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Pozvánky na březen
1.3. Čaj o páté

4.3. Masopustní šavlová koleda

5.3. Vernisáž výstavy v Koželužně

12.3. Oslava MDŽ

15.3. Koncert KPH v T. Svinech

18.3. Doprovodný program výstavy
v Koželužně

23. 3. Čtení ke kafi

Fotomozaika březnového zpravodaje
Únor je sice nejkratší měsíc v roce, ale to ještě neznamená, že se během něho nedalo stihnout

víc věcí než třeba v březnu. Důkazem je toho i pestrá fotomozaika na titulní straně tohoto zpra-
vodaje, která vás vrhne nejprve pod zamrzlý vodopád (letos byl opravdu úchvatný, stejně tak
jako množství jeho pozorovatelů…) a pak do horké Afriky. A také vás fotomozaika zatočí v no-
vohradském masopustním kole a fotka Hotelu Máj zase naznačí, že se v únoru kolem Máje cosi
odehrávalo a že se ještě hodně odehrávat bude. Fotka o činnosti oddílu karate vás možná navna-
dí na výroční zprávu o činnosti tohoto aktivního a úspěšného oddílu. A aby toho nebylo málo na
trhu, tak se ještě zmíním o veletrhu, a to věnovanému cestovnímu ruchu. O tom všem se dočtete
v březnovém čísle NZ spolu s mnoha dalšími zprávami.

A ještě chci všem popřát krásné předjaří a jaro, na které se po letošní opravdové zimě jistě
všichni těšíme. Tak hezké počtení a jarní dny přeje Květa Jarolímková

Komu byla v únoru zima, mohl to vyřešit třeba
malováním Afriky… ve škole to tak udělalo ně-
kolik tříd při výtvarce. K. J.

„Hotel Máj“ bylo v našem městě v minulých
měsících asi nejčastější slovní spojení. Znělo
to na radnici, v médiích, v hostincích, v obcho-
dech, na ulici, při zasedání zastupitelstva a
nyní si můžete o Máji přečíst i uvnitř tohoto
čísla NZ.                                                   K. J.

Dětský masopust žádá o povolení
První tanec novohradského masopustu ze soboty 25.2.2017. Další ma-
sopustní ohlédnutí ve fotografiích uvnitř NZ.                                 K. J.

Úspěšným závodníkům předali ocenění Ing.
Vladislava Bártová, místostarostka Nových
Hradů a předseda TJ Nové Hrady, pan Ivan
Dorotovič. Za Tomáše, který byl na soustředě-
ní státní reprezentace karate v Brně přebíral
ocenění bratr Martin. M.H.

V lednu a únoru se uskutečnily dva tradiční ve-
letrhy cestovního ruchu. Kde a kdy to bylo se
dozvíte uvnitř čísla.                                  K. J.

Komu bylo v únoru teplo, mohl se jít ochladit k
zamrzlému vodopádu…. a že takových v Terči-
ně údolí bylo! Šli se na něj podívat i hoši ze zá-
kladní školy a krásně si před ním zapózovali.
Více o zimních radovánkách ještě uvnitř čísla.

K. J.
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Zápis z 68. schůze městské rady
ze dne 18. 1. 2017

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:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
Mgr. Michal Jarolímek se dostavil
v 16.30 hodin a hlasoval od bodu č. 13

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 67. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 67. jednání rady města.

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

� 3. PČR – Zhodnocení roku 2016
Rada města bere na vědomí Zhodnocení
bezpečnostní situace služebního obvodu
OOP Trhové Sviny - okresek Nové Hrady
za období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodní od-
dělení Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
nostní situace okrsku Nové Hrady za rok
2016. V roce 2016 bylo spácháno 36 trest-
ných činů, z toho bylo 22 objasněno a ostat-
ní se stále vyšetřují. Většinou se jednalo
o majetkové delikty nebo přečiny zanedbání
povinné výživy a ublížení na zdraví. Ob-
vodní oddělení dále řešilo 49 přestupků,
z toho 17 bylo majetkových přestupků, dále
šlo o přestupky proti občanskému soužití.
Přestupky v dopravě byly řešeny ve spolu-
práci s Dopravním inspektorátem České
Budějovice.)

� 4. Prodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Miro-
slava Pavlíka, Svatý Jan nad Malší o prodej
části pozemku parc. č. 791/1 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů. Rada postupuje žádost
k vyjádření Osadnímu výboru Údolí a pově-
řuje starostu provedením místního šetření.
(Rada obdržela od p. Miroslava Pavlíka,
Svatý Jan nad Malší žádost o prodej části
pozemku parc. č. 791/1 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 5. Zrušení telefonního automatu
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti O2 Czech Republic a. s. o zrušení
veřejného telefonního automatu v ulici Ko-
menského v Nových Hradech.
(Rada obdržela od společnosti O2 Czech
Republic a. s. oznámení o zrušení veřejného
telefonního automatu v ulici Komenského,
Nové Hrady. Provozovatel telefonního au-
tomatu přistupuje k jeho zrušení z důvodu
minimální využitelnosti.)

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

� 7. Vlajka pro Tibet
Rada města bere na vědomí žádost Občan-
ského sdružení LUNGTA o projednání při-
pojení se k mezinárodní kampani "Vlajka
pro Tibet" s tím, že se k uvedené akci nepři-
pojí.

� 8. OŽP – shromažďování odpadů
Rada města bere na vědomí Informaci o ná-
kladech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora za
rok 2016.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Od-
boru životního prostředí informaci o nákla-
dech za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních a tříděných odpadů,
včetně nákladů na provoz sběrného dvora za
rok 2016. Výsledná částka za rok 2016 na
jednoho občana činí 521,19 Kč.)

� 9. Státní hrad – prostor k sňatečným
obřadům
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným obřadům s Národním
památkovým ústavem a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, České Budějovice návrh Smlouvy
o nájmu prostor ke sňatečným obřadům na
Státním hradu Nové Hrady, Komenského
čp. 33.)

� 10. JČK (materiální vybavení jednotek
SDH obcí)
Rada města schvaluje přijetí daru, movitých
věcí (tablet s licencí + radiostanice) od Jiho-
českého kraje v hodnotě 33.612,77 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje přijetí daru, movité
věci (automatický defibrilátor AED) od Ji-
hočeského kraje v hodnotě 56 870 Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
na darování movitých věcí v rámci projek-
tu Materiální vybavení jednotek SDH obcí.
Jedná se o tablet s licencí v hodnotě
33.612,77 Kč. V rámci další darovací
smlouvy obdrží město v projektu First res-
ponder automatický defibrilátor AED (LP
1000) v hodnotě 56 870 Kč.)

� 11. Prodej pozemku v k. ú. Obora
u Vyšného
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 479 (dle GP parc. č. 479/2)
o výměře 434 m2 pí. Haně Spěvákové, Obo-
ra 6, za částku 100,- Kč/m2 a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 479 v k. ú. Obora u Vyšného, rada
opětovně projednala žádost pí. Spěvákové
o koupi tohoto pozemku.)

� 12. Horní byňovský rybník
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 475 o výměře 5 111 m2

v k. ú. Byňov, na dobu určitou 10 let a
pověřuje tajemnici zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od p. Jana Ferenčíka, Byňov
čp. 13, žádost o pronájem rybníka Horní by-
ňovský. Tento je již několik let nevyužíván.
Účelem je obnovit původní přítoky, vyřezat
část rákosí a provést menší odbahnění.)

� 13. Sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 9. 1. 2017 a zařazuje
p. Jana Wegera do seznamu uchazečů
o byty v DPS. Rada na základě doporučení
komise souhlasí s přidělením bytu 1+1 č. 1
v DPS pí. Evě Doležalové a bytu 1+1 č. 2
manželům Dočekalovým. Rada města na
základě doporučení komise souhlasí s uzav-
řením smlouvy o nájmu na uvolněný byt
1+2 Nové Hrady, Česká ulice čp. 79 p. Jaro-
slavu Matějkovi, Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 9. 1. 2017 s doporučením a
návrhem pro radu.)

� 14. Vodné a stočné 2017
Rada města bere na vědomí návrhy kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2017 a před-
kládá je k projednání zastupitelstvu města.
(Rada města projednala varianty kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2017. Ná-
vrh počítá se zachováním ceny na úrovni
r. 2016.)

Zápis z 69. schůze městské rady
ze dne 31. 1. 2017

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

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 68. jednání rady
města
Rada města bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 68. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 1/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 1/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ návrh rozpočtového opatření č. 1/2017.
Tímto opatřením dochází pouze k drobným
úpravám, v rámci jednotlivých položek.)

� 3. Hotel Máj
Rada města bere na vědomí návrh kupní
ceny za hotel Máj, která byla stanovena
na 5 800 000,- Kč za objekt a pozemky +
500 000,- Kč za kompletní vybavení hotelu.
Rada města postupuje projednání koupě ho-
telu Máj a vybavení na jednání zastupitel-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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stva města s doporučením tuto koupi usku-
tečnit. Rada pověřuje starostu města a ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady zajištěním
přípravy kupní smlouvy.
(Rada města byla starostou a místostarost-
kou informována o jednání s panem Vlčem,
majitelem hotelu Máj, ve věci koupě hotelu
a jeho vybavení. V rámci posledních jedná-
ní došlo k soupisu vybavení hotelu a jeho
ocenění. Následně bylo dosaženo dohody
ohledně kupní ceny, která byla stanovena
na 5 800 000,- Kč za objekt a pozemky +
500 000,- Kč za kompletní vybavení hotelu
(stoly, židle, lavice, vybavení kuchyně,
ubytovacích prostor, technická zařízení
ad.). Rada následně projednala podmínky
kupní smlouvy s tím, že po případném
schválení koupě v zastupitelstvu by došlo
k složení kupní ceny do notářské úschovy,
odkud by byly na účet současného majitele
odeslány po zapsání objektu do katastru
nemovitostí na nového vlastníka (Město
Nové Hrady). Majitel objektu doložil výpis
z Katastrálního úřadu o tom, že objekt není
nijak zatížený a je možno uskutečnit jeho
prodej.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Rada města bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 2/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ návrh rozpočtového opatření č. 2/2017.
Tímto opatřením se přesunou prostředky
z minulých let ve výši 6,500.000,- Kč do
rozpočtu roku 2017.)

� 5. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
a nákup pozemku
Rada města souhlasí se směnou pozemků
v k. ú. Nové Hrady mezi Městem Nové Hra-
dy a Společností solárních stavitelů s. r. o. ,
Nové Hrady , a to část pozemku parc. č.
846/2 (dle GP parc. č. 846/4) o výměře
61 m2 ve vlastnictví Města Nové Hrady za
pozemky část parc. č. 846/1 (dle GP parc. č.
846/5) o výměře 38 m2, část parc. č. 846/1
(dle GP parc. č. 846/l "o2") o výměře 19 m2,
část parc. č. 845 (dle GP parc. č. 845 díl
"n2") o výměře 107 m2, část parc. č. 845 (dle
GP parc. č. 848 díl "m2") o výměře 13 m2 ve
vlastnictví Společností Solárních stavitelů
s. r. o. , Nové Hrady s tím, že Město Nové
Hrady doplatí rozdíl ve výměře (116m2) ve
výši 425 Kč/1m2. Rada souhlasí se zakou-
pením pozemku parc. č. 847/17 o výměře
108 m2 za cenu 250 Kč/m2. Rada města po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada byla starostou města informována
o jednáních se zástupcem Společnosti So-
lárních stavitelů s. r. o. ve věci směny a do-
koupení pozemků v blízkosti komunikace
mezi Olejovým rybníkem a bývalou rotou
Pohraniční stráže. Rada města souhlasila se
směnou pozemků v k. ú. Nové Hrady mezi

Městem Nové Hrady a Společností solár-
ních stavitelů s. r. o., Nové Hrady, a to část
pozemku parc. č. 846/2 (dle GP parc. č.
846/4) o výměře 61 m2 ve vlastnictví Města
Nové Hrady za pozemky část parc. č. 846/1
(dle GP parc. č. 846/5) o výměře 38 m2, část
parc. č. 846/1 (dle GP parc. č. 846/l "o2")
o výměře 19 m2, část parc. č. 845 (dle GP
parc. č. 845 díl "n2") o výměře 107 m2, část
parc. č. 845 (dle GP parc. č. 848 díl "m2")
o výměře 13 m2 ve vlastnictví Společností
Solárních stavitelů s. r. o. , Nové Hrady
s tím, že Město Nové Hrady doplatí rozdíl
ve výměře (116 m2) ve výši 425 Kč/m2.
Město Nové Hrady též dokoupí pozemek
parc. č. 847/17 o výměře 108 m2 za cenu
250 Kč/m2. Rada města postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.)

� 6. Dofinancován nákupu vozidla CAS
Rada souhlasí s dofinancováním pořízení
nové cisternové automobilové stříkačky
(CAS) z vlastních zdrojů dle pravidel dotač-
ního titulu Dotace pro jednotky SDH obcí -
Pořízení nové cisternové automobilové stří-
kačky z Fondu zábrany škod a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada byla starostou informována o nutnosti
podání elektronické žádosti v rámci Dotace
pro jednotky SDH obcí – Pořízení nové cis-
ternové automobilové stříkačky z Fondu zá-
brany škod. Město Nové Hrady požádalo
v tomto dotačním titulu v roce 2016 o dota-
ci. Dne 29. listopadu 2016 obdrželo Město
Nové Hrady od Ministerstva vnitra, gene-
rálního ředitelství Hasičského záchranného
sboru ČR informaci o poskytnutí dotace ve
výši 2 500 000,- Kč. Město Nové Hrady na
základě této informace podalo žádost k Ji-
hočeskému kraji, který v případě poskyt-
nutí dotace z Fondu zábran škod podporuje
obce v pořízení nových vozidel (většinou
jde o podporu ve výši 1,5 miliónu korun).
Pokud by tedy obě dotace Město Nové
Hrady získalo, znamenalo by to dofinanco-
vání nákupu nové CAS ve výši 1 500 000 –
2 000 000,- Kč. Po schválení kofinancování
může být podána elektronická žádost s upřes-
něnou specifikací, na základě které bude
provedeno výběrové řízení. Rada souhlasila
s dofinancováním pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky (CAS) z vlastních
zdrojů dle pravidel dotačního titulu Dotace
pro jednotky SDH obcí – Pořízení nové cis-
ternové automobilové stříkačky z Fondu zá-
brany škod a postoupila návrh ke schválení
zastupitelstvu města.)

� 7. Zrušení Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015 o omezení konzumace
alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
Rada města souhlasí se zrušením Obecně
závazné vyhlášky č. 2/2015 o omezení kon-
zumace alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích a postupuje návrh zastupitel-
stvu města.
(Starosta navrhl radě zrušení OZV č. 2/2015
z důvodů vymahatelnosti, neboť město nemá

dostatečné nástroje k účinnému vymáhání.
Dále povolení výjimek musí být provede-
no ve správním řízení s podáním žádosti
21 dní před uskutečněním akce, aby pro-
běhlo plnohodnotné správní řízení se zve-
řejněním.)

� 8. Program Regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón na rok 2017
Rada města bere na vědomí Rozpis finanční
podpory v Programu MPR MPZ na rok 2017
a pověřuje MěÚ N. Hrady, Investiční a ma-
jetkový odbor přípravou akcí, zařazených
do programu na rok 2017.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury ČR
Rozpis státní finanční podpory v Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón na rok
2017. Město Nové Hrady má dle rozpisu
schválenou kvótu 1 060 000,- Kč.)

