeř nad Tomášem 3:1, prudkými protiútoky náš zá-
vodník donutil soupeře opustit prostor mimo závodní pole, za což byl
v posledních dvou vteřinách protivník diskvalifikován a my mohli sla-
vit zasloužený titul Mistra ČR.

V neděli pokračovalo mistrovství v žákovských a dorosteneckých
kategoriích. Náš oddíl zastupoval mladý talentovaný David Macho,
který se nominoval do disciplíny kumite mladší žáci v kategorii do
27 kg. V prvním kole dokázal náš závodník porazit soupeře z Liberce
1:0, bohužel ve druhém kole podlehl David závodníkovi z Fight clubu
České Budějovice 0:4. Tento závodník byl nakonec jedním z finalistů a
poslal našeho borce do souboje o tzv. repasáž, kde zápas proti soupeři
z Písku skončil 0:0 a proto rozhodovali rozhodčí, kdo byl v souboji ak-
tivnější. Náš závodník dostal více hlasů a získal tak pro naše barvy dal-
ší, tentokrát bronzovou medaili.

Naši závodníci svými výsledky kvalitně reprezentovali Tělový-
chovnou jednotu a město Nové Hrady a přispěli také k nemalému úspě-
chu Jihočeského svazu karate na vrcholné republikové soutěži.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

KURZ SEBEOBRANY
KRAV MAGA PRO ŽENY

Počínaje únorem 2017 proběhne tříměsíční kurz
izraelské sebeobrany KRAV MAGA pro ženy.

Cvičit se bude každé pondělí v 19.00 hodin
v tělocvičně základní školy, Komenského 30.

Dopolední (3 hod.) seznamovací seminář proběhne
v sobotu 14.1.2017 od 9.00 hodin.

Naučíme Vás základní principy obrany a základy bezpečného
chování, včetně sebeobranných prostředků, jako je např.

pepřový sprej. Tento kurz slouží jako úvod do problematiky
a dále bude navazovat na výše uvedný tříměsíční kurz.

Cena 250,- Kč.
Přihlášení a další info: tel. 739 228 805

Poděkování za poskytnutí dotace
Na základě výzvy byla našemu oddílu KRAV JUNIOR Nové

Hrady poskytnuta finanční podpora od Města Nové Hrady, které ji
získalo v rámci soutěže „Obec přátelská rodině“
z MPSV. Oddíl tak mohl nakoupit vybavení –
lapy pro nácvik úderů a kopů pro cvičení sebe-
obrany dětí. Za tuto podporu bychom chtěli
zdvořile poděkovat.

Pavel Michale – Instruktor KIC

SK Byňov pořádá

NOVOROČNÍ turnaj pro občany Novohradska
ve STOLNÍM  TENISU,

který se koná 7. 1. 2017 od 9.00 hod.
v herně SK Byňov na Jakuli v areálu ŽPSV.

Turnaje se mohou zúčastnit pouze neregistrovaní hráči.
Startovné 30 Kč.

Občerstvení a ceny pro hráče jsou zajištěny.

David Macho vybojoval v dis-
ciplíně kumite v kategorii
mladší žáci do 27 kg

Tomáš Hermann zvítězil na MČR v karate v disciplíně
kumite v kategorii muži U21 nad 78 kg
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řádková inzerce

¡ Prodám byt na Nových Hradech, 3+1 v panelovém domě
s výtahem ve třetím patře. Kontakt p. Švarc 775 775 568

¡ Koupím nebo pronajmu zahrádku s vjezdem.
Martin Novák, tel.: 725 949 603

¡ Koupím nebo pronajmu garáž v Nových Hradech.
Tel.: 604 368 012.

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii: zděná chata, elektřina,
užitková voda, skleník, L. Šafaříková, tel.: 607 191 920

¡ Koupím byt v Nových Hradech, 2+1 a víc.
Kontakt. Telefon: 721 348 340.

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii.
Pavel Fritz, tel. 728 839 881

Prodám nebo pronajmu

stánek v zahradní čtvrti,
od ledna

Ing. Milana Hromasová

Tel.: 725 784 571
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