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Změny v novohradském informačním centru
Při psaní dubnového úvodníku pokračovala interiérová rekonstrukce městského informační-

ho centra v přízemí radnice. Zřejmě víc jak dvacetileté období stávajícího stavu „íčka“ přestalo
vyhovovat požadavkům a nárokům na jeho fungování. Vyměnili jsme proto vybavení nábytku a
nahradili jej moderní a přehlednější dispozicí, prosvětlili pořádným světlem a hlavně zvětšili
prostor pro návštěvníky.

Při nedávném pracovním jednání členů destinace Novohradsko-Doudlebsko vyslovil jistý
pan starosta dost škodolibě na naši adresu něco v tom smyslu, že v Nových Hradech v tom ces-
tovního ruchu, propagaci, podpory, činnosti atd. si pro sebe „kopeme první ligu“. Mohla bych ho
vzít sice za slovo, ale vlastně mne tím škodolibě potěšil.

Tak já bych si nyní přála, aby se všichni návštěvníci v novém „íčku“ cítili „prvoligově“, aby
zde dostali kvalitní služby a správné informace, aby každý našel dostatek propagačních materiá-
lů, které inspirují k pěkným výletům, aby to bylo místo s příjemnou atmosférou pro lidi co spě-
chají i nespěchají. Nic platné, v současné době jsou zkrátka informační centra nezbytnou
součástí vybavenosti měst a také jednou z „výkladních skříní“ péče o domácího i přespolního
občana. A podle toho, jak dobře se v „íčku“ naladí,  zpívají si pak dál.

K. Jarolímková

Pozvánky na duben
9. 4. Vernisáž výstavy J. Zikmunda
13.–17. 4. Velikonoce na hradě
15. 4., 13–17 hod.

Velikonoční setkání v kovárně
16. 4. Novohradská číše
18. 4. Kopa vycházek s M. Marešem
22. 4. Den Země
30. 4. Stavění Májů v N. Hradech,

Údolí, Byňově a Nakolicích

Tento pěkný obrázek namalovala ve školce Anet-
ka Bedriová. Je to stroj času a v barevném origi-
nále má červeno-oranžovo-modro-zelenou barvu,
žlutý komín a obloha je krásně tyrkysová. Další
pěkné obrázky najdete i uvnitř čísla. K. J.

Tři herečky z divadla MALÉhRY rozesmály v průběhu jednoho březno-
vého večera (převážně) dámské publiku, které se sešlo při kafi v sále
KSD. Po skončení tohoto setkání bylo očividné, že většina divaček od-
cházela v dobré náladě.                                                                  K. J.

Na začátku března se uskutečnila první schůzka tzv. pracovní „májo-
vé“ skupiny, která si prohlédla všechna zákoutí Hotel Máj. Starosta se-
známil přítomné nejen s aktuálním stavem jednání o koupi hotelu, ale i
o nejbližších aktivitách, které by měly nastartoval plánovanou rekon-
strukci objektu.                                                                                K. J.

Hotel Máj #$

Děti z novohradské základní školy se vydaly
na výlet za Leonardem da Vincim. Sice to ne-
byla cesta až do Itálie, ale do jihočeského Pís-
ku. Přesto dle malé reportáže uvnitř čísla to
stálo za to.                                                K. J.

Děti ze školní družiny se letos zase postaraly
o „Mařenu“. Jak to s ní dopadlo uvidíte na foto-
grafiích uvnitř čísla.                                   K. J.
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Zápis ze 70. schůze městské rady
ze dne 15. 2. 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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 69. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 69. jednání rady města.

� 2. Nabídka – lékárna
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor na pozemku parc. č. st. 216, jehož sou-
částí je stavba čp. 156 v k. ú. Nové Hrady – lé-
kárny společnosti INTERNETLÉKÁRNA.CZ
s. r. o. dle nabídky předložené v rámci výbě-
rového řízení. Rada města pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela jednu nabídku v rámci zve-
řejnění na pronájem nebytových prostor
v budově čp. 156 v Nových Hradech – lé-
kárna. Na základě posouzení nabídky rada
souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy
se společností INTERNETLÉKÁRNA.CZ
s. r. o.)

� 3. E.ON – odprodej pozemku pod novou
trafostanicí
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti E.ON ČR s. r. o. o odkoupení části po-
zemku parc. č. 311/2 v k. ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu dalším jednáním ve věci
upřesnění umístění nové trafostanice.
(Rada obdržela od společnosti E.ON ČR
s. r. o. žádost na odkoupení části pozemku
parc. č. 311/2 v k. ú. Nové Hrady, pro stav-
bu nové kioskové betonové trafostanice,
která nahradí stávající venkovní trafostani-
ci, včetně venkovní přípojky VN.)

� 4. Prodej pozemku – manželé Brychtovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Martina a Milady Brychtových, Nové Hra-
dy o prodej části pozemku parc. č. 709/1 v k.
ú. Štiptoň. Rada pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady objednáním geometrického
plánu dle návrhu.
(Rada obdržela od manželů Martina a Mila-
dy Brychtových, N. Hrady opakovanou žá-
dost o prodej části pozemku parc. č. 709/1
v k. ú. Štiptoň cca o výměře 3715 m2.)

� 5. Prodej pozemku v k. ú. Údolí u N. H.
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Pavla a Emilie Tomšíkových, Praha o pro-
dej části pozemku parc. č. 1489/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a postupuje žádost
Osadnímu výboru Údolí k místnímu šetření
společně s p. Šlencem a stavebním úřadem
MěÚ Nové Hrady.
(Rada obdržela od manželů Pavla a Emilie
Tomšíkových, Praha žádost o prodej části
pozemku parc. č. 1489/1 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů cca o výměře 98 m2, dle přilože-

ného geometrického plánu. Pozemek by vy-
užili jako dřevník.)

� 6. Pronájem pozemku – pouťové atrakce
Rada města bere na vědomí žádost p. Emi-
la Chaloupky, České Budějovice o proná-
jem pozemku pod autobusovým nádražím
s tím, že bude postupováno podle platné le-
gislativy.
(Rada obdržela od p. Emila Chaloupky,
České Budějovice žádost o pronájem po-
zemku pod autobusovým nádražím, za úče-
lem provozování pouťových atrakcí.)

� 7. „Štiptoň, K 1524, Rošková – kabel NN“
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330031453/001 se
společností E.ON Distribuce, a. s. České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, České Budějovice návrh Smlouvy
o zřízení věcného břemene po dokončení
stavby s názvem: Štiptoň, K 1524, Rošková
– kabel NN.)

� 8. Posudek geolog. a hydrogeolog.
poměrů
Rada města bere na vědomí posudek o po-
souzení geologických a hydrogeologických
poměrů pro obnovu rybníčku na pozemku
parc. č. 952/2 v k. ú. Nové Hrady, v nivě
Novohradského potoka.
(Rada obdržela posudek o posouzení geolo-
gických a hydrogeologických poměrů pro
obnovu rybníčku na pozemku parc. č. 952/2
v k. ú. Nové Hrady, v nivě Novohradského
potoka.)

� 9. TSM – prodej dříví v roce 2017
Rada města souhlasí s předloženým návrhem
Technických služeb města Nových Hradů na
prodej dříví v roce 2017.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů informaci k prodeji dřeva
na rok 2017 a doporučují zachovat stejné fir-
my jako v minulém roce.)

� 10. Opakovaná žádost o prodej
pozemku – p. Foit
Rada města bere na vědomí žádost Ing.
Martina Foita, Praha o prodej pozemku
parc. č. 1195 v k. ú. Údolí u Nových Hradů
a pověřuje p. Šlence provedením místního
šetření.
(Rada obdržela od Ing. Martina Foita, Praha
opakovanou žádost o prodej pozemku parc.
č. 1195 v k. ú. Údolí u Nových Hradů, neboť
došlo ke změně vlastnických poměru k sou-
sedním pozemkům.)

� 11. MŠ Nové Hrady – omezení provozu
Rada města bere na vědomí oznámení o ome-
zení provozu a uzavření Mateřské školy Nové
Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady oznámení o omezení provozu a
uzavření školky a to omezení na jednu třídu
od 6.–12.3.2017, 13.4.2017, 1.7.–1.9.2017,
26.–27.10.2017. Dále bude školka uzavřena
od 24.7.–6.8.2017 a 27.12.2017–2.1.2018.)

� 12. Odkup parcely v k. ú. Nakolice
Rada města schvaluje záměr prodat část
pozemku parc. č. 86 cca o výměře 1212 m2

v k. ú. Nakolice a pověřuje tajemnici

MěÚ N. Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od manželů Milana a Milu-
še Vackových, Nakolice žádost o odkou-
pení části pozemku parc. č. 86 v k. ú.
Nakolice.)

� 13. Osadní výbor Údolí – úřední záznam
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 791/1 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města. Rada
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady ob-
jednáním geometrického plánu dle návrhu.
(Rada obdržela od Osadního výboru Údolí
vyjádření k prodeji části pozemku parc. č.
791/1 v k. ú. Údolí u Nových Hradů s tím,
že místo je neudržované, a proto souhlasí
s prodejem části pozemku.)

� 14. Ukončení činnosti – p. Mgr. Rolínek
Rada města bere na vědomí oznámení Mgr.
Tomáše Rolínka o ukončení činnosti v Pro-
rodinné komisi ke dni 12. 2. 2017.
(Rada obdržela od Mgr. Tomáše Rolínka,
oznámení o ukončení činnosti v Prorodin-
né komisi ke dni 12. 2. 2017, z časových
důvodů.)