� 9. Nájem vodohospodářského majetku
Města Nové Hrady 2018–2022
Rada města schvaluje Příkazní smlouvu
se STAVEBNÍ PORADNOU a. s., České
Budějovice na akci: Nájem vodohospo-
dářského majetku města Nové Hrady za
účelem jeho správy a provozování za ob-
dobí 2018-2021 a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
a. s., návrh Příkazní smlouvy na zajištění
zadání koncesního řízení, spojeného s vý-
běrem provozovatele vodohospodářského
majetku. Koncesní smlouva bude podepsá-
na na 3 roky.)

� 10. 7. Ročník benefičního koncertu
"Kdo má rád ..."
Rada města souhlasí s převzetím záštity nad
7. ročníkem benefičního koncertu "Kdo má
rád..."
(Rada obdržela od firmy Martin Production,
Praha žádost o záštitu nad 7. ročníkem be-
nefičního koncertu: Kdo má rád. Akce se
uskuteční na zámku Nové Hrady v sobotu
10. června 2017.)

� 11. "Dodávka a montáž zařizovacích
prvků interiéru – nábytku pro KIC
Nové Hrady"
Rada města schvaluje společnost K-BUILDING
CB, a. s. jako dodavatele veřejné zakázky:
Dodávka a montáž zařizovacích prvků inte-
riéru - nábytku pro KIC za celkovou cenu
490 703,- Kč.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady,
Investičního a majetkového odboru
Protokol o otevírání obálek a Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek k veřej-
né zakázce: Dodávka a montáž zařizova-
cích prvků interiéru – nábytku pro KIC
Nové Hrady. V rámci VŘ obdrželo Město
NH dvě nabídky, z nichž jedna nesplňova-
la náležitosti VŘ. Kompletní byla nabídka
K-BUILDING CB, a. s., která byla dopo-
ručena jako dodavatel za celkovou cenu
490 703,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 12. Lékárna
Rada bere na vědomí informaci o vyhlášení
výběrového řízení k zajištění nového provo-
zovatele novohradské lékárny. Rada bere na
vědomí informaci stávající nájemkyně lé-
kárny paní Faktorové o okamžitém ukonče-
ní provozu z ekonomických a osobních
důvodů. Rada pověřuje starostu města pro-
věřením možností zajištění dodávek léků
pro občany města do doby řádného výběru
nového nájemce.
(Rada byla starostou města informována
o vyhlášení výběrového řízení k zajištění
nového provozovatele novohradské lékár-
ny. Nabídky v rámci výběrového řízení je
možno podávat do 13. 2. 2017 s tím, že po
provedeném výběru bude snahou města za-
jistit přechod na nového nájemce v nejkrat-
ším možném termínu. V průběhu jednání
rady města byl starosta telefonicky infor-
mován stávající nájemkyní o okamžitém
ukončení provozu z ekonomických a osob-
ních důvodů.)

� 13. Osobní příplatek ředitelky mateřské
školy
Rada města schvaluje osobní příspěvek ře-
ditelce Mateřské školy Nové Hrady, dle ná-
vrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské ško-
ly Nové Hrady návrh schválení osobního
příplatku od ledna 2017 do srpna 2017
z důvodu snížení dotace ze státního rozpoč-
tu v návaznosti na snížení počtu přijatých
dětí do mateřské školy.)

ZÁPIS z 14. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 9. února 2017

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann,
pí. Martina Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska

Omluveni:
p. Lukáš Winzberger, p. Mgr. T. Rolínek

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
členů zastupitelstva (p. Lukáš Winzberger byl
řádně omluven z pracovních důvodů a p. Mgr.
Tomáš Rolínek byl omluven s tím, že se dosta-
ví v průběhu zasedání), tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 13. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la 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 zrušení
Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o omezení
konzumace alkoholických nápojů na veřej-
ných prostranstvích, který nebyl uveden v ná-
vrhu programu.

Pan starosta navrhl, aby byl tento bod zařa-
zen do programu jako bod č. 6.

Dále pan starosta navrhl, aby bylo hlasová-
no o programu tak, že bude doplněn o bod č. 6.
Zrušení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2015
o omezení konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 13. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Hotel Máj
4. Rozpočtové změny
5. Kalkulace vodné, stočné na rok 2017
6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2015 o omezení konzumace
alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích

7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Bylo hlasováno o návrhu programu. Před-
ložený 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, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Miroslav
Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, pí. Alena Kedrušová, p.
Jan Kollmann, pí. Martina Kourková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány
Proti
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Miroslav Šlenc, p.
Bc. Josef Vochoska

Návrhová komise byla schválena - 10 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 14. jednání zastupitelstva, a to p. Ivan
Dorotovič, pí. Alena Kedrušová

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro  11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.

Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 2
p. Ivan Dorotovič, pí. Alena Kedrušová

� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 13. jednání zastupi-

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 13. zasedání zastupitelstva
města.

Schváleno 13 hlasy.

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

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. "Polní cesta HPC1 v k. ú. Nové Hrady"
Pan starosta informoval o tom, že Rada

města obdržela od ČR - Státního pozemkové-
ho úřadu, České Budějovice návrh Protokolu
o předání a převzetí staveb "Polní cesta
HPC1 v k. ú. Nové Hrady" bod 2.1., která
byla vybudována na pozemku parc. č. 995
v k. ú. Nové Hrady. V navazujícím bodě 2.2.
došlo k výstavbě akce "Polní cesta HPC1b,
VPC1a, VPC1bN v k. ú. Nakolice" bod 2.2.
Po dokončení těchto staveb Státní pozemkový
úřad tyto stavby předává městu.

Pan starosta uvedl, že hodnota "Polní cesty
HPC1 v k. ú. Nové Hrady" je 12 314 198,- Kč
a hodnota "Polní cesty HPC1b, VPC1a,
VPC1bN v k. ú. Nakolice" je v hodnotě
7 348 675,- Kč.

Pan Ing. Štangl uvedl, že město přebírá
cesty v hodnotě cca za 20 milionů Kč, ale
s tímto darem je spojen i závazek se o tyto ces-
ty starat, když upozornil na nemalé budoucí
náklady spojené s jejich údržbou a opravami.

Dále pan Ing. Štangl sdělil, že se zdrží hla-
sování.

Pan starosta odpověděl, že město takto po-
stupovalo i v minulosti. Jedná se o cesty, které
řešily dostupnost osad a sídel a i zde dochází
ke zbudování cest, které jsou a budou přínosné
i pro město.

Pan starosta uvedl, že náklady s budoucí
péčí sice budou, ale pokud by město nepři-
stoupilo na systém, kdy stát cestu zaplatí a
město cestu využije, tak by tyto nové cesty
nebyly nikdy zhotoveny a pozemková úprava
by nesplnila svůj účel zpřístupnění pozemků
a sídel.

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí
stavby "Polní cesta HPC1 v k. ú. Nové Hrady",
v hodnotě 12 314 198,- Kč, od České republiky
– Státního pozemkového úřadu, Krajský poze-
mkový úřad pro Jihočeský kraj.

Schváleno 12 hlasy.
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Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

2.2. "Polní cesty HPC1a, VPC1bN v k. ú.
Nakolice"

Pan starosta vyzval zastupitele k hlasování
s tím, že problematika převzetí cest byla řeše-
na v rámci společné rozpravy k bodům 2.1. a
2.2.

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí
stavby "Polní cesta HPC1b, VPC1a, VPC1bN
v k. ú. Nakolice", v hodnotě 7 348 675,- Kč, od
České republiky - Státního pozemkového úřa-
du, Krajský pozemkový úřadu pro Jihočeský
kraj.

Schváleno 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

2.3. Prodej pozemku v k. ú. Obora
u Vyšného

Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek
o výměře 434 m2 a je v těsné blízkosti nemovi-
tosti v majetku paní Spěvákové. K vymezení
tohoto pozemku došlo na základě oddělení
v rámci komplexní pozemkové úpravy.

Dále pan starosta uvedl, že na daném po-
zemku se nachází studna, která vede k ne-
movitosti paní Spěvákové. Tato věc byla
předjednána v době pozemkových úprav a
byla řešena i s osadním výborem během spo-
lečného jednání rady města a osadního vý-
boru.

V 18.17 hodin se dostavil pan Mgr. T. Rolí-
nek.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 479 (dle GP parc. č. 479/2)
o výměře 434 m2 v k. ú. Obora u Vyšného,
pí. Haně Spěvákové, Obora 6, za částku
100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
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, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.

Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 2
p. Mgr. T. Rolínek, p. Ing. František Štangl

2.4. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
a nákup pozemku

Pan starosta uvedl, že se jedná o směny
a dokoupení pozemků, které jsou v majetku
Společnosti solárních stavitelů s.r.o., v blíz-
kosti komunikace mezi Olejovým rybníkem a
bývalou rotou Pohraniční stráže.

Pan starosta informoval, že součástí bodu
2.4. je zrušení usnesení z 10. jednání zastupi-
telstva města, bod. 2.5. Následně je nutno
nově schválit směnu pozemků společně s do-
koupením celkem 116 m2 za cenu 425,- Kč/m2

a zakoupení pozemku parc. č. 847/17 o výmě-
ře 108 m2 za cenu 250,- Kč/m2.

Pan starosta dále uvedl, že vlastníci nemo-
vitostí měli problém s geometrickým plánem a
jeho zapsáním, proto se tato věc časově pro-
táhla. Z tohoto důvodu nedošlo k naplnění
usnesení z 10. jednání zastupitelstva města,
když zde v mezidobí došlo k částečné úpravě.
Na základě této skutečnosti by zastupitelstvo
města mělo zrušit toto usnesení.

Dále pan starosta uvedl, že Společnost so-
lárních stavitelů s.r.o. již přistoupila na měs-
tem navrhovanou cenu odkupu pozemku p.č.
847/17 za 250,- Kč/m2. Dalším přínosem pro
město je skutečnost, že s ohledem na to, že
uplynulo více než 5 let od výstavby kanalizace
a vodovodu na části předmětných pozemků,
je nyní celá transakce osvobozena od platby
DPH, což pro město Nové Hrady znamená
úsporu cca. 16.000,- Kč.

Zastupitelstvo města ruší usnesení z 10. jed-
nání zastupitelstva města ze dne 2. 6. 2016,
bod 2.5. a nově schvaluje směnu pozemků v k. ú.
Nové Hrady mezi Městem Nové Hrady a Spo-
lečnosti solárních stavitelů s.r.o., Nové Hrady,
a to část pozemku parc. č. 846/2 (dle GP
parc.č. 846/4) o výměře 61 m2 ve vlastnictví
Města Nové Hrady za pozemky část parc. č.
846/1 (dle GP parc. č. 846/5) o výměře 38 m2,
část parc. č. 846/1 (dle GP parc. č. 846/l "o2")
o výměře 19 m2, část parc. č. 845 (dle GP parc.
č. 845 díl "n2") o výměře 107 m2, část parc. č.
845 (dle GP parc. č. 848 díl "m2") o výměře 13
m2 ve vlastnictví Společnosti solárních stavite-
lů s.r.o., Nové Hrady s tím, že Město Nové
Hrady doplatí rozdíl ve výměře (116 m2) ve
výši 425 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mku parc. č. 847/17 o výměře 108 m2 za cenu
250 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem příslušných smluv.

Schváleno 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Hotel Máj
Pan starosta sdělil, jak probíhala jednání s

panem Vlčkem, majitelem hotelu Máj, ve věci
koupě hotelu a jeho vybavení.

Pan starosta informoval o tom, že město
nechalo zpracovat VŠTE České Budějovice,
ústav znalectví a oceňování znalecký posu-
dek, který stanovil tržní cenu hotelu a byl zá-
kladem v jednání s panem Vlčkem, který
vycházel z ocenění zůstatkového hodnoty,
která je 14,4 milionu korun.

Město zahájilo v létě roku 2016 s panem
Vlčkem jednání, kdy pan Vlček nabídl městu
prodej hotelu za 12 milionů Kč. Město předlo-
žilo panu Vlčkovi znalecký posudek, kde byla
vyčíslena tržní cena hotelu, a na základě se-
známení se s tímto posudkem pan Vlček snížil
cenu prodeje na 9 milionů korun.

Město nabídlo odkoupení hotelu Máj za
cenu 6 milionů korun. Na základě této nabíd-
ky pan Vlček sdělil, že tato cena je pro něho
nepřijatelná a bude se snažit i nadále hotel
prodat.

Další jednání s panem Vlčkem proběhla až
ke konci loňského roku s tím, že některé spol-
ky se snažily s panem Vlčkem domluvit na ná-
jmu za sál, aby v hotelu mohly uskutečnit své
akce. Pan Vlček toto ale neakceptoval.

Město se k jednání následně vrátilo. Pan
Vlček požadoval 7,5 milionu korun.

V rámci posledních jednání došlo k soupi-
su vybavení hotelu a jeho ocenění. Následně
bylo dosaženo dohody ohledně kupní ceny,
která byla stanovena na 5 800 000,- Kč za ob-
jekt a pozemky + 500 000,- Kč za kompletní
vybavení hotelu (stoly, židle, lavice, vybave-
ní, kuchyně, ubytovacích prostor, technická
zařízení).

Pan starosta uvedl, že zastupitelům byl za-
slán veškerý možný materiál jako je nacenění
věcí, soupis vybavení, možný výhled využití
hotelu, návrh kupní smlouvy zpracovaný Mgr.
Jaruškem, který město zastupuje.

Pan starosta sdělil, že Rada města následně
projednala podmínky kupní smlouvy s tím, že
po případném schválení koupě v zastupitel-
stvu by došlo k složení kupní ceny do notářské
úschovy, odkud by byly na účet současného
majitele odeslány finanční prostředky po za-
psání objektu do katastru nemovitostí na no-
vého vlastníka (Město Nové Hrady).

Pan starosta uvedl, že majitel objektu dolo-
žil výpis z katastrálního úřadu o tom, že objekt
není nijak zatížen a je možno uskutečnit jeho
prodej.

Pan starosta konstatoval, že v první etapě
při využití hotelu by mohlo město provést čás-
tečnou rekonstrukci (výměna oken, zateplení,
úprava soc. zařízení, výměny světel na sále).
Co se týče konkrétního záměru, město navr-
huje vytvoření pracovní skupiny, která se
bude zabývat konkrétními kroky. V této sku-
pině by měli být zástupci města, technic-
kých služeb, zástupce stavebního úřadu,
projektant, zástupci kulturního a informační-
ho centra, případně zástupci aktivních spol-
ků. Byla by vytvořena studie proveditelnosti
a na základě této studie by město nechalo
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zpracovat projektovou dokumentaci a násled-
ně by se směřovalo k realizaci.

Pan starosta dále uvedl, že z hlediska finan-
cí může město koupi realizovat z prostředků,
které má k dispozici, nicméně, aby nedošlo
z větší části k vyčerpání většiny volných fi-
nančních prostředků, je představa taková, že
by se koupě a první etapa rekonstrukce řešily
bankovním úvěrem s tím, že koupi by banka
mohla z úvěrového rámce refinancovat.