� 15. Vyúčtování dotací zájmových
organizací za rok 2016
Rada města bere na vědomí vyúčtování do-
tací zájmových organizací za rok 2016 a
pověřuje MěÚ Nové Hrady zajištěním po-
stupu dle platné legislativy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyúčtování
dotací zájmovým organizacím za rok 2016.
TJ SOKOL Nové Hrady nedodržela termín
předložení vyúčtování, organizace JUNÁK
– český skaut nepředložila vyúčtování.
S oběma organizacemi bude pochybení ře-
šeno dle pravidel dotačního programu –
budou vyhotoveny platební výměry pro
porušení rozpočtové kázně. Ostatní orga-
nizace provedly vyúčtování dle pravidel
programu a uzavřených smluv o poskytnutí
dotace.)

� 16. Žádost o dotaci ze st. rozpočtu
na výkon soc. práce pro rok 2017
Rada města souhlasí s podáním žádosti
o dotaci ze státního rozpočtu na výkon so-
ciální práce pro rok 2017.
(Rada obdržela od Sociálního odboru MěÚ
Nové Hrady návrh žádosti o dotaci ze stát-
ního rozpočtu na výkon sociální práce pro
rok 2017.)

� 17. Vyúčtování dotace ze státního
rozpočtu na výkon sociální práce pro
rok 2016
Rada města bere na vědomí vyúčtování do-
tace ze státního rozpočtu na výkon sociální
práce za rok 2016.
(Rada obdržela od Sociálního odboru MěÚ
Nové Hrady vyúčtování dotace ze státního
rozpočtu na výkon sociální práce za rok
2016.)

� 18. Sociální komise
Rada města bere na vědomí Zápisy sociální
a finanční komise. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na byt 0+1

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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č. 37 v DPS pí. Janě Tomáškové, Hluboká
nad Vltavou. Rada města souhlasí se zařa-
zením pí. Marie Zajacové, Nové Hrady do
seznamu uchazečů o byty v DPS.
Rada města schvaluje společnosti PRE-
VENT 99 z. ú. Strakonice dotaci ve výši
10.000,- Kč.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 7. 2. 2017 s návrhem pro
radu. Dále komise projednala žádost o pos-
kytnutí dotace pro společnost PREVENT 99
z. ú. Strakonice s doporučením poskytnu-
tí dotace ve výši 10.000,- Kč. Rada také
projednala zápis finanční komise s dopo-
ručením poskytnutí dotace společnosti
PREVENT 99 z. ú. Strakonce ve výši
10.000,- Kč.)

� 19. Inventarizační zpráva za rok 2016
Rada města schvaluje Inventarizační zprávu
za rok 2016.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Inventari-
zační zprávu za rok 2016 s tím, že nebyly
zjištěny inventarizační rozdíly.)

� 20. Pojištění odpovědnosti zastupitelů
obce
Rada města bere na vědomí nabídku na po-
jištění odpovědnosti zastupitelů obce s tím,
že v současné době nebude využita.
(Rada obdržela od společnosti FM Partners
návrh pojištění odpovědnosti zastupitelů
obce.)

� 21. „Nové Hrady, p. č. 18, 19, 24
a 25 – NN“
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330034584/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce a. s., České Budě-
jovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a. s. České Budějovice návrh na uzavře-
ní smlouvy o zřízení věcného břemene, po
dokončení stavby: Nové Hrady, p. č. 18, 19,
24 a 25 - NN.)

� 22. Nařízení Státní veterinární správy
Rada města bere na vědomí Nařízení státní
veterinární správy.
(Starosta informoval radu o nařízení Kraj-
ské veterinární správy o mimořádném
veterinárním opatření k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – ptačí chřipky.)

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

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

� 25. Žádost o koupi pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/24 o výměře 978 m2 v k. ú.
Nové Hrady manželům Petrovi a Andree
Morongovým, Vilová čtvrť 204, Nové Hra-
dy, za částku 500,- Kč/m2 bez DPH a dle
podmínek schválených zastupitelstvem pro
prodej pozemků v této lokalitě a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od manželů Petra a Andrei
Morongové, Nové Hrady žádost o koupi po-
zemku parc. č. 863/24 o výměře 978 m2 v k.
ú. Nové Hrady. Jedná se o pozemek na ZTV
Jižní Město.)

� 26. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Neinvestiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Zásahový
oděv pro hasiče.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Zásahový oděv pro hasiče. V rámci
projektu dojde k pořízení zásahových oděvů
společně se zásahovými rukavicemi a přil-
bami, včetně zátylníku. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 360.510,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
288.400,- Kč.)

� 27. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora školství
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Vybavení MŠ
Nové Hrady učebními pomůckami a vybu-
dování hrací plochy.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Vybavení MŠ Nové Hrady učební-
mi pomůckami a vybudování hrací plochy.
Realizací projektu dojde k dovybavení tříd
komplexní pomůckou pro předškolní věk
KLOKANŮV KUFR. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 111. 844,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
67.000,- Kč.)

� 30. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí Jihočeského kraje,
opatření č. 2
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Rekonstrukce
sociálního zařízení víceúčelového sálu Máj.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Rekonstrukce sociálního zařízení
víceúčelového sálu Máj. Záměrem projektu
je kompletní rekonstrukce sociálních zaří-
zení u sálu hotelu Máj. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 755 313,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
600 000,- Kč.)

� 31. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Rozvoj hospodářsky
slabých oblastí Jihočeského kraje,
opatření č. 3
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci
bývalého Hotelu Máj – I. etapa.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Zpracování projektové dokumenta-
ce na rekonstrukci bývalého Hotelu Máj –
I. etapa. Projekt řeší zpracování projekto-
vých dokumentací pro stavební povolení a
pro provedení stavby pro I. etapu rekonstruk-
ce objektu hotelu Máj. Celkové náklady

projektu jsou plánovány na 424 710,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
335 000,- Kč.)

� 32. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora cestovního
ruchu
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci Dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2017 na projekt: Nové
Hrady nově.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Nové Hrady nově. Projekt řeší vy-
tvoření reprezentativních a moderních pro-
pagačních materiálů města Nové Hrady.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 100.000,- Kč, výše požadované dotace
dle žádosti je 70.000,- Kč.)

� 33. Dotační program Ministerstva
zemědělství – Podpora pro vytvoření
nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci Dotačních programů Minis-
terstva zemědělství na projekt: Místo pa-
sivního odpočinku Zámecký park Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh žádost o dotaci na
projekt: Místo pasivního odpočinku Zá-
mecký park Nové Hrady. V rámci tohoto
projektu budou vybudována nová místa pa-
sivního odpočinku v Zámeckém parku. Cel-
kové náklady projektu jsou plánovány na
73.140,- Kč, výše požadované dotace dle
žádosti je 51.198,- Kč.)

� 34. Dotační program Ministerstva
zemědělství – Podpora pro vytvoření
nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci Dotačních programů Minister-
stva zemědělství na projekt: Vytvoření míst
pasivního odpočinku Nakolice – Novohrad-
ský rybník.
(Rada obdržela návrh žádost o dotaci na
projekt: Vytvoření míst pasivního odpo-
činku Nakolice – Novohradský rybník.
V rámci tohoto projektu budou vybudová-
na nová místa pasivního odpočinku v loka-
litě u Novohradského rybníka, v lokalitě
U lípy a u kaple v Nakolicích. Celkové nákla-
dy projektu jsou plánovány na 61.430,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
43.001,- Kč.)

� 35. Dotační program Ministerstva
zemědělství – Podpora pro vytvoření
nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci Dotačních programů Minister-
stva zemědělství na projekt: Nové Hrady –
Obnova stávajícího místa pasivního odpo-
činku.
(Rada obdržela návrh žádost o dotaci na
projekt: Nové Hrady – Obnova stávajícího
místa pasivního odpočinku. Cílem projektu
je zrekonstruovat a doplnit stávající místa
k odpočinku v lokalitě Rybník u Hřiště.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 71.140,- Kč, výše požadované dotace dle
žádosti je 49.798,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 36. Dotační program Ministerstva
zemědělství – Podpora pro vytvoření
nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Minister-
stva zemědělství na projekt: Nové Hrady –
vytvoření míst pasivního odpočinku – Ole-
jový rybník + Na Vyhlídce.
(Rada obdržela návrh žádost o dotaci na
projekt: Nové Hrady - vytvoření míst pasiv-
ního odpočinku - Olejový rybník + Na Vy-
hlídce. Projekt řeší vybudování nových míst
pasivního odpočinku v lokalitě Olejový
rybník a u příměstského parku Kyslíkáč.
Celkové náklady projektu jsou plánovány
na 98.170,- Kč, výše požadované dotace dle
žádosti je 68.719,- Kč.)

� 37. Rozpočtové opatření č. 3
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 3/2017, které řeší jednotlivé pře-
suny mezi položkami rozpočtu.)

Zápis z 71. schůze městské rady
ze dne 1. 3. 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:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 70. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 70. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/21 o výměře 717 m2 v k. ú.
Nové Hrady p. Janu Marhounovi, Hradební
156, Nové Hrady a pí. Ivetě Fleischmanno-
vé, Hradební 156, Nové Hrady, za částku
500,- Kč/m2 bez DPH a dle podmínek
schválených zastupitelstvem pro prodej po-
zemků v této lokalitě a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od p. Jana Marhouna, Nové
Hrady a pí. Iveta Fleischmannové, Nové
Hrady žádost o prodej stavebního pozemku
parc. č. 863/21 v k. ú. Nové Hrady.)

� 3. Zápis z jednání osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 9. 1. 2017 s tím, že úkoly jsou průběžně
plněny.
(Rada obdržela Zápis z jednání Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 9. 1.
2017. Osadní výbor řešil vyčištění stoky
k Byňovskému rybníku, zimní údržbu, do-

sazení jabloní v Byňově, sraz rodáků, setká-
ní ve Štiptoni a údržbu chodníků na Jakuli.
Osadní výbor vyjádřil spokojenost s odklí-
zením sněhu a posypem v zimních měsí-
cích. Sraz rodáků v Byňově je naplánován
na 24. 6. 2017, setkání u kapličky ve Štipto-
ni bude po dohodě s panem G. Cepakem
upřesněno – pravděpodobně první sobotu
v květnu.)

� 4. Rybník Žebrák
Rada města bere na vědomí fakturaci a vy-
účtování obnovy rybníku Žebrák a souhlasí
s proplacením.
(Rada obdržela od Rybářství Nové Hrady s.
r. o. fakturaci obnovy rybníku Žebrák, který
je ve vlastnictví města.)

� 5. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/52 o výměře 792 m2 v k. ú. Nové
Hrady p. Janu Liškovi, Zahradní čtvrť 340,
Nové Hrady, za částku 500,- Kč/m2 bez DPH
a dle podmínek schválených zastupitelstvem
pro prodej pozemků v této lokalitě a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od p. Jan Lišky, Nové Hrady
žádost o prodej stavebního pozemku v k. ú.
Nové Hrady.)

� 6. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 863/53 o výměře 776 m2 v k. ú.
Nové Hrady pí. Miroslavě Kučerové, Horní
Stropnice 269, za částku 500,- Kč/m2 bez
DPH a dle podmínek schválených zastupi-
telstvem pro prodej pozemků v této lokalitě
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od pí. Miroslavy Kučerové,
Horní Stropnice o prodej stavebního poze-
mku v k. ú. Nové Hrady.)

� 7. TJ Sokol Nové Hrady
Rada města souhlasí s prominutím odvodu a
zároveň i penále za porušení rozpočtové
kázně uloženého příjemci: Tělovýchovné
jednotě Sokol Nové Hrady, platebním vý-
měrem Městského úřadu Nové Hrady č.
3/2017 a č. 4/2017 a postupuje žádost k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Sokol Nové Hrady žádost o prominutí povin-
nosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a
zároveň i penále. K nedodržení termínu vy-
účtování došlo z důvodu časového vytížení.)

� 8. Finanční výbor Zastupitelstva města
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí Zprávu o činnos-
ti Finančního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady za rok 2016 a Plán práce Fi-
nančního výboru Zastupitelstva města Nové
Hrady na rok 2017 a postupuje zprávu a
plán práce zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od finančního výboru Zprá-
vu o činnosti Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nové Hrady za rok 2016 a dále
Plán práce Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nové Hrady na rok 2017.)

� 9. Znalecký posudek – dům č. p. 170
Rada města bere na vědomí znalecký posu-
dek a odborné posouzení technického stavu
pozemku parc. č. st. 87/2, jehož součástí je
stavba domu čp. 170 v k. ú. Nové Hrady.

Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. st. 87/2, jehož součástí je stav-
ba domu č. p. 170 v k. ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejnění na
úřední desce města.
(Rada obdržela znalecký posudek a od-
borný posudek k stanovení obvyklé ceny
a posouzení technického stavu nemovitosti
parc. č. st. 87/2, jehož součástí je stavba
domu čp. 170 v k. ú. Nové Hrady.)

� 10. Odměny – členové komisí
Rada města schvaluje výplatu jednorázo-
vých odměna za rok 2016, za výkon funkce
členům komisí, kteří nejsou členy zastupi-
telstva města, dle návrhu.
(Rada obdržela návrh na výplatu odměn za
výkon funkce členům komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva města. Výše odměny
je stejná jako v předchozích letech a činí
200 Kč za každé jednání příslušné komise.)

� 11. Odměny – členové výboru
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva města, a postupuje ná-
vrh k projednání zastupitelstvu města.
(Rada projednala návrh na výplatu jedno-
rázové odměny za výkon funkce členům
výborů za rok 2016, kteří nejsou členy za-
stupitelstva města. Návrh na výplatu jedno-
rázové odměny je stanoven ve stejné výši
jako v roce 2015.)

� 12. Zpomalovací zábrana
Rada města bere na vědomí žádost Ing.
Mojmíra Švarce ve věci nedodržování do-
pravního značení v Údolské ulici. Rada po-
věřuje starostu města předáním podnětu a
jeho projednáním se zástupci Obvodního
oddělení Policie ČR v Trhových Svinech.
Rada pověřuje starostu města projednáním
dalších problematických úseků, kde dochá-
zí k porušování pravidel silničního provozu
(Vitorazská ulice, Komenského ulice, Čes-
ká ulice, průtahy osadami ad.).
(Rada obdržela od Ing. Mojmíra Švarce ná-
vrh na úpravu místní komunikace v ulici
Údolská, neboť zde dochází k soustavnému
porušování dopravního značení, které ohro-
žuje jak chodce, tak cyklisty, proto žádá
o častější kontroly k dodržování dopravních
předpisů i o možnosti umístění zpomalova-
cího příčného kovového prahu. Rada tento
návrh projednala s tím, že zpomalovací
prah byl již v minulosti konzultován s Poli-
cií ČR a nebyl tento návrh z její strany
schválen, právě z důvodu bezpečnosti cyk-
listů. Pokud se týká kontrol dodržování do-
pravních předpisů, je toto v kompetenci
Policie ČR. Podnět bude předán a projed-
nán starostou města se zástupci Obvodního
oddělení Policie ČR v Trhových Svinech.
V rámci jednání též budou projednány dal-
ší problematické úseky, kde dochází k po-
rušování pravidel silničního provozu –
Vitorazská ulice, Komenského ulice, Čes-
ká ulice ad.)

� 13. Domov pro seniory Kaplice
Rada města bere na vědomí žádost Domova
pro seniory Kaplice o finanční dar a postu-
puje žádost k projednání sociální komisi.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5



duben 2017 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

(Rada obdržela od Domova pro seniory Kap-
lice žádost o finanční dar, který by byl využit
na zkvalitnění pobytu klientů v domově.)

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

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

� 16. Oprava vodojemu
Rada města bere na vědomí informaci o opra-
vě vodojemu – hydroglobusu Nové Hrady
a pověřuje starostu přípravou výběrového
řízení.
(Starosta informoval radu o jednání se zá-
stupcem ČEVAKu a. s. o nutnosti opravy
vodojemu – hydroglobusu Nové Hrady. Je
nutná oprava opláštění koule hydroglobusu,
výměna nátokového a odtokového potrubí a
výměna dvou kusů zemních šoupat.)

� 17. Prodej pozemků v k. ú. Údolí u N. H.
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 1529/22 o výměře 24 m2 v k. ú. Údo-

lí u Nových Hradů a část pozemku parc. č.
1529/17 (dle GP parc. č. 1529/17 díl "a")
o výměře 10 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů za částku 100,- Kč/m2 Junáku – český
skaut, středisko VAVÉHA České Budějovi-
ce z. s. , Ledenická 61, České Budějovice a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
v k. ú. Údolí u Nových Hradů rada opětovně
projednala žádost Junáku – český skaut
o koupi pozemků.)

� 18. Jihočeská hospodářská komora
Rada města bere na vědomí Žádost o spolu-
práci a příspěvek na činnost od Jihočeské
hospodářské komory, oblastní kancelář
České Budějovice a pověřuje starostu města
dalším jednáním ve věci možné spolupráce
s Jihočeskou hospodářskou komorou.
(Rada obdržela od Jihočeské hospodářské
komory, České Budějovice žádost o spo-
lupráci a příspěvek na činnost. Oblastní
komora by pravidelně přispívala do No-
vohradského zpravodaje, informovali by
o akcích a aktuální činnosti hospodářské
komory směrem k podnikatelským subjek-
tům a také o aktivitách směřujících k propo-
jování firemní sféry se školstvím.)

� 19. Objekt bývalé roty

Rada bere na vědomí informaci starosty
města o jednání ve věci možného bezúplat-
ného převodu objektu bývalé roty pohranič-
ní stráže a přilehlých pozemků se zástupci
Policejního prezidia a pověřuje starostu
města zpracováním žádosti o bezúplatný
převod, která bude předložena k projednání
na jednání zastupitelstva města.

(Starosta informoval radu o jednání ve věci
možného bezúplatného převodu objektu
bývalé roty pohraniční stráže a přilehlých
pozemků se zástupci Policejního prezidia.
Žádost o bezúplatný převod lze podat při
doložení naplnění tzv. veřejného zájmu a po
schválení takovéto žádosti v zastupitelstvu
města. Z jednání se zástupci Policejního
prezidia vyplynulo, že za formu veřejného
zájmu je možno považovat využití složkami
integrovaného záchranného systému, vy-
užití pro Technické služby města (za před-
pokladu, že nejde o organizaci komerčního
tipu) a v určitých případech i jako místa,
kde dojde k výstavbě sociálních bytů. Rada
pověřila starostu města zpracováním žádos-
ti o bezúplatný převod, která bude předlože-
na k projednání na jednání zastupitelstva
města.)

INFORMACE Z RADNICE
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Jak si vedly městské organizace v roce 2016?
Po zpracování a zveřejnění účetních závěrek za předcházející rok

2016 opět nastal čas k vyhodnocení hospodaření a plnění úkolů našich
městských společností.

A) Plnění úkolů dle Obstaravatelské smlouvy
a vyhodnocení hospodaření Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2016

1) Správa domů, bytů a nebytových prostor:
- na každý rok je připraven plán rekonstrukcí a oprav domů,

bytů a nebytových prostor
- celkové náklady včetně správní režie = 2.146 tis. Kč;

z toho náklady na byty představují cca 90 %
- předepsané nájemné = 3.188 tis. Kč; z toho nájemné za byty

= 2.291 tis. Kč a nájemné za nebytové prostory = 897 tis. Kč
- odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor

= 1.261 tis. Kč.

Přehled nákladnějších oprav:
- rekonstrukce bytů: 1 byt v čp. 55, 1 byt v čp. 57, 1 byt v čp. 169,

1 byt v čp. 341, Byňov čp. 68,   Jakule čp. 121
- výměna plynového kotle v čp. 395 + lékárna
- výměna oken v čp. 43, 55, 57; výměna dveří v čp. 114, 191
- malování chodeb a oprava omítek v čp. 12, 57, 116, 181, 191, 341
- oprava střechy v čp. 13, 79, 341
- stavba komína v čp. 43.