Pan starosta dodal, že město předběžně po-
ptávalo různé bankovní společnosti ohledně
modelových situací postupu zaúvěrování na
např. 10 let a z těchto modelových situací vy-
plývá, že by zde byl možný úvěr za necelé 1 %
úroku. Z tohoto plyne, že do budoucna by se
nejednalo o dramatický zásah do hospodaření
města a že touto jednou koupí by se nezamezi-
lo dalším aktivitám města.

Pan starosta uvedl, že si je vědom toho, že
koupě tohoto objektu ve městě vyvolávala vel-
ké diskuze s tím, že se jedná o objekt, který
spousta lidí pamatuje a mnoho občanů se i
osobně podílelo na jeho stavbě. Na druhé stra-
ně si město plně uvědomuje možná rizika, kte-
rá jsou s financováním hotelu do budoucna
spojena, kdy v první řadě je potřeba zajistit vy-
užití tohoto objektu a najít dobrého nájemce.

Pan starosta sdělil, že v případě kdyby se
hotel nekoupil, by mohlo dojít k tomu, že ten-
to objekt koupí někdo jiný, město by nad ho-
telem ztratilo kontrolu a hrozilo by, že sál
nebude možno využívat pro tradiční novo-
hradské akce.

Pan starosta dodal, že město si nechávalo
od znaleckého ústavu taktéž vymodelovat si-
tuaci vybudování nového podobného objektu.
Tento odhad byl vyšší než 20 milionů korun.
Navíc město nedisponuje vhodnými plocha-
mi, kde by se takový nový objekt dal postavit.
Stávající hotel se nachází v historickém centru
města, kdy by bylo možné upravení vzhledu
hotelu z konce 70 let a vtisknout mu tak novou
tvář a přispět tak k tomu, aby centrum města
vypadalo o něco lépe.

Pan starosta otevřel diskusi.

Pan Ing. Štangl přednesl stanovisko Finanč-
ního výboru, který doporučil schválit koupi ho-
telu Máj.

Pan Ing. Štangl dodal, že jeho osobní názor
je opačný. Uvedl, že kupovat socialistickou
budovu, byť za tyto snížené finanční prostřed-
ky, je nesmysl a vyjádřil názor, že toto bude
nemovitost, kam město bude zbytečně do bu-
doucna utápět finanční prostředky.

Dále pan Ing. Štangl řekl, že již v minulosti
Národní památkový ústav hodnotil tento ob-
jekt jako zatěžující pro městskou památkovou
zónu a doporučoval jeho odstranění. Dále
uvedl, že je přesvědčený o tom, že náklady na
rekonstrukci budou kolem 30–35 milionu ko-
run, což bude pro město zátěž s ohledem na to,
že město z rezervy čerpalo prostředky, které
byly v minulosti utrženy za plynovod a za Re-
zidenci. Domnívá se, že nákup tohoto objektu

je velmi rizikový a nedoporučuje hlasovat pro
koupi hotelu.

Pan Ing. Štangl dále uvedl, že město má dů-
ležitější věci, do kterých je třeba investovat,
jako např. do infrastruktury, do vodovodní a
kanalizační sítě, do určování podmínek pro
potencionální investory pro zaměstnanost atd.
a nekupovat socialistický vybydlený objekt se
zaměřením na podnikání pro pohostinství a
ubytování, kde je vysoce konkurenční prostře-
dí a obává se, že tento provoz nebude ziskový.

Pan starosta odpověděl, že nemá informaci
o tom, že by rekonstrukce hotelu byla vyčísle-
na částkou 30-35 milionů korun. Jediná infor-
mace ohledně ocenění rekonstrukce hotelu
byla na základě zadání města odborníkovi s re-
álnou zkušeností, který se dlouhodobě pohy-
buje ve stavebnictví. Odhadované náklady
první etapy byly kolem 5,5–6 milionu korun
bez DPH.

Pan starosta uvedl, že další náklady by
mohly být spojeny s tím, kdyby to bylo město,
kdo bude investovat do nějaké úpravy v uby-
tovací části, nebo pokud by se město pouště-
lo do nějaké nové rekonstrukce, případně
nového využití suterénu. V tento moment
zde však žádné další velké investice nejsou
naplánovány.

Dále pan starosta uvedl, že není pravda, že
prostředky získané za plynovod a další by
zmizely. Město si stále ponechává rezervu ve
stejné výši jako v předchozích letech a vždy
se tyto peníze použily ke kofinancování vel-
kých projektů. Tyto prostředky byly vždy
smysluplně využity, ať už k opravě školních
budov, komunikací a dalších budov občanské
vybavenosti.

Pan starosta také informoval o aktuálním
stavu financí města, které má na svých účtech
cca. 14 milionů korun.

Pan Šlenc seznámil se stanoviskem Finanč-
ní komise ke koupi hotelu. Uvedl, že toto zaří-
zení by mělo sloužit i k jiným účelům než
doposud, např. sportovním či konferenčním.
Finanční komise doporučila hotel koupit.

Pan starosta vyzval občany k případným
dotazům.

Paní Jarolímková se dotazovala pana Ing.
Štangla, v jakém poměru bylo Finančním vý-
borem hlasováno pro koupi hotelu ve Finanč-
ním výboru.

Pan Ing. Štangl odpověděl, že z celkem
6 členů bylo 5 pro a 1 proti koupi hotelu.

Pan Pavel Kříha se dotazoval na ekono-
mickou představu města pro možné fungová-
ní hotelu, zda je vypracována uvedená studie
proveditelnosti, případně ekonomická rozva-
ha nebo návrh, jak tento hotel bude fungovat.
Pan Kříha sdělil, že se domnívá, že toto vše
mělo koupi předcházet.

Pan starosta odpověděl, že kdyby tato stu-
die existovala, bylo by možná rozhodování
klidnější. Souhlasil i s tím, že v dnešní době
provozovat hotel a ubytování nebo organizo-
vat kulturní akce je náročné. Úspěšnost koupě
a rekonstrukce však dle jeho názoru bude do
budoucna záviset na mnoha faktorech, které
těžko studie pojme. Jako jeden z nejdůležitěj-
ších uvedl zajištění schopného nájemce, který

by dokázal nabídnout kvalitní restauraci s dob-
rou kuchyní.

Pan starosta uvedl, že v první etapě je zá-
kladem stabilizovat sál tak, aby v tomto směru
mohl hotel dále fungovat a do budoucna dopl-
nit nějaké další aktivity. Průběžné informace
o účelu úvěru 1. etapy budou předkládány
zastupitelům a budou podávány informace
o tom, co a jak se bude realizovat.

Pan Kříha se dále dotazoval, zda má město
ekonomickou představu jaké náklady budou s
tímto provozem spojené a na roční náklad pro
provoz hotelu.

Pan Bc. Vochoska se vyjádřil, že pokud se
jedná o ekonomické hodnocení provozu hote-
lu v tom stylu, v jakém byl hotel provozován
před panem Vlčkem, tak s pomocí bývalých
zaměstnanců a provozovatelů jiných tako-
výchto zařízení bylo zhruba spočítáno, jaké
náklady by byly na restauraci, jaké na ubyto-
vání. Vyčíslení sálu nelze prozatím určit, když
není v současné době možné uvést, kolik zde
bude realizováno kulturních akcí, případně
zda v hotelu bude možné nějaké sportovní vy-
užití sálu jako např. v Horní Stropnici.

Pan Bc. Vochoska uvedl modelový pří-
klad, kde bylo vypočteno, že provoz res-
taurace by ročně mohl generovat zisk až
500.000,- Kč a v případě ubytování po ode-
čtení nákladů by se vykazoval možný zisk
200.000,- Kč, ale pouze v tom smyslu, kdy
bude podnikatel fungovat samostatně a ne ve
stylu dosavadního fungování hotelu.

Dále pan Vochoska sdělil, že druhá mož-
nost, o které se hovořilo, je ze zkušenosti ji-
ných měst, kdy se takovýto objekt vložil do
příspěvkové organizace. Nebo třetí možnost,
že by se mohlo jednat o kapitálovou obchodní
společnost. Toto jsou ale pouze představy a
konkrétní číslo dneska nikdo nezná a nelze ho
tedy říci.

Pan Kříha uvedl, že si myslí, že každý kdo
chce do něčeho zainvestovat peníze a v něčem
podnikat, tak musí mít nějakou představu ná-
vratnosti zainventovaných finančních pros-
tředků, když toto rozhodnutí zavazuje na
mnoho let dopředu a tato informace je důležitá
i pro další budoucí zastupitele ve smyslu, co to
pro město bude znamenat, zda každoroční vý-
nos nebo každoroční ztrátu.

Pan starosta odpověděl, že pokud bude brát
v potaz nejhorší možnou variantu a to tu, že
hotel bude fungovat jako doposud, kdy byl vy-
užíván maximálně na 4 akce ročně, tak i v tak
malém objemu provozu nebyl tento provoz
ztrátový. Tento objekt by měl sloužit účelu, ke
kterému byl postaven a je zde předpoklad, že
tento hotel má i další potenciál.

Pan starosta uvedl, že by se mohlo stát, že
tento objekt koupí někdo jiný, město by na-
prosto ztratilo kontrolu nad tímto objektem,
který má sloužit svému účelu. Vytvoření no-
vého takového objektu by se nepodařilo
v řádu daných financí. Navíc se tento objekt
nachází v centru města a je třeba si uvědomit
možná rizika, která by mohla nastat, když by
hotel koupil případný jiný kupec. Jako pří-
klad strategické koupě pan starosta uvedl kou-
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pi Rezidence, kdy byla zachráněna skoro
polovina náměstí.

Pan Kříha uvedl, že nelze srovnávat hotel
Máj a Rezidenci, když Rezidence je historický
objekt, kdežto o hotelu toto říci nelze. Dále je
velký rozdíl v tom, když pan Vlček provozo-
val hotel v rámci rodiny, kdežto pokud město
bude hledat nájemce, musí tyto prostory uzpů-
sobit a město zde nebude mít své lidi, kteří bu-
dou tento objekt provozovat.

Dále pan Kříha uvedl, že na základě jeho
informací, by málokterý zájemce investoval
do případné rekonstrukce ze svých prostředků.

Pan starosta uvedl, že doposud byl hotel
provozován pouze v rámci rodiny, ale tento
objekt využívali v rámci jedné desetiny jeho
možného využití. Pokud se objeví nájemce s
podnikatelským duchem a bude chtít, aby ten-
to hotel byl pro něho ziskový, tak bude jeho
postup jiný.

Dále pan starosta uvedl, že od občanů do-
stává informace, že tento hotel vnímají jako ta-
kové malé "národní divadlo", jako něco, co
zde postavili místní obyvatelé. Je přesvědčený
o tom, že v případě dobré restaurace s kuchyní
si sem opět místní i turisté cestu najdou.

Pan Ing. Štangl uvedl, že pan Kříha chtěl
spíše zdůraznit odpovědnost o rozhodování
veřejných penězích.

Pan Ing. Štangl uvedl jako příklad nepove-
dené investice město Dačice, kde město muse-
lo zainvestovat 10 milionu korun ročně, aby
zajistili provoz nemocnice a ve velmi brzké
době se tato nemocnice převáděla bezúplat-
ným převodem na Jihočeský kraj.

V 18.56 hodin odešel pan Kollmann.
V 18.59 hodin se vrátil pan Kollmann.
Pan Vicány připomenul jednání ohledně

koupě domu na náměstí č. 9, kdy tento dům
nebyl městem koupen, protože převážily eko-
nomické argumenty ohledně možného budou-
cího využití. Vyjádřil obavu, aby v takovémto
stavu, v jakém je tento dům na náměstí dnes,
neskončil jednou i hotel Máj. Proto si myslí, že
je dobře, že město hotel koupí.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi ne-
movitosti parc. číslo st. 470 o výměře 1704 m2

(na kterém se nachází stavba občanské vyba-
venosti čp. 295 - hotel Máj) od pana Kamila
Vlčka, bytem Heřmánková 2271/4, České Bu-
dějovice za cenu 5 800 000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi sou-
boru movitých věcí (vybavení hotelu) dle
Soupisu a nacenění movitého majetku ze dne
2. 2. 2017 od pana Kamila Vlčka, bytem Heř-
mánková 2271/4, České Budějovice za cenu
500 000,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem příslušné 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, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-

ková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,
Proti 1
p. Ing. František Štangl
Zdržel se 1
p. Mgr. T. Rolínek

4.1. Rozpočtové opatření č. 13/2016
Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření

řeší jednotlivé přesuny mezi položkami.
Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-

počtové opatření č. 13/2016.
Schváleno 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Rozpočtové opatření č. 2/2017
Pan starosta uvedl, že tímto opatřením se

přesouvají prostředky z minulých let ve výši
6.500.000,- Kč do rozpočtu roku 2017, kdy se
jedná o přesun části rezervy na koupi hotelu
Máj a věcí s tímto spojených.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 2/2017.

Schváleno 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 2
p. Mgr. T. Rolínek, p. Ing. František Štangl

4.3. Dofinancování nákupu cisternové auto-
mobilové stříkačky (CAS)

Pan starosta uvedl, že Rada města využila
možnosti podání žádosti v rámci Dotace pro
jednotky SDH obcí - Pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky z Fondu zábrany škod.
Město Nové Hrady požádalo v tomto dotačním
titulu v roce 2016 o dotaci. V listopadu 2016
obdrželo Město Nové Hrady od Ministerstva
vnitra, Generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR informaci o poskytnutí
dotace ve výši 2 500 000,- Kč.

Pan starosta informoval, že na základě této
informace Město Nové Hrady podalo žádost
k Jihočeskému kraji, který v případě poskyt-
nutí dotace z Fondu zábran škod podporuje
obce v pořízení nových vozidel (většinou jde
o podporu ve výši 1,5 milionu korun). Pokud
by obě dotace Město Nové Hrady získalo, zna-
menalo by to dofinancování nákupu nové
CAS ve výši 1 500 000–2 000 000,- Kč.

Po schválení kofinancování může být po-
dána žádost s upřesněnou specifikací, na zá-
kladě které bude provedeno výběrové řízení.

Pan starosta uvedl, že Rada města souhlasi-
la s dofinancováním pořízení nové cisternové
automobilové stříkačky (CAS) z vlastních

zdrojů dle pravidel dotačního titulu Dotace
pro jednotky SDH obcí - Pořízení nové cister-
nové automobilové stříkačky z Fondu zábrany
škod.

Pan starosta informoval o dobré spolupráci
s dobrovolnými hasiči města Nových Hradů a
v této věci zejména s velitelem JSDHO panem
Radkem Bandíkem, který se podílel na získá-
vání všech potřebných informací ohledně poří-
zení nového vozu. Dále uvedl, že o pořízení
nového vozu Město Nové Hrady společně
s místními dobrovolnými hasiči usiluje již
dlouho. Je přesvědčen, že nové vozidlo při-
spěje i do budoucna k zachování aktivity hasi-
čů a jejich kvalitnímu vybavení pro zásahy, ve
kterých jde o záchranu životů a ochranu ma-
jetku.

Pan Mgr. Rolínek uvedl, že je pro podporu
dofinancování. Dle jeho názoru by nemělo být
šetřeno, ale měl by se pořídit kvalitní automo-
bil, aby svou službu odváděl co nejdéle a v co
možná největší kvalitě.

Pan starosta uvedl, že tento automobil je
určen pro výjezdovou jednotku, která je tvoře-
na hasiči nejen z Nových Hradů. Tuto jednot-
ku zřizuje město a dle dohody v ní mohou
působit i členové dalších SDH (např. Byňov či
Údolí u N. Hradů), kteří absolvují příslušná
proškolení. Jedná se tedy o pozitivní podporu
do všech sborů.