2) Správa a údržba komunikací a chodníků:
- v roce 2014 pořízen zametací a čistící vůz
- náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 894 tis. Kč
- náklady na opravu kanalizace = 41 tis. Kč
- náklady na čištění města = 1.052 tis. Kč.

3) Správa a údržba veřejné zeleně včetně zámeckého parku:
- TSM průběžně zajišťují údržbu veřejné zeleně města

(cca 221.220 m2 + stoky kolem městských cest)
- v roce 2014 pořízen mulčovač FUNNY k malotraktoru Yanmar
- náklady na veřejnou zeleň města = 1.986 tis. Kč

- náklady na zámecký park = 136 tis. Kč.

4) Správa a údržba veřejného osvětlení:
- TSM provádí pravidelnou kontrolu a případné opravy veřejného

osvětlení
- náklady na veřejné osvětlení = 792 tis. Kč.

5) Správa a údržba hřbitova:
- náklady na údržbu hřbitova = 88 tis. Kč.

6) Správa a hospodaření v městských lesích:
- - vedoucím úseku správy a hospodaření v městských lesích je

Ing. Hubert Švarc, který zároveň vykonává funkci odborného
lesního hospodáře

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

- hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu

- těžba dřeva = 3.874 m3 (jehličnaté 3.628 m3, listnaté 246 m3),
z toho samovýroba = 132 m3

- přibližování dřeva = 3.741 m3

- plán těžby dřeva pro rok 2017 = 4.000 m3

- prodej palivového dřeva = 800 prostorových metrů, cena je
stanovena na 850,- Kč pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo a
1.050,- Kč pro listnaté tvrdé dřevo včetně DPH a dopravy

Pěstební činnost:
- obnova lesa = 4,88 ha, odstraňování klestu = 3.000 m3, ochrana

mladých lesních porostů proti zvěři = 14 ha, ochrana mladých
lesních porostů proti buřeni = 17 ha, výřez plevelných dřevin
= 3 ha, stavba oplocenek = 400 m, prořezávky = 3 ha, probírky
do 40 let věku porostu = 4 ha, meliorace - čištění odvoňovacích
stok = 500 m, oprava a údržba lesních cest = 1.500 m, instalace
lapačů na lýkožrouta smrkového = 40 ks

- celkové tržby = 5.768 tis. Kč
- náklady bez správní režie = 3.165 tis. Kč, po zaúčtování správní

režie = 3.627 tis. Kč
- odvod tržeb městu = 2.141 tis. Kč. pokračování na str. 6
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7) Odpadové hospodářství:
- na jaře je organizován svoz veškerého odpadu ve městě

a přilehlých osadách
- od srpna 2014 je v provozu kompostárna města, roční

zpracovatelská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m2 je cca
1.112 tun bioodpadu, ze kterého je možné vyprodukovat cca
620 tun kvalitního kompostu

- po městě jsou umístěny schránky se sáčky pro psí exkrementy
- systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání

a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Nové Hrady se řídí Obecně závaznou
vyhláškou města č. 1/2015.

8) Ostatní služby:
- ostatní služby jsou plněny průběžně dle požadavku občanů

města, firem nebo rady města:
: parkovací plochy ve městě, správa domů v majetku jiných

subjektů, provoz veřejných WC
: provozování kulturních a kulturně-vzdělávacích zařízení
: zednické, elektrikářské a instalatérské práce, ubytovací služby
: silniční motorová doprava nákladní
: poskytování služeb pro hospodaření v lesích a pro myslivost.

ZÁVĚR:
- v roce 2016 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové

hospodařily se ziskem 90 tis. Kč
- roční provozní dotace od města = 9.500 tis. Kč
- k 1.1.2015 byla pokryta ztráta z hospodaření minulých let

(původní ztráta k 1.1.2011 = - 2.565 tis. Kč)
- převod přebytků hospodaření do rezervního fondu TSM:

: rok 2014 = 86 tis. Kč, rok 2015 = 124 tis. Kč, rok 2016
(po schválení účetní závěrky) = 90 tis. Kč

- rezervní fond bude použit především na posílení fondu investic
TSM, jehož stav k 1.1.2017 =  467 tis. Kč (investice do nových
strojů, technologií a obnovy majetku)

- pořízení nového majetku TSM v roce 2016: Smykem řízený
nakladač CASE SV 185, pořizovací cena = 1.112 tis. Kč vč. DPH.

B) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2016:

Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné
hospodářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společnost
zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům s pe-
čovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby spojené s vytá-
pěním městských objektů (Městský úřad, Základní škola, Mateřská
škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Technické
služby – kanceláře město);

- ztráta k 1.1.2011 = - 3.775 tis. Kč
- rok 2012 zisk = 168 tis. Kč, rok 2013 zisk = 178 tis. Kč
- rok 2014 z důvodu započtení neuplatněných odpisů minulých

let ztráta = -136 tis. Kč
- rok 2015 zisk 151 tis. Kč, rok 2016 zisk = 202 tis. Kč
- snížení ztráty z hospodaření  k 1.1.2017 na 3.212 tis. Kč
- dlouhodobý závazek vůči městu k 1.1.2017 = cca 185 tis. Kč,

uhrazen na začátku roku 2017, Služby Nové Hrady s.r.o. mají
tímto závazky vůči městu vypořádané.

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

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

- zkušební provoz zahájen v září 2014

- další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn pro
všechna odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů ve
stejné ceně, kterou získá tato firma na energetické burze pro
vlastní KGJ

- průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o.
v r. 2016 = cca 357,- Kč/GJ (cena je závislá na konečné výši
ceny zemního plynu a výrobě elektrické energie do sítě)

- výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně se od roku 2012 snížila
cca o 99,- Kč:
: rok 2012 = 704,26 Kč, rok 2013 = 696,35 Kč,
rok 2014 = 695,- Kč, rok 2015 = 642,81 Kč

rok 2016 = 605,24 Kč (ceny jsou uvedené bez DPH)

- přestavbou kotelny (zmenšení kotlového okruhu) a chodem
KGJ se snížila požadovaná teplota vody, snížil se počet startů
kotlů, zvýšila se jejich účinnost a snížily se celkové ztráty tepla

- podíl KGJ na výrobě tepla: rok 2014 = 37,20 %,
rok 2015 = 40,32 %, rok 2016 = 37,39 %

- záměr je dosáhnout podíl ve výši 55 – 60 %.

ZÁVĚR:

- výslednou cenu tepla ovlivňuje mnoho kalkulačních položek,
z nichž nejdůležitější je: celkový odběr tepla, cena zemního
plynu, dosažená cena tepla z KGJ, obnova strojního zařízení
a technologie ve formě účetních odpisů, opravy a režijní náklady;

- nově výslednou cenu tepla ovlivní plánované odpojení jednoho
celého domu společenství vlastníků bytových jednotek.

Rok 2016 byl z hlediska provozu kotelny bezproblémový. Nedaří se
zatím dosáhnout předpokládaného podílu Kogenerační jednotky na vý-
robě tepla z centrální kotelny. Toto bude v nejbližší době jeden z hlav-
ních úkolů při jednání vedení města a Služeb Nové Hrady s.r.o. se
společností ČEZ Energo. Dalším důležitým dlouhodobějším úkolem je
postupná výměna čerpadel za úspornější modely, modernizace řízení
a výměna plynových kotlů.

Zpracoval: Josef Vochoska, místostarosta města

Důležité upozornění
Společnost Novohradské hory s.r.o. upozorňuje, že v měsíci dubnu
a květnu budou na všech pastvinách okolo Zámeckého dvora
plemenní býci. Jedná se o velká, silná a NEBEZPEČNÁ zvířata.
Pohyb pouze na vlastní nebezpečí!!!

Co nového ve zpětném
odběru elektrozařízení?
Nový zákon si vynutil úspory v předstihu

MŽP jako předkladatel zákona v jeho návrhu nevypořádalo ně-
které klíčové připomínky výrobcůelektrospotřebičů. Návrh záko-
na ponechává výrobcům zodpovědnost za celý recyklační cyklus,
ale v klíčové části tohoto cyklu jim bere možnost kontrolovat celý
proces a možnost podílet se na něm.

Nejen že úředníci do návrhu zákona prosadili tzv. Čínskou
zeď, která zakazuje zpracovávat elektrošrot kolektivními systémy
a dokonce i jejich zakladateli, ale vytěsnili z něj i tzv. koordinační
centrum. Přitom to byl právě tento institut, který měl zrovnoprávnit
podmínky pro činnost kolektivních systémů.

Vítězství odpadové lobby
MŽP se sice snažilo najít určitý kompromis, ale v případě tohoto

zákona podlehlo zájmům odpadové lobby. Pro kolektivní systémy
není zpětný odběr spotřebičů a jejich recyklace byznys, nejde jim
zde o žádný zisk, jen o minimalizaci nákladů a co nejefektivnější
splnění povinností daných zákonem.

Odpadové firmy naopak chtějí především generovat zisk, ne plnit
směrnice EU a chránit životní prostředí. Když tyto firmy zpracovávaly
ještě před zahájením činnosti ELEKTROWINu chladničky pro Fond
životního prostředí, platil stát za jeden recyklovaný kus 750 Kč.
V kolektivním systému jsou dnes náklady na zpracování lednice
do 150 Kč. pokračování na str. 7
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Úlohu státu mezitím převzali výrobci. Ti
dnes v důsledku nízkých marží nemají prostor
na to, aby zbytečně drahou recyklaci dotovali.
Elektrospotřebiče by tak mohly podražit až
v řádu stokorun za jeden výrobek.

To je cesta, kterou ELEKTROWIN jít ne-
chce.

Razantní úsporná opatření
Největší český kolektivní systém byl nucen

pro příští rok vyhlásit razantní úsporná opatře-
ní, která se dotknou jak jeho fungování, tak i
dodavatelů a spolupracujících subjektů.

Rok 2016 byl věnován analýze všech pro-
cesů s cílem získat ty správné argumenty pro
jednání s dodavateli. Výsledkem jsou nově
vysoutěžené ceny za zpracování a logistiku.
Bohužel bylo nezbytné přistoupit i k nepopu-
lárním opatřením – rozloučit se s některými
dlouholetými dodavateli, snížit odměny za
zpětný odběr a omezit také informační a pora-
denské aktivity.

V ELEKTROWINu nicméně doufáme, že
se na zpětném odběru konečně začne podílet
více kolektivních systémů a že MŽP začne
důsledně plnit svoje kontrolní funkce s cí-
lem naplnit literu zákona všemi kolektivními
systémy.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní
systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpra-
cování, využití a odstranění elektrozařízení a
elektroodpadu všech skupin s hlavním zamě-
řením na velké domácí spotřebiče, malé do-
mácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí.
Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let
svého působení na trhu, zrecykloval více než
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů
o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

OŽP

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, po krátké

odmlce jsme opět zde a přinášíme mnoho in-
formací... Od začátku ledna probíhala přípra-
va na zkoušku „získání odznaků odbornosti“,
která byla dovršena ke konci ledna a tudíž
máme nově v našich řadách SOPTÍKŮ – tři
Preventysty, jednoho Strojníka a jednoho Cvi-
čitele. Další naší činností je příprava na Letní
kolo Hry Plamen, které se bude konat v Obci
Třebeč u Borovan. Mnoho let zpět jsme pří-
pravu prováděli v naší Hasičské zbrojnici
v Nových Hradech. Tento rok máme ale mož-
nost využívat prostory tělocvičny na prvním
stupni základní školy. Díky tomu můžeme
snadněji kombinovat v průběhu schůzky jed-
notlivé disciplíny (viz foto) a před tréninkem
se můžeme protáhnout a rozehřát míčovou
hrou. Tímto děkuji panu řediteli ZŠ Nové Hra-
dy Mgr. Karlu Kříhovi a panu školníkovi On-
dřeji Kamišovi za podporu a přátelský přístup.

Dále bych chtěl poděkovat panu Marku Pet-
ráškovi z Údolí u Nových Hradů za finanční
sponzorský dar našim SOPTÍKŮM. Pan Pet-
rášek již delší dobu sleduje naši práci a naše
výsledky a je také náš velký fanda, který si
cení práce s dětským/dospívajícím kolektivem
– Marku děkujeme.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Co nového ve zpětném
odběru elektrozařízení?
(pokračování ze str. 6)
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Ohlédnutí za školkovým masopustem

MŠ INFORMUJE

Anna Pávková MÍCHAČKA

Bernard Kolesnik
AUTO SE ŽEBŘÍKEM

Radek Maroušek BAGR

Václav Brychta
KARAVAN NA CESTÁCH

Obrázky vybrané do soutěže Zvonek
z Novohradských hor 28.3.2017 v Benešově nad Černou

Aneta BedriováSTROJ ČASU
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ZŠ INFORMUJE

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH   HOR
Opět jsme se sešli, již na 7.ročníku recitační soutěže „ Zvonek z No-

vohradských hor, v Kulturně – spolkovém domě ve středu 15.3.2017,
abychom si poslechli a zhodnotili úroveň téměř 30 recitátorů z 1. stup-
ně naší základní školy. Všechny děti bojovaly nadšeně a výkony byly
dost vyrovnané.

I když víme, že všichni nemohou vyhrát první místo, zvítězili vlast-
ně ti, kteří se zúčastnili a přispěli tak k dobré náladě středečního
odpoledne.

Věřím, že ten pocit  měli  všichni v sále.

Výsledná tabulka:

0. kategorie 1. místo Josef Cséfalvay

2. místo Kristýna Šímová

3. místo Adam Strejček

Cena poroty Kateřina Sýkorová

1. kategorie 1. místo Tereza Cséfalvay

2. místo Antonie Valhová

3. místo Eliška Brychtová

Cena poroty Viktorie Jansová

Laura Volfová

2. kategorie 1. místo Madlen Charvátová

2. místo Barbora Čičolová

3. místo Slavoj Černý

Veronika Jelínková

Pavel Jaroslav Kypet

Cena poroty Václav Kučera

Mgr. Jana Tomášková

Úspěch v okresním kole Dětská scéna 2017
Ve středu 1. března se v Českých Budějovicích konalo okresní kolo celostátní přehlídky dět-

ských reitátorů Dětská scéna 2017. Naši školu reprezentovala žákyně IV. A Madlen Charvátová,
která se této přehlídky zúčastnila již třetím rokem a která naši školu každoročně reprezentuje i ve
finále recitační části víceoborové soutěže Zvonek z Novohradských hor.

Madlence se vskutku dařilo!!! Porota na Dětské scéně letos poprvé neudělovala vítězná pořa-
dí (1., 2. a 3. místo), ale byli vybráni nejinspirativnější recitátoři, kterým porota udělila čestné
uznání, diplom a diplom s postupem do krajského kola. Madlenka od poroty získala diplom za
přednes úryvku Úžas v psím salonu z knížky od Miroslava Kratochvíla Kočkopes Kvído.

Madlence gratulujeme k výbornému umístění a děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!!!
Mgr. Marie Rolínková
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ZŠ INFORMUJE

Leonardo da Vinci a my
V úterý 21. 2. navštívili žáci IV. A, IV. B a V. A a jejich pedagogové

Mgr. Marie Rolínková, Mgr. Marie Homolková a Mgr. Tomáš Rolínek
interaktivní výstavu o Leonardu da Vincim, která potrvá a je ke zhléd-
nutí až do dubna v písecké Sladovně – galerii hrou. Celá výstava je roz-
dělena na dvě části: Objevárium: Leonardo a na Leonardium.

V Objeváriu děti mohly jakoby vstoupit do světa da Vinciho myš-
lenek, nápadů, vynálezů, umění a vědecké práce. Mohly si načrtnout
Leonardovy kresby, manipulovat s modely
Leonardových vynálezů, hrát si v jeho váleč-
ném tanku, postavit přenosný most, digitálně
přetvořit tvář Mony Lisy či sestavit různé ana-
tomické modely.

V části Leonardium mohly děti tvořit a vy-
nalézat. V době, kdy jsme výstavu navštívili,
bylo Leonardium věnované tvoření různých
elektrických obvodů. Děti si mohly utvořit
jednoduchý obvod a pomocí různých elektro-
nických součástek ovládat světla, bzučáky,
hudbu nebo motory. Ve skupinkách si tréno-
valy důležitost spolupráce, využívaly svou
kreativitu a konstruktérské dovednosti. Pros-
tor Leonardium byl prý vytvořený podle mo-
delu „kutilské laboratoře“ světově proslulého
muzea Exploratorium v San Franciscu.

Všem se nám výprava za poznáním rene-
sančního umělce Leonarda da Vinciho velice
líbila. Ostatně o tom svědčí i úryvek z reportá-
že od Madlen Charvátové ze IV. A:

„V úterý 21. února jsme jeli do Písku do Sladovny. Nejdřív jsme šli do Leonardia, tam jsme
měli za úkol „něco“ udělat, aby nám svítila žárovka. Rozdělili jsme se ke třem stolků, všem se to
líbilo a všem žárovky svítily i blikaly. Pak jsem přešli do Objevária, do Leonardovy hlavy. Tam
jsme viděli Virtuviovu figuru nebo jsme mohli tvořit Monu Lisu podle vlastní fantazie. Super tam
taky bylo, že jsme oblékli Slavoje jako Leonarda. Nejvíc mě asi bavilo tvořit Monu Lisu. Úplně
nejvíc se mi líbila Poslední večeře Páně. Výstavu bych doporučila všem, co se zajímají o Leonar-
da, protože když je to zajímá, tak ať se zajímají dál.“

Návštěvu Písku jsme nemohli zakončit jinak, než prohlídkou nejstaršího kamenného mostu
v Čechách.

Děkujeme TJ Nové Hrady a panu řidiči Ivanu Dorotovičovi za klidnou a bezpečnou jízdu
autobusem.

Za všechny zúčastněné napsala Mgr. Marie Rolínková a Madlen Charvátová

Jak jsme utíkali (evakuovali jsme se) ze školy
V pátek 24. února 2017 žáci II. stupně se svými vyučujícími trénovali evakuaci školy

v případě nastalého požáru. Vše proběhlo v pořádku a v souladu s evakuačním plánem naší
ZŠ. Nikdo neuhořel, žádné materiální ztráty nevznikly. J Ani bezpečností požární technik
Pavel Michale neměl k našemu nácviku evakuace výrazné připomínky. Navíc se žáky v závě-
ru celé akce nacvičil několik technik první pomoci při evakuaci zraněných. Žáci se též
zúčastnili jeho přednášky o kyberšikaně. Teď nás ještě čeká nácvik evakuace na I. stupni a ve
školní družině. Doufáme, že vše dopadne stejně dobře.

Mgr. Tomáš Rolínek, koordinátor ZŠ pro Ochranu člověka za mimořádných událostí
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ŠD INFORMUJE

Jak jsme pouštěli Mařenu a zaháněli zimu                                                                      Foto ŠD

Na návštěvě s masopustem u babiček a dědečků v Domě s pečovatelskou službou Nové Hrady
a Domě pro seniory Dobrá Voda                                                                                     Foto ŠD
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První předprodej
na koncerty

Festivalu Jihočeské Nové
Hrady začne v měsíci dubnu

Na letošní rok je v plánu
pět festivalových koncertů,
které se uskuteční ve dnech

29.7.–2.8.2017
v Kulturně-spolkovém domě

a Rezidenci v Nových Hradech,
v kostele na Dobré Vodě a v jednání

je i kostel v rakouské Alt-Weitře.