Pan Ing. Štangl uvedl, že se jedná o nejlep-
ší ze špatných variant možného řešení, když si
myslí, že efektivnější by bylo, kdyby hasičská
záchranná služba realizovala zrychlenou ob-
novu daných automobilů. Dále uvedl, že když
se na danou věc podíváme z ekonomického
hlediska, tak se koupí automobil za 5,5 mi-
lionu korun, který na kondičních jízdách naje-
de tisíc kilometrů a za deset let to bude 10.000
kilometrů.

Pan Ing. Štangl dále uvedl, že kdyby město
dostalo auto v rámci nějakého převodu od ha-
sičského záchranného sboru, tak by mu toto
přišlo logičtější, ovšem toto nelze ovlivnit.
I na základě této skutečnosti se pan Ing. Štangl
vyjádřil, že návrh také podpoří.

Zastupitelstvo města schvaluje dofinanco-
vání pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky (CAS) z vlastních zdrojů dle pravi-
del dotačního titulu Dotace pro jednotky SDH
obcí – Pořízení nové cisternové automobilové
stříkačky z Fondu zábrany škod.

Schváleno 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Vodné a stočné 2017
Pan starosta informoval, že Rada města ob-

držela od provozovatele vodohospodářského
majetku města společnosti ČEVAK a.s. návrh
kalkulace vodného a stočného pro rok 2017.
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S ohledem na pozitivní bilanci počítá návrh se
zachováním ceny vodného a stočného pro rok
2017 ve stejné výši jako v roce 2016.

Pan starosta uvedl, že město má schvále-
nou pětiletou koncesní smlouvu se společností
ČEVAK, a.s., která provozuje městský vodo-
hospodářský majetek a tato koncesní smlouva
říká, které položky se v případě nárůstu navy-
šují, o jaké procento a jakým způsobem.

Pan starosta uvedl, že město se drží na ceně
necelých 60,- Kč/m3.

Pan starosta uvedl, že město je v posledním
roce koncesní smlouvy. Město by mělo přejít
na novou koncesní smlouvu. Na základě spe-
cifického konkurenčního prostředí může do-
cházet k posunům ceny, z toho důvodu se rada
rozhodla, že novou koncesní smlouvu nebude
uzavírat na 5 let, ale pouze na 3 roky tak, aby
byla případně možnost reagovat na to, jak se
bude situace vyvíjet.

Pan Šlenc uvedl, že Finanční komise se
vodným a stočným pro rok 2017 zabývala a
souhlasí s koncesí na 3 roky, ale zároveň do-
poručuje radě, pokud by výsledky koncesního
řízení byly méně výhodné pro město, aby i na-
dále sháněla podklady k tomu, že by se měst-
ský vodovod převzal do správy města.

Pan Ing. Štangl uvedl, že Finanční výbor se
vyjádřil obdobně s tím, že pokud by výstupy z
koncesního řízení nevyhovovaly, mělo by se
zvážit provozování ve vlastní režii, případně
jednáním s obcemi v okolí, které toto provozu-
jí ve vlastní režii. Jako příklad uvedl pan Ing.
Štangl město Třeboň.

Pan starosta uvedl, že provozovat toto ve
vlastní režii se zdá velmi diskutabilní. Existují
některé obce, které takto fungují, ale je zde
velké riziko toho, že veškerá odpovědnost
a specifika, která zde na Nových Hradech
máme, by dopadala na město.

Dále pan starosta uvedl, že si nedokáže
přestavit, jaké poradenské služby by byly pot-
řeba k tomu, aby město následně vyjednalo
dobrou smlouvu např. se závodem Poděbrad-
ka a.s., když tato vyjednávání jsou odborně ve-
lice složitá. Jednotlivá města si najímají firmy,
které toto vše za ně řeší, vše však znamená dal-
ší skryté náklady, které v reálu znamenají vyš-
ší cenu vodného a stočného nebo ponížení
nájemného.

Pan starosta dodal, že koncesní listina je
v tomto přínosná v tom, že jsou zde cena a
podmínky pevně dány na určitý počet let. Pan
starosta uvedl, že by byl rád, kdyby se podařilo
vysoutěžit co nejlepší cenu v rámci koncesní
listiny a mít spolehlivého provozovatele. Pan
starosta připomněl, že díky úspěšnému zvlád-
nutí předchozího koncesního řízení získalo
město celkem 7 miliónů korun navíc, které
byly investovány zpět do obnovy či rozšíření
vodohospodářské infrastruktury města.

Pan Ing. Štangl uvedl, že při jednání Fi-
nančního výboru, měl stejný názor jako pan
starosta, když tato problematika není jednodu-
chá a provozování ve vlastní režii je finančně
nákladné.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného pro rok 2017 dle návrhu.

Schváleno 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p. Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Zrušení Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2015 o omezení konzumace
alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích
Pan starosta uvedl, že v minulosti zavede-

ní této vyhlášky doporučila Policie ČR. Již
v době schvalování vyhlášky však bylo jasné,
že město samo bude provozovat akce, kterých
se tato vyhláška bude dotýkat. Tehdejší legis-
lativa umožňovala dávat na takového akce vý-
jimku. Současná legislativa říká, že v případě,
kdy bude toto město řešit, by toto muselo být
řešeno správním řízením.

Pan starosta uvedl, že Rada města pro-
jednala návrh na zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015 také z důvodu její vyma-
hatelnosti, neboť město nemá dostatečné ná-
stroje k účinnému vymáhání.

Pan starosta konstatoval, že po konzultaci
se zástupci obvodního oddělení Policie ČR Tr-
hové Sviny je navrženo zrušení vyhlášky, kdy
Policie ČR má dle sdělení jejích zástupců další
možné postupy k zajištění pořádku na veřej-
ných prostranstvích. Policie proto nemá vý-
hrad ke zrušení vyhlášky.

Zastupitelstvo města ruší Obecně závaz-
nou vyhlášku č. 2/2015 o omezení konzumace
alkoholických nápojů na veřejných prostran-
stvích.

Schváleno 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Mar-
tina Kourková, p. Petr Michale, p.Mgr. T. Rolí-
nek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Interpelace
Interpelace byla podána Finančním výbo-

rem Města Nové Hrady prostřednictvím pana
Ing. Štangla a to ve věci vymáhání dlužných
finančních prostředků za prodané dřevo z lesů
v majetku Města Nové Hrady.

Pan ing. Štangl sdělil, že členové Finanční-
ho výboru provedli v letech 2015 - 2016 kon-
troly, kdy mimo jiné kontrolovali i dlužníky ve
vztahu k Městu Nové Hrady a jim zřizovaným
a zakládaným organizacím. V rámci těchto
kontrol byly zjištěny dluhy za odebrané dřevo
z městských lesů.

Pan Ing. Štangl uvedl, že členům finanční-
ho výboru bylo sděleno, že vymáhání těchto
dluhů je realizováno prostřednictvím advokát-
ní kanceláře.

Pan Ing. Štangl uvedl, že žádá odpověď na
základní otázky, kterými jsou:

1. Jaká advokátní kancelář byla pověřena
vymáháním dluhů za odebrané dřevo a jak je
postavena smlouva (platby za úkony, mini-
mální počet úkonů v roce, platba procentem
z vymožené částky, nebo platba jen v případě
vymožení části nebo celého dluhu?)

2. Jaké kroky udělala příslušná advokátní
kancelář k vymožení dlužných částek (upo-
mínky, jednání s dlužníky, atd.), jaké částky
byly vymoženy a jakou odměnu za to pověře-
ná advokátní kancelář obdržela?

3. Zda bylo provedeno zhodnocení dlužní-
ků z hlediska schopnosti zaplatit dluh vůči
TSM a zprostředkovaně vůči Městu Nové
Hrady?

4. Zda Město Nové Hrady hodlá skutečně
seriózně a efektivně usilovat o vymožení čás-
ti, nebo celého dluhu nebo si na to budeme na-
dále jen hrát s argumentem, že vymožením
dluhů byla pověřena advokátní kancelář?

5. Jak bude Město Nové Hrady a zejména
Rada Města Nových Hradů v předmětné zále-
žitosti nadále postupovat?

Pan starosta odpověděl, že na interpelaci
bude odpovězeno písemně a vyzval ředitelku
TSM paní Kedrušovou k částečnému vyjád-
ření.

Paní Kedrušová uvedla, že vymáhání po-
hledávek provádí pro město AK JARUŠEK,
STRAKOVÁ & PARTNERS ADVOKÁTNÍ
KANCELÁŘ a JUDr. Valúchová Marie, ad-
vokátka.

Dále paní Kedrušová sdělila základní in-
formace o majetkových poměrech dlužníků,
průběhu nařízených soudních jednání a dosa-
vadních výsledcích vymáhaných pohledávek,
kdy se vymoci tyto pohledávky nedaří. Nejsou
zde tedy žádné změny.

Paní Kedrušová uvedla, že veškeré po-
drobné informace předá Radě města.

Pan starosta uvedl, že na interpelaci bude
odpovězeno písemně a tato odpověď bude
odeslána i všem členům zastupitelstva.

Dále pan starosta informoval, že na násle-
dující jednání Rady města již byla pozvána
paní ředitelka Kedrušová a lesní hospodář Ing.
Švarc. Vedení města pravidelně projednává
způsob prodeje dřeva a je průběžně informo-
váno o platbách za dřevo.

Pan Ing. Štangl uvedl, že kontroloři chtějí
pouze vědět, jak advokátní kanceláře postupu-
jí a jak jsou placeny.

Paní Kedrušová odpověděla, že advokáti
jsou placeni za úkon.

Pan Ing. Štangl dodal, že v momentě, kdy
se platí advokátům za úkon, je potřeba zvážit,
zda v tomto vymáhání pokračovat.

Dále paní Kedrušová uvedla, že veškeré
informace předá Radě města, která dále zajistí
předání odpovědi.

� 8. Diskuse
Pan starosta uvedl, že v materiálech, které

byly odeslány zastupitelům, byl navíc doplněn

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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materiál týkající se informace o nákladech za
provoz systému shromažďování sběru, přepra-
vy, třídění a odstraňování komunálních a tří-
děných odpadů, včetně nákladů na provoz
sběrného dvora za rok 2016.

Pan starosta informoval o nákladech za
svoz odpadů. V roce 2015 byly reálné náklady
na provoz 583,- Kč a město drželo částku na
500,- Kč/občan. V roce 2016 se podařilo tuto
částku snížit na 522,- Kč/občana, když za toto
snížení vděčíme některým krokům ze strany
vedení města a navazující aktivitě Městského
úřadu Nové Hrady, např. zrušení kontejnero-
vého svozu v osadách Nakolice, Vyšné, Obo-
ra, kde se zavedl popelnicový svoz. Dále
město realizovalo výběrové řízení, kdo bude
odpad svážet, a podařilo se i přes zapojení no-
vých osad do systému popelnicového svozu
udržet stejnou cenu, jaká se platila v přede-
šlém roce.

Výsledná cena na občana se udržela i přes-
to, že došlo k prodloužení svozu popelnic na
bioodpad, kdy město prodloužilo jejich funkč-
nost do dalších týdnů v podzimních měsících.

Závěrem pan starosta uvedl, že pro rok
2016 je velmi pozitivní, jak se městu tento sys-
tém podařilo držet na těchto cenách.

Pan Ing. Štangl uvedl, že Finanční výbor
bere na vědomí kalkulaci jako takovou s tím,
že je tato kalkulace příznivá a dodal, že někte-
ré položky mohly být do kalkulace doplněny.

Pan Šlenc uvedl, že Finanční komise taktéž
bere kalkulaci jako příznivou.

Dále pan starosta informoval o nařízení
Státní veterinární správy a mimořádného ve-
terinárního opatření k zamezení šíření ne-
bezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární
influenzy (ptačí chřipka), které bylo vydáno
na základě výskytu této nebezpečné nákazy
v k. ú. Nová Ves nad Lužnicí v Jihočeském
kraji.

Pan starosta informoval o tom, co toto naří-
zení pro město znamená a jaké má město po-
vinnosti v rámci vymezení ochranného pásma
a pásma dozoru v rámci katastrálních území,
když do ochranného pásma spadá osada Vy-
šné (je povinnost provést soupis všech hospo-
dářství, kde je chována či držena drůbež nebo
jiní ptáci v zajetí) a dále do pásma dozoru spa-
dá společnost Rybářství Nové Hrady s.r.o.,
kdy tato informace byla předána prostřednic-
tvím paní místostarostky Ing. Bártové.

Pan starosta uvedl, že veškeré možné infor-
mace pro občany budou zveřejněny na úřední
desce města, webových stránkách města a roz-
hlasem tak, aby byli občané co možná nejlépe
informováni o této problematice.

Další informací do diskuse bylo uzavření
novohradské lékárny. Pan starosta uvedl, že
realita je taková, že na konci loňského roku se
od paní PharmDr. Faktorové město dozvědě-
lo, že hodlá ukončit svoji činnost a požádala
město o ukončení smlouvy dohodou. Město
reagovalo na tuto žádost tím, že smlouva je
vázána šestiměsíční výpovědní lhůtou. Paní
PharmDr. Faktorová přislíbila, že udrží pro-
voz lékárny po dobu, než se městu podaří
v rámci výběrového řízení sehnat nového pro-
vozovatele lékárny.

Paní PharmDr. Faktorová tento příslib ne-
dodržela a lékárnu zavřela.

Pan starosta uvedl, že opětovně vstoupil do
jednání s paní PharmDr. Faktorovou s tím, že
jí bylo nabídnuto novým zájemcem o provo-
zování lékárny, že by v lékárně mohla zůstat
jako zaměstnanec. Paní PharmDr. Faktorová
však k 30. 1. 2017 ukončila svou podnikatel-
skou činnost a sdělila, že ani jako provozovatel,
ani jako zaměstnanec v lékárně již figurovat
nebude.

Ve 20.13 hodin odešel pan Dorotovič.

Pan starosta uvedl, že bylo vypsáno výbě-
rové řízení na provozovatele lékárny a město
se bude snažit v co možná nejkratším možném
termínu opět lékárnu zprovoznit, i když paní
PharmDr. Faktorová je stále vázána smlouvou
s městem.

Ve 20.15 hodin se vrátil pan Dorotovič.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval na zájemce
o provozování lékárny.

Pan starosta odpověděl, že oslovil různé
společnosti např. (Pilulka.cz, Internetová lé-
kárna CZ s.r.o.) které by mohly mít zájem lé-
kárnu na Nových Hradech provozovat a po
vyhodnocení zaslaných nabídek bude vybrán
nejvhodnější zájemce.

Pan Ing. Štangl uvedl, že předčasné ukon-
čení nájemního vztahu s paní PharmDr. Fakto-
rovou dohodou by mělo být v její prospěch a
dále se dotazoval na zásoby v lékárně a mobi-
liář lékárny.

Pan starosta odpověděl, že oslovené spo-
lečnosti nabídly převzetí zásob i mobiliáře
(obojí v majetku paní Faktorové).

Pan Roule (občan) se dotazoval, co se sta-
ne se starým hasičským automobilem, když
bude pořízen nový automobil.

Pan starosta odpověděl, že bude nutné zjis-
tit, zda bude tento automobil schopen dále
provozu a zda bude možné jeho využití jiným
hasičským sborem. Pokud bude vůz schopen
dalšího využití, nic nebrání jeho prodeji.