V dubnu bychom dali do prvního
předprodeje několik vstupenek

na jednotlivé koncerty v hodnotě
250 Kč. V případě zájmu se můžete

informovat na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208,

Květa Jarolímková

Čtení ke kafi
Setkání téměř homogenního ženského

publika a tří hereček z divadla MALÉhRY
se uskutečnilo jeden březnový podvečer
v Kulturně-spolkovém domě. Při „stolečko-
vé úpravě“ (to aby bylo kam dát to kafe), se
zaplnil celý sál skvěle naladěnou atmosférou.
Tři dámy na jevišti přijely se svým scénic-
kým čtením, které způsobilo příjemný a zdra-
vý pohyb bránice a srdečný smích. A možná,
že u některých se dostavil i pocit „úlevy“, to
když se objevilo téma o rodinný vztazích a
některé divačky (a možná i někteří diváci)
zjistily, že ty druhé „to“ měly podobně, že
prožily něco stejného.

Každopádně věřím, že setkání „u kafe“ vy-
volalo velmi pozitivní aktivaci a napravení ně-
kterých našich představ, ujištění, že je na světě
taky dobře a že je fajn, když si některé věci
normálně uvědomíme, pojmenujeme a řekne-
me. Pro mne osobně byly u kafe cenné dvě
„hlášky“, a to „máme na míň“ a „co já s touhle
informací mám teď dělat?“. To by se mi občas
mohlo šiknout.

Takže děkuji všem za společné setkání u kafe
a přeji krásné, bezpečné, normální a šťastné pok-
račování jara. Květa Jarolímková

Jarní koncert sborů
v Nových Hradech

Zveme Vás na jarní koncert novohradských sborů,

který se uskuteční v sobotu 8. dubna 2017 od 15 hod.
v Kulturně-spolkovém domě.

V programu vystoupí Novohradský smíšený sbor
pod vedením Mgr. Hany Kudrnové

a školní pěvecké sbory Novohradský zvoneček
a Fermáta pod vedením Mgr. Jany Štorové.

Novohradský smíšený sbor slaví v letošním roce své dvacetileté
výročí a Jarní koncert bude první výroční koncert v našem městě.

Na koncert zvou všichni sboroví zpěváci.
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Novohradská galerie Koželužna

zve na druhou letošní výstavu obrazů

Poetické krajiny

Josefa Zikmunda

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

Výstava potrvá do 30. 4. 2017

Každý výtvarník má svůj vlastní názor podle kterého tvoří
a žije. Josef  Zikmund miluje krajinu v každé roční době,

nejvíce však v předjaří, kdy se příroda probouzí
ze zimního spánku do nového života.

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

První letošní výstava
První letošní výstava v Koželužně představila dalšího novohrad-

ského rodáka, který se do Nových Hradů „vrátil“ prostřednictvím vý-
stavy svých obrazů. Jsem ráda, že jsem tak mohla opět plnit jedno
z poslání Novohradské galerie Koželužna, kterým je právě možnost
prezentovat výtvarné práce těch, kteří se v našem městě a regionu na-
rodili nebo zde žijí.

Na březnové výstavě se prezentoval pan Martin Kubalák, který
z Nových Hradů pochází, a jak bylo vidět i na vernisáži, má zde stále
své rodinné a přátelské vazby. Na výstavě jste mohli vidět několik vel-
mi zdařilých olejových maleb s motivy krajiny, lavírované kresby,
kombinované techniky či jednu bronzovou busty.

Komu se nepodařilo přijít na vernisáž 5. 3., mohl se s Martinem Ku-
balákem ještě potkat při doprovodném programu v sobotu 18. 3., kdy
se uskutečnila zajímavá komentovaná prohlídka a následné malé vý-
tvarné tvoření. Při tomto setkání se bylo možné dozvědět zajímavosti
nejen z umělecké oblasti a vlastního tvoření pana Kubaláka, ale i
z jeho pedagogické praxe a o spolupráci se sdružením Hrady na Mal-
ši, pro které vytvořil obrazy představující část z historie Pořešina.

Dle ohlasů návštěvníků byla výstava velmi kladně přijata a já děkuji
všem, kteří se na ni přišli podívat a první letošní výstavou v Koželužně
si „přivodili“ příjemný kulturní zážitek. K. Jarolímková

Na květen připravujeme

Jarní Novohradský
Salon 2017

Na období květen–červen připravujeme v Koželužně kolektivní
výstavu „Jarní Novohradský Salon 2017“, kde se představí vý-
tvarníci a umělci, kteří jsou nějakým způsobem spjati s naším měs-
tem či s galerií. Budou to tedy převážně „novohradští“ výtvarníci
nebo ti, kteří u nás již vystavovali. Další přizvaní výtvarníci jsou
z východočeských Nových Hradů a slovenských Nových Zámků.
Součástí výstavy bude i výstava fotografií z některých světových
Nových Hradů, pod názvem „Spring in Newcastles“. Na této vý-
stavě budete moci vidět „newcastlovské“ jaro z Japonska, Kanady,
Ameriky,…

Výstavu zahájíme 7. května od 14 hodin
a prostory, které budou výstavu hostit jsou

Koželužna, hradní galerie a zámecká restaurace Rotunda
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Během jarních prázdnin mohly přijít děti na dvě jim vyhrazená od-
poledne na prázdninové čtení. Při čtení jsme se vystřídali úplně všich-
ni, dokonce při druhém odpoledni vznikly dvě básničky.

A protože březen je měsíc čtenářů, zprostředkovala městská knihov-
na pro žáky základní školy dvě besedy s autory knih. Za mladšími při-
jela spisovatelka Klára Smolíková s knihami Knihožrouti, Králík
málem králem a Vynálezce Alva. Děti, rozdělené do tří skupin, si užily
jedenapůlhodinové lekce plné aktivity, zajímavého vyprávění i legrace.
Neobvyklé dopoledne zažily starší děti se scénáristou komiksů Danie-
lem Vydrou, který pracuje s ilustracemi své ženy, ilustrátorky Markéty
Vydrové. Své schopnosti pro práci s textem si prověřily na komikso-
vém workshopu, kde se naučily vytvořit scénář komiksu a také vy-
mýšlely vtipnou pointu do nedokončeného komiksu. Zároveň se děti
seznámily se základy práce při tvorbě komiksů. Na závěr každá skupi-
na mladých scénáristů zahrála svůj komiksový příběh naživo.

Na úvodní lekci Hrátek s pamětí byli odmě-
něni knihožroutským dárkem nejlepší čtenáři
naší městské knihovny za rok 2016. Všem oce-
něným blahopřejeme. D. Císařová, knihovnice

Děti Dospělí
Veronika Machová Radka Němcová
Nikolka Kopřivová Jolana Hrnčiříková
Daneček Bednář František Doskočil
Viktorka Brychtová Anna Bodláková
Kubík Brychta

Koťátka z MŠ

Konec vosí sezóny / Denise Mina
Konec vosí sezóny je vynikající a velmi přesvědčivý vícevrstevný
detektivní román, který sleduje zničující důsledky sobeckého počí-
nání jednoho člověka ve světě zpustošeném hospodářskou recesí
a zpochybňující vše, co bylo dříve pokládáno za posvátné.

Děvky války: z historie pluku SS Wotan / Leo Kessler
Kompletní historie elitního pluku SS Wotan během šesti let 2. světo-
vé války. Dějiny této „černé party“ cynických fanatiků, oddaných
svému Vůdci, ale především svým spolubojovníkům. Bojovali,
smilnili a umírali na bojištích celé Evropy, stali se legendou kruté
účelnosti a hrdinství v boji – a zároveň vyvolávali temné pověsti
o zvráceném sadismu a zhýralosti. Byli to Hitlerovi úderní bojovníci
a nezastavili se před ničím.

Vyzvědačka / Paulo Coelho
V Coelhově románu Vyzvědačka ožívá skutečný příběh Maty Hari,
slavné kurtizány obviněné ze špionáže, která byla před sto lety po-
pravena pro velezradu.

Lovec králíků / Lars Kepler
Joona Linna je už dva roky ve vězení s vysokou ostrahou. A teď ho
odvezli na tajnou schůzku. Po vraždě jednoho ze švédských minis-
trů totiž policie potřebuje, aby jí pomohl vypátrat a zastavit pachate-
le, který nejspíš plánuje další vraždy v politických kruzích.

Kukátko pro mláďata
Medvídek Lup a jeho kamarádi / Klára a Jan Smolíkovi

Hrací knížka na jaro plná hádanek a zábavných úkolů. Medvídka
Lupa a jeho kamarády z lesa znají dobře všechny děti, které čtou ča-
sopis Sluníčko.

Anča a Pepík 3 / Lucie Lomová

V Ušíně snad nemine jediný den, aby se něco zajímavého nestalo.
Ještě že mají Anča s Pepíkem pro strach uděláno a nebojí se ani děsi-
vého žroutovce, ani pravěkých Myšanů.

Dědečku, už chodím do školy / Ladislav Špaček

Laskavý dědeček si opět povídá se svou zvídavou vnučkou Viktor-
kou o světě kolem nich.

Čertice Dorka: nechytej mě za slovo! / Klára Smolíková

Rozverná knížka čtenářům představí známá rčení, přirovnání a ustá-
lená spojení, která v dětských očích mohou nabývat zcela jiných vý-
znamů.

Vynálezce Alva. 2 / Klára Smolíková, Jiří Walker Procházka

Vynálezce Alva je tu zpět a s ním spousta úžasných vynálezů! Spo-
lečně se sourozenci Denisou a Filipem navštíví divadelní představe-
ní, budou dohlížet na hladký průběh svatby Alvovy sestřenice a
vypraví se na výlet říčním parníkem. Pro každou situaci má Alva
připraveno hned několik originálních vynálezů.