� 9. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům za účast na 14. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města ve 20.30 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

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

Hromadné očkování psů
v Nových Hradech a přilehlých osadách

proběhne v následujících termínech:
sobota 25. 3. 2017

Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9:30 hod. - 9:50 hod.
Byňov (na návsi) 10:00 hod. - 10:35 hod.
Jakule (před Hostincem) 10:40 hod. - 10:55 hod.
Štiptoň (u autobusové zastávky) 11:00 hod. - 11:10 hod.
Nové Hrady – (radnice) 11:15 hod. - 12:00 hod.

neděle 26. 3. 2017
Nové Hrady – (radnice) 10:00 hod. - 10:30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky) 10:40 hod. - 11:00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6) 11:10 hod. - 11:20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny) 11:30 hod. - 11:45 hod

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

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

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

Důležité!
K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete!

Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!
OŽP
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Hotel Máj zpět do majetku města
Zastupitelstvo města na svém únorovém

jednání schválilo koupi hotelu Máj za cenu
5 800 000 Kč za objekt a pozemky + 500 000 Kč
za kompletní vybavení. Poměr hlasů 12 pro,
1 proti a 1 se zdržel. Tolik možná telegrafická
základní informace. Více jich naleznete v zá-
pise z jednání zastupitelstva.

Schválení v zastupitelstvu předcházela
dlouhá a složitá jednání s majitelem hotelu.
Složitost byla zejména v tom, že prodávající a
kupující měli zpočátku velmi rozdílné názory
na cenu objektu. Složitá byla i naše vyjednáva-
cí pozice, protože majitel hotelu věděl o tom,
jak je sál pro naše město důležitý. Jsem rád, že
se nám nakonec podařilo dospět k dohodě
o ceně, kterou osobně považuji za rozumnou
(možná jsme mohli vyčkáváním cenu ještě
stlačit dolů, zároveň však hrozil krach celého
vyjednávání, další chátrání objektu a také to,
že nám budou unikat možnosti nyní již nevel-
ké možnosti dotačních peněz na rekonstrukci).
Po schválení v zastupitelstvu došlo následně
k podpisu smlouvy, složení kupní ceny do no-
tářské úschovy a podání návrhu na vklad. Díky
tomu jsme mohli následně objekt převzít a
mimo jiné umožnit našim masopustníkům,
aby si hotel připravili pro tradiční masopustní
zábavu.

Koupě hotelu je však pouze začátkem další
naší aktivity. Nejen vedení města, ale i zastu-
pitelé (věřím, že i mnozí občané) si uvědomu-
jí, že nás čeká mnoho další tvrdé práce, na
jejímž konci by měl být funkční objekt s res-
taurací a sálem pro kulturní, sportovní,
společenské či konferenční využití.

Jak již bylo uvedeno dříve, počítáme, že
v první etapě prací by mělo dojít zejména
k rekonstrukci sociálních zařízení, osvětlení
na sále, výměně oken a zateplení. Okamžitě
po podpisu smlouvy jsme také začali praco-
vat na přípravě projektů a žádostí, které by
přinesly dotační financování a ulevily tak
městskému rozpočtu. První takovéto žádosti

budou podány již na konci února a další budou
následovat.

Příprava projektových dokumentací a za-
jištění stavebních povolení však potrvají ně-
kolik měsíců. Se stavebními pracemi tak jistě
nezačneme dříve než v září. Cílem však bude
zvládnout co nejvíce tak, abychom od roku
2018 mohli opět hotel otevřít pro tradiční i
nové akce. S ohledem na již projevený zájem
je však možné i to, že částečný provoz bude
v hotelu i letos před zahájením rekonstrukce.

Přestože se v minulém NZ objevila infor-
mace o zrušení městského plesu (v danou
dobu ještě nebylo jasné, zda vůbec hotel získá-
me), budou nyní s našimi spolky a hudebními
kapelami vedena jednání o tom, zda přece je-
nom ples neuskutečnit. A třeba nejenom ples
ale i nějaké další akce…

V průběhu jednání o koupi jsem osobně cí-
til velký zájem o stav vyjednávání. Proto jsem
si také dovolil vyjádření, že mnozí rodáci a ob-
čané mají k hotelu silný citový vztah a vnímají
Máj jako takové naše malé „Národní divadlo“.
Proto bych byl rád, abychom dokázali hotel

opravit a dostat do takového stavu, aby byl do
budoucna pro město přínosem. Věřím, že se
nám podaří hotel nejen zrekonstruovat, ale též
vybrat takového nájemce, který díky dobrým
službám (zejména dobré kuchyni) přiláká
naše občany i turisty zpět a využije tak plně
velký potenciál, který tento objekt má.

Závěrem malá osobní poznámka. V průbě-
hu jednání mi jeden novohradský občan řekl:
„Chlapče, ten hotel ti nezávidím. Když ho ne-
koupíš, tak tě lidi sní a budou ti to jako býva-
lému starostovi připomínat ještě za patnáct
let. A když to koupíš a třeba to nebude fungo-
vat úplně skvěle, tak tě sežerou taky, protože
budou říkat, že ses o to nepostaral…“ Jak
upřímné a „povzbuzující“…

Naštěstí cítím velmi silnou podporu rady
města, zastupitelů, spolků i jednotlivců a vě-
řím, že se nám po zvládnutí toho prvního kro-
ku společně podaří i ty další. A že se nám
společně povede dát vrátit do hotelu život a
nejen udržet tradiční novohradské akce, ale i
umožnit vznik dalších…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Lékárna 2
V mezidobí mezi napsáním posledního

článku o stavu novohradské lékárny a momen-
tem, kdy je NZ vytištěn a reálně se dostane
čtenářům do rukou, se odehrálo několik důle-
žitých událostí, které nakonec přinesly úplně
jiný scénář oproti tomu, co jsem psal v mém
článku. A tak jsem mohl reagovat pouze hlá-
šením rozhlasu bez možnosti bližšího vysvět-
lení…

Před odesláním článku do únorového NZ
probíhala ohledně lékárny jednání na dvou
stranách. Na jedné se současnou nájemkyní,
na té druhé s potenciálními zájemci, kteří pro-
jevovali zájem účastnit se výběrového řízení.

V rovině jednání s paní magistrou Faktoro-
vou jsme deklarovali ochotu ukončit smlouvu

pokračování na str. 11
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dohodou před vypršením šestiměsíční výpo-
vědi za předpokladu, že vybereme nového
provozovatele. Paní magistra nás ubezpečova-
la, že do té doby provoz zajistí. Ještě v pátek
27. ledna mi telefonicky potvrdila, že bude
v pondělí normálně otevřeno s tím, že již nebu-
de objednávat některé léky a spíše doprodávat
zásoby. S doplňující informací, že antibiotik
i dalších léků je na skladu dost.

V pondělí však lékárna nefungovala a na
úterní dopolední schůzce jsem dostal informa-
ci, že již v pondělí ukončila podnikání a že
tedy ani ve středu otevřít nemůže. Přestože
existoval velmi vstřícný návrh k vyřešení situ-
ace kolem lékárny bez jejího uzavření, se kte-
rým přišel jeden ze zájemců o lékárnu, paní
magistra mi telefonicky v podvečer (v době
zasedání rady města) sdělila, že nic měnit ne-
bude a že od středy nastupuje v jiné lékárně
v Českých Budějovicích.

Oběma v té době známým zájemcům o pro-
vozování lékárny pak sdělila, že je ochotná

jako zaměstnanec pro ně v naší lékárně praco-
vat. Oni zase deklarovali chuť odkoupit zásoby
a jiné vybavení lékárny.

Bez jakékoliv možnosti ovlivnit průběh
věcí jsme se tak jako město ocitli bez lékárny.
Nechci nějak detailně komentovat profesní
čest či způsob ukončení činnosti, musím však
říci, že, přestože vnímám a částečně chápu
ekonomické i osobní důvody paní magistry
k ukončení provozu, beru její postup jako silně
podpásový a neetický vůči občanům –
pacientům i vůči nám jako městu…

V rovině druhé jsme především konali na
poli vypsání a provedení výběrového řízení.
Přestože jeden z dřívějších zájemců nakonec
s ohledem na postup a změny u paní magistry
svojí nabídku nepodal, obdrželi jsme podmín-
kám výběrového řízení (tedy i pro město a ob-
čany) plně vyhovující nabídku od společnosti,
která provozuje i lékárny na poliklinice v T. Svi-
nech či v Třeboni a která deklaruje i v naší lé-
kárně podobné bonusy, nižší poplatky a jiná
cenová zvýhodnění jako např. v T. Svinech.

Po schválení výběru jsme pokračovali
v jednáních tak, abychom co nejvíce urychlili
schvalovací proces a mohli lékárnu co nejdří-
ve otevřít. Bohužel jsme i při této aktivitě tak
trochu závislí na přístupu paní magistry Fak-
torové, která musí nejenom ukončit smlouvu,
ale též řádně předat prostory lékárny a dořešit
finanční závazky vůči městu.

V době, kdy budete číst tento článek, tak již
bude jasné, jak se vše podařilo. Já věřím, že
snad ano. Pokud vše půjde dobře, dojde na
konci měsíce k zpětnému převzetí lékárny a
jejímu předání novému nájemci. Schválení
příslušných orgánů (SUKL, Jihočeský kraj)
pak již budou posledními (snad ne časově pří-
liš složitými) překážkami pro znovuotevření
lékárny.

Ze strany nového nájemce je deklarována
snaha o co nejrychlejší otevření. Tak držím
palce nám všem, abychom již v březnu nemu-
seli pro všechny léky jezdit do okolních
měst…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Odsouhlasené dotace zájmovým organizacím na rok 2017

Lékárna 2 (pokračování ze str. 10)
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Zpráva z Obce přátelské
Město Nové Hrady jako vítěz soutěže Obec přá-

telská rodině 2015 obdrželo od Ministerstva práce a
sociálních věcí dotaci k realizaci neinvestičních akti-
vit s názvem „Město Nové Hrady – soubor prorodin-
ných opatření“. Dotační částka byla rozdělena na
základě posouzení došlých žádostí našich spolků a organi-
zací, ke kterým byly doplněny některé akce organizované Městem
Nové Hrady a Kulturním a informačním centrem. Následně došlo k rea-
lizaci jednotlivých akcí, které jsme rozložili do čtyř opatření.

V rámci aktivity č. 1 s názvem Uspořádání akcí se zaměřením s jas-
ným prorodinným charakterem jsme podpořili mnohé akce s jasným
zacílením na děti, rodiče s dětmi, prarodiče s dětmi a seniory. Díky fi-
nanční podpoře tak byly realizovány tradiční i nové aktivity jako např.
Kuželna pro děti a veřejnost, Čertovský rej a expozice k čertovské tra-
dici, Setkání seniorů, Vánoční výchovně-vzdělávací koncert (pro ZŠ),
Divadelní představení pro děti z Mateřské školy v Nových Hradech,
Výtvarný kroužek ve Školní družině, Kroužek sebeobrany pro děti –
KRAV JUNIOR Nové Hrady, Turnaj mladších žáků v kopané ad.

Aktivita č. 2 nesla název Prorodinné akce pořádané Kulturním a
informačním centrem Nové Hrady, které jsou zaměřeny na všechny
věkové kategorie. V rámci této aktivity byly mimo jiné podpořeny akti-
vity: Prorodinná kulturní slavnost, Výstava dřevěných hraček s hernou,
Advent v Koželužně, Čtenářské besedy pro děti v knihovně, Doprovod-
ný program k divadlům pro děti a také Minifestival dechové hudby jako
vzpomínka na J. Svobodu.

Aktivita č. 3 měla název: Pořízení vybavení, pomůcek a materiálů,
které využijí všechny věkové kategorie. V rámci této aktivity došlo
k dovybavení místních organizací a spolků pro prorodinné aktivity a
částečně též pro aktivity města v této oblasti: např. Vybavení pro krou-
žek mladých hasičů SDH Nové Hrady, Rodinný klub – pořízení herních
prvků pro nejmenší děti a pro předškolní děti, Nákup materiálu pro ke-
ramickou dílnu, Sbor pro občanské záležitosti (pro potřeby vítání no-
vých občánků a svateb), Cvičební pomůcky pro DPS, Křížovky nejen
pro seniory, Venkovní vybavení pro MŠ Nové Hrady, Mobilní do-
pravní hřiště, Vybavení pro Novohradský orchestr.

Advent v Koželužně

Bezbariérový vstup – Zámecký parkCvičební pomůcky pro DPS

Čertovský rej

Dětský karneval Křížovky nejen pro seniory

Nové lavičky v Zámeckém parku

pokračování na str. 13
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Poslední čtvrtou aktivitou bylo: Dovybavení a rekonstrukce dět-
ských hřišť a veřejných prostranství v Nových Hradech. V rámci tohoto
opatření byly mimo jiné realizovány akce: Stavební úpravy vstupu do
Koželužny, Bezbariérový vstup do Zámeckého parku u Domu s pečo-
vatelskou službou, Dokončení rekonstrukce areálu kurtů v Zámeckém
parku, Rekonstrukce a doplnění laviček v Zámeckém parku. Zároveň
též bylo doplněno a rekonstruováno několik dětských hřišť ve městě i
osadách.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zapojeným subjektům
za jejich pomoc při realizaci a naplnění hlavního cíle všech aktivit.
Jsme přesvědčeni, že využití dotace přineslo další zlepšení aktivit pro
všechny věkové kategorie občanů a došlo k navýšení přímých proro-
dinných aktivit ve městě i osadách. Věříme, že i v roce 2017 (již bez
ministerské dotace) budeme pokračovat v plnění plánu rozvoje proro-
dinné politiky, a to i za využití výstupů pořízených z prémie za letošní
vítězství. Bc. L. Staňková Stavební úpravy vstupu do Koželužny

Výtvarná dílna

Výtvarný kroužek ve Školní družině

Minifestival dechové hudby

Výroční zpráva oddílu karate
TJ Nové Hrady za rok 2016
Dne 4. února 2017 se konala 24. výroční členská schůze oddílu

karate v klubovně v hasičské zbrojnici v Nových Hradech.

První zazněla zpráva předsedy oddílu za rok 2016:
V roce 2016 měl oddíl karate TJ Nové Hrady 42 evidovaných členů.
Tréninky oddílu probíhaly pravidelně v tělocvičně ZŠ N. Hrady vždy

v úterý 17–19 hod., čtvrtek 17.30–19.30 hod. a v sobotu 15–18 hod.
Děti a mládež studující v Českých Budějovicích mají možnost

ještě trénovat v přípravném závodním týmu na SKP. Ve Sportovním
centru mládeže české reprezentace karate v areálu GON v ulici
E. Destinnové v současné době trénuje Tomáš Hermann. Naši čle-
nové měli možnost účastnit se seminářů – víkendových soustředění
karate a allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) a příměstského sou-
středění Sebeobrany AKJ konaných v loňském roce v Českých Bu-
dějovicích, Chomutově a Plzni. Dále pak se především závodníci
účastnili týdenního soustředění v malebné krajině Brdských lesů ve
Věšíně u Příbrami. Naši trenéři absolvovali školení v Českých Bu-
dějovicích, Chomutově a v Plzni.

Sportovní úspěchy:
Sezóna 2016 odstartovala únorovým mistrovstvím Evropy WKF

dorostenců, juniorů a U21 na Kypru, kde získal v silné konkurenci
Tomáš Hermann pěkné bodované 7. místo.

Pro nejmladší závodníky je určena Liga talentované mládeže,
soutěže Kid Cup, Ninja Cup, kterých se naši závodníci účastnili
v roce 2016 v Hrdějovicích a v Hluboké nad Vltavou a získali na
nich: 2x 1.místo, 4x 2. místo a 3x 3. místo, celkem: 9 medailí. Na
tomto úspěchu se podíleli Madlen Charvátová, Natálie Machová,
David Macho, Tomáš Balko a Nikola Staňková.

Krajská liga v karate:
I. kolo: 21. 5. 2016 ve Strakonicích: pouze 1x 2. místo a 2x 3. místo
celkem: 3 medaile
II. kolo: 1. 10. 2016 v Horní Stropnici pořádal oddíl TJ karate Nové
Hrady – 2x 1. místo, 3x 2. místo a 3x 3. místo celkem: 8 medailí
Celkový počet umístění z Krajské Ligy: 11 medailí

Mistrovství ČR v AKJ sebeobrana 7. 5. 2016 v Chomutově obsa-
dil Ladislav Bárta v kategorii muži M2 pěkné 5. místo.

Čtyři medaile pro Českou republiku z karate z Evropských poli-
cejních a hasičských sportovních her, které se konaly ve Španělsku
v Huelvě. Evropského šampionátu se účastnilo přes čtyři a půl tisíce
závodníků z celé Evropy, ale také z USA, Číny, Brazílie, Mexika,
Izraele a Ázerbájdžánu, kteří se utkali v sedmdesáti dvou sportech.

Závod v disciplíně karate proběhl v sobotu 11. června a utkali
se vněm reprezentanti Velké Británie, Ruska, USA, Turecka, Por-
tugalska, Bulharska, Ázerbájdžánu, České republiky, Izraele a sil-
ný domácí reprezentační tým – Španělska. Českou republiku zde
reprezentovali Martin Hermann (TJ Karate Nové Hrady), Martin
Sláma a David Šenkýř (SKP České Budějovice).

Zpráva z Obce přátelské (pokračování ze str. 12)

pokračování na str. 24
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Novohradský Masopust
aneb fotoohlédnutí z novohradského náměstí 24.–25. 2. 2017

Nástup matek a rybníkářů... ...nástup koled...

...žádání o povolení koledy... ...udělování povolení pro koledy...

...roztančení před tím, než se koledy vydaly do ulic... ...muzikanti z Ria De Hradeiro...

...dárek pro pana starostu... A už příchod při pohřbívání Masopusta...

...návštěva ministra při pohřbívání Masopusta.... ...a pozvání na Masopust v roce 2018
...záverečný tanec letošního Masopusta na ná-
městí...
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Dětská masopustní koleda
Děkujeme všem, kteří na naší dětskou koledu přispěli, ať ňaminkou

či korunkou. A také děkujeme naší paní kuchařce Hance Staňkové za
občerstvení, Mladé kapele za hudební doprovod, panu Aksamitovi a
panu Tuscherovi za fotografie a panu Šebelovi za videozáznam. A v ne-
poslední řadě Dáše Matějkové a Martině Koderové za doprovod a vy-
datnou pomoc při koledě. ŠD
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ZŠ INFORMUJE Jihočeský klub Obce spisovatelů
ve spolupráci s Jihočeským krajem

vyhlašují

13. ročník autorské literární soutěže

O JIHOČESKOU
ŽABKU

Soutěž je určena pro všechny studenty
jihočeských středních a vyšších odborných škol,

učilišť, žáky ZŠ či víceletých gymnázií
a pro další mládež
od 13 let do 21 let

Podmínky soutěže:

¡ každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
¡ práce musejí být zaslány e-mailem na adresu:

hanhos@centrum.cz (v doc nebo docx)
¡ příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány

do jiné literární soutěže
¡ psát lze poezii i prózu

¡ práce budou výhradně v českém jazyce
¡ rozsah příspěvků je maximálně 3 strany strojopisu,

řádkování 1,5
¡ práce posoudí odborná porota složená ze členů klubu

¡ vítězné a případně další vybrané práce
budou publikovány v tisku

Téma letošního ročníku:
I v běžném životě se dějí zázraky

Uzávěrka soutěžních prací 31. března 2017.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na jaře roku 2017

Kontaktní adresa: Jihočeský klub Obce spisovatelů
Žižkova 3, 370 01 České Budějovice

nebo: hanhos@centrum.cz

Putování do Santiaga de Compostelo
Cestujete rádi? A víte, že cestovat můžete nejen běžnými dopravní-

mi prostředky, ale i pěšky? Že nepotřebujete plný kufr automobilu věcí,
o kterých se domníváte, že jsou pro cestování nezbytné? Že vám stačí
pouze batoh na zádech, karimatka, základní hygienické potřeby, trochu
peněz a odvaha, znalost cizí řeči a hlavně dobré boty? Nám o tom přišel
povyprávět Patrik Kotrba, který pěšky došel až do španělského Santia-
ga de Compostelo.

Cestou ho doprovázela dobrá kamarádka, kytara, kterou si vydělá-
val na jídlo. Při svém povídání o Španělsku našim žákům pouštěl
krásné fotografie místní krajiny, mapu trasy, kterou ušel, lidí, které
potkal,.... Celé vyprávění zpříjemnil i hrou na kytaru a zpěvem a my
jsme se přidali při písničce Halelujá. Mgr. Kateřina Vítovcová

Afrika v obrazech
V hodinách výtvarné výchovy jsme se „zaletěli“ ohřát do teplých

krajin. V páté, sedmé, osmé a deváté třídě jsme si vyzkoušeli malbu
temperou či akrylovou barvou. Výsledky nebyly špatné. Pouze kres-
ba zvířat dala některým žákům trošku zabrat.

Mgr. Kateřina Marešová

Sportovní nadílka
Na začátku druhého pololetí nám do kabinetu tělesné výchovy při-

bylo vybavení na florbal. Do hry se s nadšením zapojily i dívky.
Chlapce pak ke konci školního roku čeká již 3. ročník florbalového
turnaje. Mgr. Kateřina Marešová
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ZŠ INFORMUJE

Zimní radovánky
Během letošní zimy jsme několikrát využili ideálního počasí a vyra-

zili sáňkovat a bobovat do Terčina údolí ke Švýcarskému kopci. S vět-
šími dětmi jsme se vydali na vycházku k vodopádu. Tento rok po
dlouhé době dokonale zamrzl, a tak se stal atrakcí nejen pro nás, ale
i pro řadu turistů. Mgr. Kateřina Marešová

ANGLICKÝ TÁBOR
bez sladkostí

Steve Watts a straka Maggie mají miliony zhlédnutí každý měsíc, a Vy
máte jedinečnou příležitost se s nimi také seznámit prostřednictvím letního tá-
bora Wattsenglish. Táboru angličtiny bez sladkostí se vloni zúčastnilo 10 dětí,
a proto letos nabízíme dva týdenní termíny od 24.–28. 7. a 31. 7.–4. 8. 2017

Tábor je určen pro děti, které nikdy neměly angličtinu, ale i pro ty po-
kročilé ve věku 5-9 let. Na táboře bude působit rodilý mluvčí a lektorka
Marcela Kotrčová, kteří se postarají o výuku dle úrovně dětí. Děti se mo-
hou těšit na dopolední výuku angličtiny hravou formou, odpolední tematic-
ké tvoření, hledání pokladů, lesních zvířátek, cvičení a vyjadřování emocí a
to vše v angličtině. Přidejte se k nám a zažijte skvělé dobrodružství
s Wattsenglish a strakou Maggie.

Počet míst je omezen, rezervujte si místo na táboře do konce března na
tel. 720 105 159 nebo na www.wattsenglish.cz

Místo konání – Pasivní dům, Nové Hrady (vedle sportovního hřiště).
Více o nás na Youtube „wow english“ nebo našem Youtube kanálu

„Wattsenglish tábor N. Hrady“
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Čtení ke kafi
s divadlem MALÉhRY

Z anotace tohoto neobvyklého „představení“:
Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj dívají druzí.
Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí.
Naučili nás poslouchat druhé a ne sebe.

Ve třech letech jsme se ptali PROČ
...potom jsme se ptát přestali...

Obraty „půjdeme na kafe, přijď k nám na kafe, zvu tě na kafe,
dáme si už konečně kafe…“ v nás vyvolávají pocity něčeho příjem-
ného. Pravděpodobně nejde jen o nápoj jako takový, ale o většinové
přesvědčení, o téměř podmíněný reflex, že u kafe se nemůže stát
něco špatného, že je to posvátný okamžik klidu, míru, pohody,
…A tak si říkáme, že je lepší zajít do kavárny než do čekárny k psy-
chiatrovi…

A tak nějak by měl vypadat i pořad Čtení ke kafi, který k nám při-
vezou tři dámy z divadla MALÉhRY.

Divadlo MALÉhRY u nás už několikrát hrálo pro děti a vždy to
byla skvělá představení (vzpomeňte siJ).

Přijďte si poslechnout literární ukázky, životní zkušenosti, po-
hled na nás samotné, popřemýšlet, zasmát se a vypít si u toho tu
kávu, samozřejmě.

Čtení ke kafi se uskuteční 23. března 2017 od 18 hod.
v Kulturně-spolkovém domě. Vstupné 100 Kč (včetně kávy)

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

Město Nové Hrady
a Český svaz tanečního sportu

pořádají
39. ročník Taneční soutěže

Novohradská
číše

Memoriál Karla Hrušky
v neděli 16. 4. 2017

v DK Metropol v Č. Budějovicích
Předprodej vstupenek
začne od 20. 3. 2017.

Další informace budou uveřejněny
na plakátech a na www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady,
tel. 602 150 208, 603 881 968

Upozornění: v měsíci březnu nebude
(z důvodu rekonstrukce IC) fungovat pevná
telefonní linka KIC N. Hrady 386 362 195.

KIC Nové Hrady připravuje na duben
Přijměte naše pozvání a pojďte společně s odborníky prozkoumat

některé jihočeské památky, tak zní podtitul knihy KOPA VYCHÁZEK
ZA HISTORIÍ a my vás zveme na setkání s jeho autorem panem Mi-
roslavem Marešem.

Ve své knize nabízí mnoho krásných jihočeských míst, z nichž
některá  nejsou možná ta „nejznámější“, ale třeba o to zajímavější.

Popis jednotlivých vycházek v knize je doplněn dobovými fotografie-
mi. Na textech vycházek se podíleli místní průvodci navštívených kultur-
ních či technických památek, přírodních krás a lokálních zajímavostí.

Setkání s Miroslavem Marešem se uskuteční 6. 4. 2017 od 18 hod. v Kulturně-spolkovém domě.

Knihu je možné zakoupit už nyní v KIC N. Hrady.
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Novohradská galerie  Koželužna
zve na první letošní výstavu obrazů

Ohlédnutí

Martin Kubalák

Vernisáž se uskuteční
v neděli 5. března 2017 od 14.00 hod.

Výstava potrvá do 2. 4. 2017

Samostatné či společné výstavy měl v Kaplici,
Českých Budějovicích, Vyšším Brodě, Českém Krumlově.

O své tvorbě říká jednou větou: „Malování mě baví.“

Doprovodný program pro veřejnost:

komentovaná prohlídka výstavy a společné tvoření
v sobotu 18. 3. 2017 od 14 hod.

Výstava bude otevřena:
čtvrtek–neděle, 10.00–16.00 hod.,

v jiný termín lze návštěvu dohodnout předem na KIC N. Hrady
KIC Nové Hrady, K. Jarolímková

tel.: 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Novohradská galerie Koželužna
připravuje na duben výstavu obrazů

Poetické krajiny

Josefa Zikmunda

Vernisáž se uskuteční v neděli
9. dubna 2017 od 14.00 hod.

Výstava potrvá do 30. 4. 2017

Josef Zikmund  se 20.4.1927 v Běhánkách u Teplic
v severních Čechách. O kreslení a malování se zajímal již
od školních let. Od roku 1953 se učil soukromě kreslení

a malování u akademického malíře F. Petříčka v Ústí n. L.
V letech 1956–1965 absolvoval soukromé studium malířství

a kreslení u akademického malíře Františka Patočky
v Liberci. Současně byl členem malířského kroužku Domu
kultury v Ústí n. L., který vedl akademický malíř L. Lapáček
a to až do roku 1981, kdy se přestěhoval do jižních Čech.
Zde pokračuje ve své umělecké činnosti, stává se členem

výtvarného studia VISART, které vedli střídavě
akademičtí malíři Boukal a M. Konrád.

Každý výtvarník má svůj vlastní názor podle kterého tvoří
a žije. J. Zikmund miluje krajinu v každé roční době, nejvíce
však v předjaří, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku
do nového života. Krajina Novohradských hor a Šumavy ho
okouzlila stejně jako krajina v Podkrkonoší a Lomnicka, kde

maloval spolu se svým učitelem akademickým malířem
Františkem Patočkou. V akvarelech a pastelech se snaží

vyjádřit své pocity a myšlenky, které v něm krajina
zanechala. Malování v plenéru, kde používá převážně barev
olejových, ho velmi obohacuje a dodává mu inspiraci k další

tvorbě a vyjadřování pocitů.

Výstava bude otevřena:
čtvrtek – neděle,  10.00–16.00 hod.,

v jiný termín lze návštěvu dohodnout předem na KIC N. Hrady

KIC Nové Hrady, K. Jarolímková
tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Výtvarné a keramické dílny
Kána z.s. je sdružení, které působí v Nových Hradech dva roky. Je

pokračováním keramické dílny, která byla umístěna v objektu Kláštera
Božího Milosrdenství v Nových Hradech, kde fungovala deset let.
Nyní jsme přestěhovaní v objektu Města Nové Hrady, bývalých zre-
konstruovaných jeslích, kde pomalu vzniká představa Komunitního
centra. Sdružení nabízí široké spektrum činností pro děti, mládež i do-
spělé, v její náplni jsou výtvarné ateliéry a keramické tvoření.

Keramická dílna je plně vybavena komorovou pecí, hrnčířským
kruhem, válcovací stolicí, lisem na hlínu, pracovními stoly, židlemi a
regály na uložení věcí. V dílně je nerezový dvojdřez s odkalovacím za-
řízením. Do dílny se vejde max. 25 dětí.

Výtvarná dílna má k dispozici 2 vybavené místnosti pro práci s růz-
nými výtvarnými materiály, pracovní stoly a otevřený policový systém
pro snadnou sebeobsluhu dětí. V dílně může pohodlně pracovat 16 dětí.

V loňském roce byl provoz dílny z našeho pohledu nejvytíženější, nav-
štěvoval ho největší počet dětí, který jsme ve svém konání zaznamenaly.

Máme bohaté zkušenosti s vedením dětí, které navštěvují pravidelné
i příležitostné aktivity ve velkém počtu. Kurzy zajišťují kvalifikované a
zkušené lektorky. Pro keramickou dílnu: Dana Vilímová a Ludmila
Macková, výtvarný ateliér a kroužky zajišťuje Lucie Sovová.

Jsme jediným sdružením, které nabízí tak širokou možnost pravidelné
činnosti a tvůrčího vyžití pro děti v našem městě a z přilehlých obcí a osad.