Informace z knihovny

Daniel Vydra

Děti ze školky ŽárPrázdninové čtení Klára Smolíková

Okénko do knihovny
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Informační centrum Nové Hrady informuje…

Společnost Novohradsko – Doudlebsko:
kus práce za námi a velké plány před námi

Destinační společnost Novohradsko –
Doudlebsko vznikla v minulém roce a jejím
hlavním cílem je podpora cestovního ruchu
v našem regionu. V této společnosti se spojilo
území Trhovosvinenska a Kaplicka, jako dvou
menších oblastí mezi turisticky silným Tře-
boňskem a Českokrumlovskem. Členové této
společnosti se sešli 14. března 2017 na své tře-
tí valné hromadě, tentokrát v Borovanech.

Na programu jednání bylo shrnutí činnos-
ti za rok 2016 a plán činnosti na rok 2017.

První rok práce této společnosti byl ze za-
čátku spojen především s organizačními čin-
nostmi a s vytvořením platforem, bez kterých
se společnost tohoto druhu neobejde.

Kromě formálních záležitostí, které souvisí
se vznikem každé společnosti, bylo nutné zís-
kat certifikaci Jihočeské centrály cestovního
ruchu (JCCR). Na základě předložení všech
požadovaných materiálů jsme byli úspěšní a
díky tomu jsme získali i pracovní úvazek pro
produktového manažera pro náš region (pla-
cen z prostředků JCCR) a provozní dotaci od
Jihočeského kraje ve výši 250 tis. Kč. Povin-
nou finanční spoluúčast ve stejné výši posky-
tly sdružení obcí regionu: Sdružení Růže
(Trhovosvinensko) a Pomalší (Kaplicko). Dal-
ší finanční prostředky získala destinační spo-
lečnost z grantového projektu Cestovní ruch
Jihočeského kraje na projekt s názvem „Mar-
keting destinace Novohradsko – Doudlebsko
na sociálních sítích“, a to ve výši 100 tis. Kč.
K vyjmenovaným finančním prostředkům na
konci roku přibylo ještě 15 tis. Kč vybraných
na členských příspěvcích, především od pod-
nikatelů v oblasti cestovního ruchu.

První nutné kroky tedy byly vybrat pro-
duktového manažera – z výběrového řízení
vyšel vítězně pan Mgr. Michal Jarolímek –
a možná na první pohled ne tak důležité, nic-
méně pro propagaci dosti zásadní – vytvořit
logo destinace. Neoslovili jsme žádnou
konkrétní agenturu, ale využili jsme mož-
nosti logo vysoutěžit prostřednictvím webu

www.topdesigner.cz, kde se nám sešlo 37 růz-
ných návrhů. Kromě toho, že skutečně bylo
z čeho vybírat, byly diskuse ohledně výběru
jakousi vhodnou aktivizací členů, včetně
toho, že jsme měli možnost se poznat a sdí-
let své zkušenosti a názory. Vybráno bylo
zeleno-modré logo, které odkazuje na to, co je
pro nás nejtypičtější, a to jsou kopce a voda.

Následovalo sestavení a vydání kalendáře
Kulturní léto 2016 – tato aktivita velmi dobře
fungovala již v minulých letech v našem regi-
onu, nyní jsme tedy zapojili i kaplickou část.
Byl vytvořen seznam více než 300 kultur-
ních, společenských a sportovních akcí, kte-
rý byl vydán v nákladu pěti tisíc kusů a zdarma
distribuován.

Propagace se dnes pochopitelně neobejde bez
vytvoření vlastních webových stránek, bez pro-
filu na Facebooku, Instagramu a Youtube. Pro
naplnění těchto informačních kanálů bylo nutné
shromáždit dostatek materiálů, především foto-
grafií a videí. Fotografie jsme získali jednak od
jednotlivých obcí, popř. infocenter, ale přede-
vším jsme vyhlásili soutěž pro fotografy. Přihlá-
šených pět fotografů nám poslalo 160 fotografií,
ze kterých bylo vybráno asi 100 nejlepších. Ty
se staly základem fotobanky, kterou musíme dále
rozšiřovat o místa, která nebyla zastoupena, o růz-
ná roční období, fotografie z pořádaných akcí atd.

Dále bylo vytvořeno 14 videoreportáží (při-
bližně dvouminutových) z významných kultur-
ních a společenských akcí v r. 2016 – např.
z festivalu Karla Valdaufa v Trhových Svinech.

Podíleli jsme se na naplnění webu
www.jiznicechy.cz, a to jak texty, tak fotogra-
fiemi, v kapitolách Turistické cíle, Tipy na
výlety, Kalendář akcí atd. Totéž souběžně
bylo prezentováno na facebookových pro-
filech „Destinace Novohradsko – Doudleb-
sko“ i „jižní Čechy“.

Destinační společnost se začala prezento-
vat i na výstavách cestovního ruchu – např.
na Jihočeském Kompasu či na výstavě v Paso-
vě, popř. na odborném semináři v rámci Gastro-

festu 2016 (v letošním roce jsme se již společně
prezentovali i na veletrzích cestovního ruchu
v Brně a v Praze, kde jsme se doposud prezen-
tovali samostatně). K naší propagaci jsme vy-
užili i návštěvnost Olympijského parku Rio –
Lipno.

Naši turistickou oblast najdete i v časopisu
Jižní Čechy 2017, který plánujeme distribuo-
vat i všem ubytovatelům v našem regionu.
Z prostředků destinační společnosti vznikl i
informační stánek s dotykovou obrazovkou
– určený především na prezentaci na výsta-
vách a veletrzích - a byla vydána kniha Malše
– romantická kráska. Důležité jsou i společ-
né propagační letáky, kterých je celkem 10
druhů (8 oblastí + top výlety + top cíle). Jsou
koncipovány v jednotném designu pro umís-
tění do společné kapsy, a naplňují tak hlavní
myšlenku naší destinace: o návštěvníky mezi
sebou nebojujeme, ale nabízíme jim další
místa v našem regionu.

A co plánujeme pro letošní rok? I na valné
hromadě jsme se shodli, že nyní musíme usi-
lovat o větší zapojení podnikatelů v turistic-
kém ruchu do práce destinační společnosti.
Tomu by mělo posloužit mimo jiné i vytvoření
Katalogu ubytování a restaurací v destinaci.
Nutné je pokračovat v úspěšných formách naší
propagace, včetně pořádání či podpory tu-
ristických akcí, doplňování fotobanky a vy-
tváření propagačních videí.

Za velmi důležité považuji i sdílení zkuše-
ností z jiných destinačních společností a zpra-
cování marketingové koncepce destinace.
Ta by měla profesionálně zmapovat možnosti
a nabídku našeho regionu pro turisty. Uvědo-
muji si, že je nutné vyvážit přínos z turistiky
s potřebami našich obyvatel. Nechtěla bych,
abychom turisty začali zase vnímat jako „luf-
ťáky, co nám vykoupí chleba“, ale jako náv-
štěvníky, kteří přispívají k rozvoji našeho
domova. Mgr. V. Korčáková

KIC Nové Hrady zve na podvečerní setkání
s Miroslavem Marešem a knihou Kopa vycházek za historií

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. Bude to vyprávění o zajímavých a možná ne
úplně nejznámějších místech krásných Jižních Čech, promítání foto-
grafií, které se nevešly do knihy, a pro mnohé to bude inspirace na
poznávací výlety.

Pane Miroslava Mareše jste měli možnost v minulosti potkat při
našich Hradních slavnostech v roli Petra Voka v roce 2011.

Setkání s Miroslavem Marešem se uskuteční 18. 4. 2017 (pozor na změnu termínu
oproti minulé pozvánce!) od 18 hod. v Kulturně-spolkovém domě.

Knihu bude možné zakoupit v KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Jihočeský veletrh
cestovního ruchu

TravelFest
6. – 8. dubna 2017,

10 – 18 hodin

Výstaviště Č. Budějovice
Pavilon Z

vstupné zdarma

Souběžně s festivalem probíhá:

Gastro Fest (Pavilon T1, vstupné 150 Kč)

a FebioFest (Pavilon T2)
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Přehled divadelních představení, koncertů a
pořadů, které se konají v nejbližší době a na
které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 1. 4. – Kazisvět – Malé divadlo, ČB
¡ 2. 4. – Šípková Růženka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 4. – Frakenstein – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Michal na hraní – narozeninový

ROK tour „60“ – DK Metropol, ČB
¡ 9. 4. – Rumcajs loupežníkem

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 4. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 4. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 23. 4. – Tajemství fontány

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 5. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 5. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět

nechtěli,… - 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. 4. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1., 14., 15., 28. a 29. 4. – Velká zebra aneb

Jak že se to jmenujete?
– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

¡ 4. 4. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 4. – Vítání se svobodou

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 11. a 28. 4. – Opona!

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 5. a 26. 4. – Dekkadancers na jihu

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 4. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 8. 4. – Kreutzerova sonáta

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. 4. – Příležitost dělá zloděje

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 4. – Knězovy děti – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Cyrano – odpolední představení

– DK Metropol, ČB
¡ 8. 4. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Klíče na neděli

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 4. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 12. 4. – Mátový nebo citron?
– Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 13. 4. – Dítě a kouzla & Kozla a dítě
– DK Metropol, ČB

¡ 13. 4. – Souborné divadlo Williama Shakespeara
ve 120 minutách – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 14. 4. – Requiem/ W. A. Mozart – Klášterní kostel
Obětování Panny Marie, ČB

¡ 18. 4. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 19. a 25. 4. – Úča musí pryč!

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 4. – Ani za milion – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 4. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 4. – Dobrý? Výborný!