Dílny jsou podporovány dotačním programem Města Nové Hrady,
v loňském roce jsme získali podporu z grantu Obec přátelská rodině.

Keramickou dílnu navštěvuje místní MŠ i ZŠ, kde děti pravidelně
vyrábí dárky ke svátku maminek a k Vánocům.

Všechny výrobky byly povedené, děti i dospělí se lepší v práci s gla-
zurou, která obvykle dělá velký problém. Velký zájem byl o nové, vý-
razně barevné glazury. Rodiče i děti mají kladnou odezvu na práci
v dílně a všechna tato činnost opravdu těší.

Problematický byl poslední výpal před Vánoci, kdy se pec rozbila a
výrobky byly převezeny do jiné dílny a na poslední školní den předány
do tříd, aby děti mohly domů přinést svůj Vánoční dárek.

Rozpis otevíracích hodin pro veřejnost:
PONDĚLÍ: Výtvarný kroužek pro nejmenší 13.00 - 16.00 hod.
ÚTERÝ: Keramická dílna pro dospělé 17.15 - 18.45 hod.
STŘEDA: Výtvarný kroužek pro mladší děti 13.00 - 15.00 hod.

Výtvarný kroužek pro starší děti 15.00 - 17.00 hod.
Chráněná dílna
pro osoby s hendikepem 14.00 - 15.30 hod.
Keramická dílna pro děti 16.00 - 18.00 hod.

ČTVRTEK: Keramická dílna pro děti 15.00 - 17.00 hod.
Keramická dílna pro dospělé 17.00 - 18.30 hod.

PÁTEK: Příležitostná setkání
- individuální práce, úpravy výrobků…

SOBOTA: 1x měsíčně výtvarné tvoření pro celou rodinu

Srdečně zveme všechny, kdo ještě nezakusili čilý ruch našich dílen
– přijďte vyzkoušet, jestli by vaše ruce bavilo pracovat, tvořit a vyrábět
a přijďte potkat kamarády, kteří mají podobné zájmy a naladění.

Menší děti mohou doprovázet maminky a tatínkové, velmi vítáme i
je, jejich pomoc bývá v počátcích příjemná.

Lucie Sovová, tel.: 774 766 676
Ludmila Macková, tel.: 728 116 044
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Kukátko pro mláďata
Malé strašidýlko / Otfried Preußler
Na hradě Soví skála přebývalo malé strašidýlko už odpradávna.
Bylo jedním z oněch malých neškodných nočních strašidel, která ni-
komu nic zlého nedělají a jen zlobí ostatní. Přes den spalo v těžké,
železem pobité truhlici z dubového dřeva…

Mobilmánie v pohádkové říši / Lenka Rožnovská
Hloupý Honza, který má v uzlíčku místo buchet mobil? Děd Vševěd
jako počítačový expert? Proč by ne?! I pohádky jdou s dobou. Jedno
se ale nemění ani v sebemodernější pohádce – vítězí, co zvítězit má,
žádná technická kouzla, ale dobré srdce, které jde za svým snem.

Bez práce nejsou koláče / Zuzana Pospíšilová
Pokud vás nikdy nenapadlo ptát se na původ obyčejných věcí, jako
je třeba papír, čokoláda, tužka nebo žvýkačka, tato kniha se zeptá za
vás a také vám podrobně odpoví. Budou to odpovědi veršované a
krásně ilustrované. Přečtěte si básničky, ve kterých se zvědavé děti
ptají a dospělí zasvěceně odpovídají. Tohle veršované poučení už se
vám z hlavy jen tak nevykouří!

Deník třídního otloukánka, aneb, Jak jsem zvítězil nad šikanou /
Eric Kahn Gale
Do šesté třídy byl Erik normální, průměrný kluk, ale z nějakého ne-
vysvětlitelného důvodu z něj parta tří kluků udělala Pošuka. Dokon-
ce i jeho nejlepší přítel, s nímž kamarádí už od první třídy, se postaví
proti němu. Eric nemůže pochopit, proč se stal Pošukem právě on, a
dojde mu to až ve chvíli, kdy se dozví o Knize šikany – tajemném
průvodci, který učí Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namo-
čil; jak řídit školu a být Někdo. A taky, jak vybrat Pošuka – jedince,
jenž se stane tím nejtrapnějším z nejtrapnějších.

Moje první knížka pohádek / My First Book of Fairy Tales
Moje první knížka pohádek vypráví nejznámější příběhy česky
i anglicky.

Manžel v domě není pro mě / Alena Jakoubková
Učit na gymnáziu je pro Antonii splněný sen. Jenže mezi jejími stu-
denty je i Robert, který se do krásné mladé učitelky zamiluje a začne
jí ze života dělat peklo. Je jen otázkou času, kdy si neobvyklého
vztahu někdo všimne a na malém městě vypukne skandál. Podaří se
ho Antonii ustát a udržet si vysněnou práci?

Láska a zášť / Hana Marie Körnerová
V odlehlém kraji v jižní Francii vedou dlouholetý a nesmiřitelný boj
dva šlechtické rody. Kdysi šlo jen o hraniční pozemky, pak se přidal
únos nepřítelovy dcery, ztráta cti i majetku a dřívější nepřátelství
přerůstá ve smrtelnou zášť. Ponížená strana touží po pomstě, ale než
ji stačí vykonat, přichází revoluce a viník prchá do ciziny. Když se
po dlouhých pětadvaceti letech emigranti vracejí zpět do vlasti, ro-
dová zášť opět vzplane a do vykonání pomsty je zatažena i nová mla-
dá generace.

Rožmberské dědictví:
detektivní román z doby vlády Václava IV. / Jan Bauer
Mnich Blasius se vydává do rodného Krumlova za svým těžce ne-
mocným nevlastním bratrem Jindřichem III. z Rožmberka. „Kdy-
bych zemřel, ujmi se mého malého synka Oldřicha,“ žádá Blasia
vladař Jindřich, ale mnicha jeho žádost málem stojí život. Někdo
další si brousí zuby na rožmberské dědictví a pokouší se zabít jak
malého Oldřicha, tak Blasia.

Muž bez psa / Hakan Nesser
Prosinec v Kymlinge. Členové Hermanssonovy rodiny se scházejí,
aby oslavili dohromady stopětileté výročí – otec Karl-Erik slaví 65 a
nejstarší dcera Ebba 40 let. Nic se ale nedaří tak, jak to bylo napláno-
váno. V noci před „velkým dnem“ si Robert, černá ovce rodiny a ne-
chvalně známá „celebrita“ z reality show „Zajatci z ostrova Koh
Fuk“, vyjde na procházku a už se nikdy nevrátí. A příští noc zmizí
beze stopy Ebbin syn Henrik…

Informace z knihovny
Hned na začátku února navštívili knihovnu druháčci s paní učitelkou

Janou Tomáškovou. Trochu jsme si zahráli se čtením „po račím“ (po-
zpátku) a pak se již děti vrhly do prohlížení knížek, protože na to se
vždycky moc těší. V březnu, který je nazván Měsícem čtenářů, očeká-
váme v knihovně další třídy malých školáků a určitě všechny třídy škol-
káčků včetně těch ze Žára, takže bude pěkně živo.

V době jarních prázdnin mohou menší děti přijít do knihovny v úterý
7. března na Pohádkové čtení od 13 do 16 hodin, pro větší děti bude
ve čtvrtek 9. března od 13 do 16 hodin Listování v nových knihách.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás: práce dětí z mateřské
školy, školní družiny a žáků druhé třídy budou vystaveny v knihovně
od začátku března do konce dubna. Budeme rádi, když se na naši výsta-
vu přijdete podívat a přidělit body těm pracím, které vás nejvíc zaujmou
(krásné jsou všechny). Vítězné práce postoupí do finále v Jihočeské vě-
decké knihovně.

LiStOVáNí Lukáše Hejlíka
– divadelní představení s knihou v ruce

Městská knihovna Nové Hrady plánuje v letošním roce uskutečnit
divadelní představení pro dospělé. O termínu budeme včas informovat.

Hrátky s pamětí
Pro zájemce (všech věkových kategorií) o kurz trénování paměti

proběhne úvodní lekce zdarma ve středu 29. března v 18 hodin
v Kulturně-spolkovém domě. Pak bude následovat dalších pět lekcí, za
částku 50 Kč za jednu lekci, celkem 250 Kč.

Hrát si s pamětí pod odborným vedením je vlastně velká legrace.
Vyzkoušíte si, kdy nemusíte vždy číst to, co vidíte. Cvičení pozornosti,
opakování paměťových technik a psychomotorická cvičení nám niko-
mu neuškodí, naopak se jistě dobře pobavíme.

Neváhejte a přijďte. D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
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Informační centrum Nové Hrady informuje…
Ve dnech 19. – 22. ledna 2017 se konal na brněnském výstavišti tradiční veletrh cestovního

ruchu, Regiontour. Zde jsme v rámci expozice Jihočeského kraje poprvé představili a propago-
vali turistickou destinaci Novohradsko – Doudlebsko. Na stánku nás prezentovali kolegyně a
kolegové z informačních center a institucí podporujících cestovní ruch – jmenovitě Šárka Flode-
rová (IC Trhové Sviny), Magdalena Špičáková (KIC Kaplice), David Stibor (Borovanský mlýn)
a Mgr. Michal Jarolímek (destinace Novohradsko – Doudlebsko). Jihočeský kraj navázal na pře-
dešlé projekty z minulých let – Jižní Čechy aktivní, husitské, olympijské a letošním tématem ji-
hočeské expozice jsou „Jižní Čechy POHODOVÉ“. Ve čtvrtek expozice vítala odbornou
veřejnost a v pátek a o víkendu lákala do svých prostor širokou veřejnost a milovníky turistiky.
Návštěvnost brněnského veletrhu byla zřejmě stejná jako vloni, nejvíce návštěvníků bylo
tradičně v sobotu.

O necelý měsíc později, 16. – 19. února 2017, se v pražských Holešovicích konal 26. ročník
veletrhu Holiday World. Během čtyř dnů se na našem stánku, který byl opět v rámci expozice Ji-
hočeského kraje, vystřídali nejen „íčkaři“ a to Jaroslav Bartizal (IC Velešín), Helena Gráfová
(IC Borovany), Jitka Duspivová (IC N. Hrady), Michal Jarolímek (destinace Novohradsko –
Doudlebsko) a David Stibor (Borovanský mlýn).

Poslední informací, kterou pro vás máme ohledně veletrhů, je zpráva, že se ve dnech 6. – 8. dubna
2017 na českobudějovickém výstavišti v pavilonu Z bude konat jihočeský veletrh cestovního
ruchu Travelfest (dříve se tento veletrh jmenoval Jihočeský kompas) ve spojení s jarním gas-
tronomickým veletrhem Gastrofest a celostátním filmovým festivalem hrané tvorby Febiofest.
Travelfest bude otevírat turistickou sezonu a seznamovat návštěvníky s plánovanými akcemi
v celém regionu jižních Čech, ale i za jeho hranicemi. Přijměte proto pozvání i od nás a nav-
štivte nejen náš stánek. Tady budeme prezentovat město Nové Hrady samostatně, nikoliv za
celou destinaci. Za novohradské íčko Martina Toth Kolářová a Jitka Duspivová

Veletrh Brno Veletrh Praha

Druhé letošní cestovatelské promítání
Ve středu 8. února (ve změněném ter-

mínu) jsme se při dalším cestovatelském
promítání vydali až do oblastí jižní Fran-
cie. Druhá část povídání o Francii s promí-
táním fotek pana Milana Koželuha nám
nabídla ochutnávku přístavů, přírodních a
kulturních památek oblasti, kterou si zřej-
mě zamiloval při jeho více jak třiceti tam-
ních návštěv. Jeho okouzlení krajinou,
jenž sám místy charakterizoval jako opuštěnou, bylo z jeho vyprávění několikrát patrné.
A možná i přesvědčil publikum, že stojí za to se do této oblasti vydat a stihnout si vychutnat
její krásnou přirozenost.

Únorové promítání mělo název Týden v jiné Francii a navazovalo na výstavu a přednášku
Jiná Francie z listopadu 2015. K. Jarolímková

INFORMACE Z REGIONU

¢ Pozvánka do Kaplice
Ó 9. března 2017, v 17.00 hodin

beseda s Pavlem Mörtlem
LIPNO – aneb co Kaplicko získalo a
ztratilo, III. část
Jak zmizela Dolní Vltavice a část Frym-
burka, počátky turistiky na Lipensku
v 60. létech minulého století, porovná-
ní s dneškem, Jihočeši, kteří stavěli
Lipno. Zve Městská knihovna Kaplice,
KIC a Město Kaplice.
Kinokavárna Kaplice

Ó 21. dubna 2017, pátek od 19.00 hodin
OLYMPIC
Koncert české rockové skupiny.
Předprodej vstupenek od 6. března:
450,- Kč sezení / 400,- Kč stání /
500,- Kč na místě
Kulturní dům Kaplice

¢ Pozvánky do Třeboně
Ó Jan Novotný:

Kresba – akvarel – grafika
Dům Štěpánka Netolického
5. – 31. března 2017
Vernisáž výstavy se uskuteční v sobotu
4. března ve 14.00 hod.

Ó Výstava Goethe a jihočeská šlechta
Dům Štěpánka Netolického
11. – 31. března 2017
Vernisáž spojená s přednáškou Michala
Morawetze, archiváře českokrumlov-
ského oddělení SOA v Třeboni, se usku-
teční v pátek 10. března od 17.00 hod.

Ó Zrní – koncert
Divadlo J. K. Tyla
17. března 2017 ve 20.00 hod.
Koncert kladenské kapely Zrní.
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Máme rádi ten svůj sport?
Když se fotbal v Č. Budějovicích konečně po 40 letech dostal do

1. ligy, zdálo se to na dlouhý čas. Od té doby však Dynamo několikrát
sestoupilo do 2. ligy. Současně je v Budějovicích zase jen druhá soutěž
a bude to těžké se vrátit. Navíc o fotbal je nyní v metropoli jižních Čech
pramalý zájem. Fanoušci chodili na Dynamo v malém počtu, i když
hrálo 1. ligu.

Ty tam jsou slyšet přestávkové rozhovory v ochozech plných mla-
dých fotbalistů z různých okolních míst. Např. cituji: „Mladé dalo Bo-
rovanům 3 fíky“. „Venca dal 3 góly Boršovu. Myslíš, že Týn nad
Vltavou má na postup?“ Už to mizí. V Budějovicích a okolí zní u mla-
dých nejčastěji věta, „Jdeš na hokej“?

Je to smutné zjištění, že fotbal začíná pomalu a jistě ustupovat ze
svých pozic! A je to především v jižních Čechách. Na fotbal chodí ani
ne 2 tisíce fanoušků. Na hokej bývá často vyprodáno (6.421 lidí)! Podo-
týkám, že oba sporty hrají druhé nejvyšší soutěže. Fotbal má přesto šes-
tkrát větší základnu než hokej, a to do toho se namotává ještě florbal,
který možná oběma sportům bere ty nejlepší talenty. Vídám často v te-
levizi nějaké „šoty“ o sportování mládeže. Florbal je tam nejčastěji. Už
teď jsou florbalisté na svůj sport hrdí, i když je tento sport u nás mladý a
na úrovni ho ve světě hrají jen 4 státy (Švédsko, Finsko, Švýcarsko a
Česko). Medaile si obyčejně rozdělí jen ony.

Fotbal jen tak nezanikne. Zejména na západě a jihu Evropy. A co na
severní, střední a jižní Americe? To, co se nečekalo, jsou USA. Ony do-
kázaly na Copy Americe (naše evropské „Euro“) obsadit 4. místo, ale
bylo to pro ně málo! Dále USA uskutečnily turnaj s výbornými celky
z Evropy. Západ Real Chelsea sledovalo na stadionu v americkém Mi-

chiganu 105 000 diváků. A pak, že USA nemají rády světový fotbal.
O slovo se hlásí Čína. A to dost razantně. Čína nejenže za poslední roky
přijala do svých soutěžích spoustu výborných světových hráčů, ale jde
ještě dál. Od roku 2014 zavedla fotbal do povinné výuky základních a
středních škol!!! Úkol je již splněn. Do roku 2020 chce Čína výstavbu
20 tisíc tréninkových center a 70 tisíc nových hřišť. Na nich 50 miliónů
fotbalistů. Pro zajímavost ještě z roku 2007 měla Čína jen 7 tisíc regis-
trovaných mladých hráčů od třinácti do osmnácti let. Co se vlastně
děje?… Nic… To se jen Čína zbláznila do fotbalu!!!

Závěrem…
Musím se zastavit také v Evropě. A to v Německu. Že Němci mají

rádi sport, to je dávno jasné. Mají rádi plážový volejbal, biatlon, ale
hlavně sport č. 1– fotbal. Např. průměrná návštěva na německou bun-
desligu v roce 2016–17, je na tyto celky, taková:

Borussie Dortmund – 82 tisíc, Bayern Mnichov – 72 tisíc
Schalke 04 – 61 tisíc, Hamburger SV – 53 tisíc
1. FC Köln – 50 tisíc, atd.

Miroslav Hruška

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 4, 11. a 25. 3. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,…

– Malé divadlo, ČB
¡ 6. 3. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 3. – Frakenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 9. 3. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 17., 21. a 28. 3. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. 3. – Strašidelné povídky – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 3. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 3. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 3. – Zlatovláska – DK Metropol, ČB
¡ 26. 3. – Zpíváme a tančíme s Míšou (Minidiskotéka v cirkuse)

– Sál Beseda, ČB
¡ 26. 3. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 4. – Kazisvět – Malé divadlo, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2017:
¡ 1. 7. – 9. 9. – Pták Ohnivák a lišák Zorro (pohádka pro celou rodinu)
¡ 7. – 24. 6. – 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:
¡ 1. 3. – Šťovík, pečené brambory – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 2. 3. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 2. 3. – Knězovy děti – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 3. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3., 4., 17., 18. a 31. 3. – Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 3. – Cyrano (soutěž v Dačicích) – Dačice
¡ 8. a 23. 3. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 3. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. a 30. 3. – Příležitost dělá zloděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 3. – Jakub a jeho pán – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. a 18. 3. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB

¡ 11. a 28. 3. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 14. 3. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 15. 3. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 3. – Zpívám, tedy jsem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 16. 3. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 3. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 22. 3. – Papá, že se nestydíš! premiéra I. – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 3. – Dítě a kouzla & Kozla a dítě – DK Metropol, ČB
¡ 24. 3. – LiStOVáNí: Mít a nemít – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 3. – Cyrano – DK Metropol, ČB
¡ 25. 3. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 3. – Cry Baby Cry – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 29. 3. – Papá, že se nestydíš! premiéra II. – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 3. – Dekkadancers – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 31. 3. – S tvojí dcerou NE! pro Toníka a Ondru

– KC Panorama Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 3. 3. – Michael Kocáb – DK Metropol, ČB
¡ 3. 3. – Tata Bojs – Café Klub Slavie, ČB
¡ 3. 3. – Fast Food Orchestra & Pub Animals – Hudební klub K2, ČB
¡ 7. 3. – Jižani – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 10. 3. – Mydy Rabycad – Café Klub Slavie, ČB
¡ 11. 3. – Graham Candy & Portless – KD Vltava, ČB
¡ 15. 3. – JF: Slavnostní koncert – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 17. 3. – JF: Medvíďata – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 18. 3. – 5P Luboše Pospíšila – jihočeský křest 13CD – Café Klub Slavie, ČB
¡ 21. 3. – JF: Kamarádi – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 22. 3. – Petra Janů & Amsterdam – DK Metropol, ČB
¡ 23. 3. – JF & Oliver Triendl – DK Metropol, ČB
¡ 24. 3. – Asonance – Café Klub Slavie, ČB
¡ 25. 3. – Pokáč: Pokáčovo jaro – Hudební klub K2, ČB
¡ 28. 3. – Smart svět: David Bárta – Aula SPŠ stavební, ČB
¡ 29. 3. – Do černého (veřejná diskuze):

Robert Mikoláš, zahr. zpravodaj ČRo, Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 30. 3. – JF: Obsluhoval jsem J. Menzela aj. Hřebejka – DK Metropol, ČB
¡ 31. 3. – Krucipüsk – Café Klub Slavie, ČB
¡ 1. 4. – Michal Ambrož & Hudba Praha – River Club, KD Slavie, ČB
¡ 1. 4. – One Knor Show – KD Borovany
¡ 5. 4. – JF: Mladí sólisté – Kostel sv. Anny, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

SDH Nakolice Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní šavlovou koledu
která se uskuteční

v sobotu 4. března 2017 od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice

Masopustní zábava je od 19 hodin v nakolickém sále,
k poslechu a tanci zahraje Mladá kapela.
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V disciplíně kata muži jednotlivci nad 30 let získal Martin Sláma
stříbrnou medaili a tento úspěch opakoval v soutěži kata open. V discip-
líně kata muži nad 40 let obsadil Martin Hermann bronzovou pozici.
V kategorii jihočeský kata tým tým zvítězil.

Mezinárodní soutěž Bohemia Open 2016 24. září 2016 v Českých
Budějovicích. Do sportovní haly ve Stromovce se sjelo více jak
282 závodníků. Zúčastnili se ho karatisté ze Slovenska, Německa,
Ázerbájdžánu. V disciplíně kata vybojovala Natálie Machová stříbr-
nou medaili. David Macho skončil na pátém bodovaném místě.

Národní pohár karate 13. 11. 2016 v Brně: Vybojoval David Macho
3. místo v kumite mladší žáci +27 kg a Natálie Machová obsadila bodo-
vané 7. místo v kata.

Mistrovství Evropy v Allkampf-Jitsu 15. 10. 2016 v Českých Budě-
jovicích pořádal Sportovní klub policie. Divácky nejatraktivnější dis-
ciplínou byla soutěž týmů, které se zúčastnilo celkem 18 týmů ze všech
zúčastněných škol. V této kategorii zvítězil tým TJ Karate Nové Hrady
ve složení: Magda Pelechová, Tomáš Hermann a Zbyněk Vítovec před
týmem Tyger Relax Club Chomutov a Samuraj Domažlice. Magda Pe-
lechová pak zcela ovládla kategorii žen, když zvítězila ve všech třech
disciplínách. Magda si do Nových Hradů odváží dva tituly Mistryně
Evropy v Allkampf Jitsu. Bronzovou medaili získal v kategorii muži
(+40 let) 8. – 7. Kyu Bronislav Němec. Po nepodařené disciplíně Ta-
meshi Wari skončil Tomáš Hermann na skvělém pátém místě v katego-
rii muži 5. – 1. Kyu. Pěkné šesté místo obsadil mezi juniory Lukáš
Němec. Sedmé místo vybojoval v početném poli závodníků Tomáš
Balko v kategorii starší žáci od 6. Kyu.

4. – 6. listopadu se konal v italském v Caorle mezinárodní turnaj Ve-
nice cup za účasti 2300 závodníků z 32 států. Nejvíce se zde dařilo Mar-
kovi Řeřichovi a Monice Burgerové (TJ Karate České Budějovice)
a Tomášovi Hermannovi (TJ Karate Nové Hrady), kteří vybojovali
v disciplíně kumite zlaté medaile.

Krajský přebor 20. 11. 2016 v Č. Budějovicích – 1x 1. místo,
2x 2. místo a 1x 3. místo, celkem: 4 medaile a tři nominace na MČR.

Na Mistrovství ČR v Praze Tomáš Hermann startoval v kategorii
muži nad 84 kg, kde si do Nových Hradů odvezl stříbrnou medaili.
Součástí Mistrovství ČR bylo finále Ligy družstev v kumite Českého
svazu karate, ve kterém nastupoval Tomáš za tým TJ karate České
Budějovice, kde svým vítězstvím nad protivníkem z týmu Spartak
Hradec Králové přispěl k celkovému vítězství tohoto týmu. Po nároč-
ných soubojích v předchozí kategorii nastupoval Tomáš do kategorie
muži do 21 let nad 78 kg, ve kterém po složitých soubojích a strhují-
cím finále vybojoval 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 a získal pro naše barvy další, tentokrát bronzovou medaili z toho-
to mistrovství. Toto je historicky největší úspěch na MČR, kdy naši dva
závodníci vybojovali celkem 4 medaile, gratulujeme. Celkově závodní-
ci Jihočeské svazu karate uspěli, když 1. místo vybojoval klub TJ Kara-
te České Budějovice, 2. Fight Club České Budějovice, 7. místo SKP
Písek, 21. místo TJ Karate Nové Hrady a 26. místo Panthers Český
Krumlov z 77 škol z celé ČR.

Prosinec 2016 – Nominace na Mistrovství Evropy 2017
v bulharské Sofii 17. 2. 2017 bude startovat v kategorii
kumite U21 muži:

Tomáš Hermann za státní reprezentaci ČR a TJ Karate České Bu-
dějovice, kam od 1. 1. 2017 přestoupil právě z důvodu možnosti
účastnit se světových soutěží. Nadále však bude Tomáš soutěžit za ka-
rate Nové Hrady v Allkampf-Jitsu a také bude trénovat naše závodníky
kumite na tréninku, které se konají ve čtvrtek v Nových Hradech a tím
pomůže našim závodníkům zvyšovat kondici, ale taky technickou úro-
veň na základě zkušeností ze soustředění a tréninků státní reprezentace.

Nejlepší závodníci oddílu za rok 2016:
V kategorii do 15. let zvítězil David Macho mimo jiné za bronzovou

medaili z Mistrovství ČR. V kategorii nad 15 let zvítězil Tomáš Her-
mann za vítězství v kumite Venice Cup v italském Caorle a také zisku
titulu Mistra ČR v disciplíně kumite U 21 +76 kg a dalším sportovním
úspěchům. Úspěšným závodníkům předali ocenění Ing. Vladislava

Bártová místostarostka Nových Hradů a předseda TJ Nové Hrady pan
Ivan Dorotovič. Za Tomáše, který byl na soustředění státní reprezenta-
ce karate v Brně přebíral ocenění bratr Martin.

Metodická činnost – semináře a zkoušky na stupně
technické vyspělosti – STV:

Školení trenérů pořádané TMK Jihočeského svazu karate se konalo
ve dnech 4. – 5. června 2016 v areálu TJ Karate České Budějovice v ulici
E. Destinnové v Českých Budějovicích. Školení se účastnilo 41 členů
ze 14ti oddílů JčSKe (TJ Č. Budějovice, TJ N. Hrady, SKP Č. Budějovi-
ce, Cobra Ryu Strakonice, Karate Horažďovice, TJ Boršov, TJ Vodňa-
ny, SK Vodňany, Nakama Sedlice, Panthers Č. Krumlov, Okinawa
Goju Ryu Dojo J. Hradec, Karate Hořice, Sokol Č. Budějovice, Slavie
Č. Budějovice). Bylo proškoleno 28 stávajících trenérů III. třídy a
13 nových uchazečů o licenci trenéra III. třídy.

Na školení a zkouškách na STV 2. Kyu až 5. Dan
se podíleli lektoři:

Jiří Faktor, Iva Keslová (6. Dan), Martin Sláma a technicky školení
zajišťoval předseda trenérsko-metodické komise JčSKe Martin Her-
mann. Na zkoušky nastoupilo celkem šest uchazečů od 2.Kyu až po
5. Dan. Ne všichni účastníci složili zkoušky úspěšně. Nejvyšší technic-
ký stupeň 5. Dan získal Václav Plecer z Tameshi Wari Borovany a STV
3. Dan získal Petr Zachař z TJ Karate Nové Hrady. V neděli se konal
v rámci trenérského školení seminář kata, který vedla Iva Keslová
a společně s členem české reprezentace Lukášem Jandou.

Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate
a AKJ jsme se pravidelně účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č. Budějovicích. Celkem se
zkoušek STV účastnilo 27 našich členů, kdy naši cvičenci byli dobře
připraveni a zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

Propagace TJ Nové Hrady:
Celoročně probíhal nábor nových členů do našeho oddílu, zaměřu-

jeme se především na práci s mládeží v rámci prevence kriminality,
dále pak pořádáme krátkodobé kurzy sebeobrany na školách v Českých
Budějovicích a Třeboni. Veškeré naše sportovní akce jsou pravidelně
zveřejňovány na naší nástěnce v České ulici, v Novohradském zpravo-
daji, v Jihočeských listech, na internetovém portálu Jihočeská drbna,
v Jihočeském Hit-Rádiu Faktor, v časopisu Policista, na našich nových
webových stránkách www.tj-karate-nove-hrady.cz a především také na
Facebooku tjkaratenovehrady.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům oddílu karate
za jejich dobrovolnou celoroční činnost, vedení Úřadu města a Tělový-
chovné jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci a
pomoc našim sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v Nových Hra-
dech, Jihočeskému kraji za realizaci grantu na pořádání Krajského pře-
boru v AKJ a sponzorům: společnosti Agama, panu Zahradníkovi
z Olešnice a všem, kteří nám pomáhali v našem sportovním úsilí.

Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2016
(pokračování ze str. 13)
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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 kolo-
nii: zděná chata, elektřina, užitková voda,
skleník, K. Šafaříková, tel.: 607 191 920

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá a Dominant

ve všech barvách z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks

Prodej: 4. dubna 2017
Nové Hrady –  u Novohradské hospody – 11.25  hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Informace: Po-Pá  9.00 – 16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840
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RESTAURACE

ZVEME VÁS
na otevření Restaurace u Duška
G r a n d O p e n i n g v e č t v r t e k 1 6 . 3 . 2 0 1 7

Dovoluji si Vás pozvat na Grand Opening restaurace u Duška

v prostorách bývalého Buríta Faktory, Česká 64, Nové Hrady.

Po nové rekonstrukci nás těší, že můžeme nově hostit až do 45 osob a nabídnout prostory

pro soukromé akce pro 10–15 osob u společného stolu. Své zázemí zde najdou jak děti

v dětském koutku ilustrovaném umělkyní rodačkou z Nových Hradů

Danielou Plockovou-Roulovou, ale i dospěláci, kteří by rádi oslavili své narozeniny,

nebo jen poseděli s přáteli či jen potřebovali pracovně při kávě využít WIFI připojení.

Připravil jsem také pro své hosty menu s českou i mezinárodní kuchyní s velmi příjemnou

cenovou strukturou. Od svého působení v Nových Hradech jsem vždy toužil

Novohradské komunitě vytvořit místo, kde by zažili gastronomický zážitek

a příjemně se pobavili.

Přijďte k nám na oběd nebo večeři každý den kromě neděle.

Těší se na Vás Chef Miroslav