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 22., 24. a 29. 4. – Don Juan

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 4. – Papá, že se nestydíš!

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 4. – Shakespeare v Hollywoodu

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 4. – Cyrano – DK Metropol, ČB
¡ 29. 4. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 29. 4. – LiStOVáNí: Život k sežrání

– Malé divadlo, ČB
¡ 5. 5. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 5. 4. – Divadelní prohlídka Budějovického

Budvaru, ČB
¡ 5. 4. – JF: Mladí sólisté – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 5. 4. – Dan Bárta & Robert Balzar Trio

– River Club Slavie, ČB
¡ 8. 4. – Mňága a Žďorp – Café Klub Slavie, ČB
¡ 10. 4. – Komici s.r.o. – Beseda, ČB
¡ 11. 4. – Budějovický business kotel

– Stage cafe & restaurant, ČB
¡ 12. 4. – JF: Svatopostní koncert

– Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 14. 4. – Lenka Nová – Café Klub Slavie, ČB
¡ 14. 4. – Klub K2: Roots in Ego-Film + party,

Klub K2, ČB
¡ 16. 4. – Novohradská číše 2017

– DK Metropol, ČB
¡ 17. 4. – Velikonoční koncert

– Klášter Borovany
¡ 19. 4. – Jesus Christ Superstar

– DK Metropol, ČB
¡ 20. 4. – Jihočeská filharmonie

& Vojtěch Spurný – DK Metropol, ČB
¡ 20. 4. – Horkýže Slíže – Café Klub Slavie, ČB
¡ 21. 4. – Ortel, Aleš Brichta + Project,

Spanilá jízda – DK Metropol, ČB
¡ 21. 4. – Olympic – KD Kaplice
¡ 21. 4. – Večery S koncerty v Divadle

U Kapličky, ČB
¡ 21. 4. – MIG 21 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 21. 4. – Den v růžovém (degustace růžových vín) –

Clarion Congress Hotel, ČB
¡ 21. 4. – Grilování na volné noze

– Kavárna Lanna, ČB
¡ 27. 4. – Anna K. Tour 2017 – DK Metropol, ČB
¡ 9. 5. – Andrea T. Kalivodová

– DK Metropol, ČB
¡ 18. 5. – JF: Noc ve španělských zahradách

– DK Metropol, ČB
¡ 18. 6. – Marta Kubišová – Poslední recitál

– Zámecká jízdárna Č. Krumlov

Sport:
¡ 8. 4. – SK Dynamo x SK Sigma Olomouc

– Střelecký ostrov, ČB
¡ 20. 4. – SK Dynamo x FC Baník Ostrava

– Střelecký ostrov, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Pro Nové Hrady připravujeme promítání 6.5.2017
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NOVÁ VŠEOBECNÁ SPORTOVNÍ
PŘÍPRAVA PRO DĚTI

V úterý 31. ledna 2017 zahájil na Nových Hradech svou činnost
nový sportovní kroužek „Všeobecná sportovní příprava“ pro novohrad-
ské děti ve věku od 5 do 10 let. Podařilo se nám sehnat kvalifikovanou
trenérku Janu Záhorkovou z TJ Spartak Trhové Sviny, z.s., jenž tuto
činnost zastřešuje v rámci oddílu Rekreační sport.

Kroužek bude podporovat všeobecný rozvoj dětí v oblasti spor-
tovních aktivit zaměřený na obratnost, rychlost, flexibilitu, sílu a
vytrvalost.

Děti si mohou vyzkoušet různé sportovní disciplíny, které se jim bu-
dou v budoucnu hodit pro jakýkoliv další sport. Během jednotlivých
tréninkových jednotek si děti zahrají nejrůznější sportovní hry, naučí se
základním sportovním dovednostem zejména skok přes švihadlo, šplh
na tyči i laně, skok z místa, shyby na kruzích, člunkový běh, gymnastic-
ké prvky (kotoul vpřed, vzad, přemet stranou, stoj na rukou, skok s boč-
ním a čelním roznožením, placka, most, atd.), cvičení na lavičce či
kladině, hrazdě, prostných, skok před bednu či kozu s odrazem z můst-
ku, základy míčových her. V rámci tréninku bude trénována i vytrvalost
a to formou pěšího výletu v blízkém okolí Nových Hradů.

Všem dětem přejeme super zábavu a radost z toho, že už se něco do-
kázali naučit a paní trenérce Janě Záhorkové za všechny děkujeme!

Dagmar Kaftanová a Daniela Koštelová

Nádhera a zase nádhera!
Sleduji fotbal už mnoho let, ale to, co jsem viděl za poslední 3 týdny,

tak to jsem lapal po dechu. Je to snad obrozenecké období, kdy se fotbal
vrací na místo, kde se vždy nacházel po celá léta. Viděli jsme v LIZE
MISTRŮ a EVROPSKÉ LIZE tak krásné výkony jednotlivých muž-
stev, že si zasloužily metály. Především padalo velké množství gólů.
Nebyl problém dát přes 4 góly na zápas. To je skvělé, nečekané a nena-
podobitelné! Fotbal toto potřeboval. Hrálo se především co nejrychleji,
rychle po zemi, nádherné rychlé kombinace, přesné 40 až 50 metrové
pasy. Většinou v pokutových územích se hra bleskově přenášela přes
střed hřiště. A především padaly nádherné góly. Hráči byli neustále v po-
hybu, neustále se ukazovali, nabízeli se, všechno ve velké rychlosti. Pro-
to se také hrálo téměř čistě. Fotbalisté se nestačili ani faulovat. Občas se
mohla nebo neměla kopat penalta, ale rozhodčí jsou také chybující lidi,
ale v těchto zápasech nebyli skoro vidět a to bylo správně.

Dále byli výborní fanoušci, kteří fandili za každého stavu utkání. Je
fascinující, jak jsou fanoušci nadšeni, když dá gól „ten“ jejich v těchto
utkáních. Ve chvíli to vypadá, že spadne celý stadion a fanoušci se roz-
krájí na malé kousíčky. Je škoda, že tyto zápasy nemohou vidět mladí
fotbalisté. To je rychle přiučují. Nejen tréninkem, ale i sledováním
fotbalu v televizi.

Rád bych Vám připomněl ta krásná utkání:
Monaco – Manchester Cody 3:5
Paříž – Baarcelona 4:0
Neapol – Real Madrid 1:3
Barcelona – Paříž 6:1
Lyon – AS Řím 4:2
a u nás  Příbram – Slavia 1:8

Poslední dobou se mluví o změnách v pravidlech ve fotbalu u nás.
Video, čistý čas na konci zápasů, místo penalt nějaké nájezdy, a teď si
vezměte tyhle výše uvedené fotbalové výsledky. Náš fotbal by si měl
vzít příklad z Německa, Anglie, Španělska, Itálie a Francie. Ne z Bel-
gie, Švýcarska, Rakouska, vždyť proč bychom měli jít za kovaříkem,
když můžeme jít za kovářem!

Závěrem….
Fotbal není zastaralá hra nebo sport jak si někdo myslí, a že všechno

by se mělo ve fotbale změnit. Většinou o tom mluvíme u nás v Česku.
U západního světa to neplatí. Tam už dávno vědí, co současný fotbal
potřebuje. Podívejte se však do ochozů stadiónů a je všechno jasné. Na
zápasech v Anglii, Německu, Španělsku atd. jsou plné stadióny. Mno-
ho zápasů tak odpovídá 21. století! Miroslav Hruška
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I. kolo Ligy talentované
mládeže v karate

Nejmladší novohradští karatisté získali 7 medailí
V neděli 12.3.2017 se do kulturního domu Metropol v Českých Bu-

dějovicích sjelo přes 100 dětských závodníků z 11 oddílu z Jihočeského
kraje , aby změřili své síly v disciplínách kata a kumite. Tato soutěž byla
určena pro nejmenší bojovníky do 16 let od nejnižších bílých pásů až po
vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v barvě fialové a hnědé.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata – souborná povinná
sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy roz-
lišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závodník, kte-
rý získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy,
tedy vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata mladší žáci zvítězil David Macho v kategorii 8–9 let
a stríbrnou medaili si v této kategorii odvezl Jan Švenda. Bronzovou
medaili vybojoval mezi staršími žáky Tomáš Balko v kategorii 12–13 let,
další tentokrát stříbrnou medaili získal Tomáš v disciplíně super kop,
kdy se počítá rychlost a přesnost kopu na cíl. V této disciplíně vybojo-
val bronzovou medaili David Macho.

V odpoledních hodinách se na tatami rozhořely boje ve sportovním
zápase kumite. David Macho porazil soupeře a zvítězil v kategorii do
30 kg. V kategorii starších žáků nad 35 kg Tomáš Balko opět obsadil
3. místo v silné konkurenci.

Naši nejmladší závodníci prokázali, že jsou připraveni konkurovat
i zkušenějším vrstevníkům.

Gratuluji našim závodníkům ke skvělým výsledkům. Děkuji rodi-
čům závodníků za podporu našich cvičenců a závodníkům za vzornou
reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Balko, David Macho a Jan Švenda na I. kole Krajské ligy mláde-
že v karate

I. kolo Krajské ligy v karate
v Hluboké nad Vltavou

V neděli 19. února 2017 se na I. kolo Krajské ligy v karate do Hlubo-
ké nad Vltavou sjelo více jak 130 závodníků ze sedmnácti jihočeských
oddílů a škol karate, ale také oddíl z Plzeňského kraje, z Horažďovic.
Soutěžilo se v disciplíně kata – souborná cvičení, a to celkem na třech
zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli skvělé výkony při
ukázce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům. V kategorii
mladších žákyň přes pěkně zacvičenou kata nepostoupila Nikola Mo-
rongová do druhého kola. V kategorii junioři obsadil 3. místo Lukáš
Němec skvěle zacvičenou kata. Na těchto závodech byli pouze tito dva
naši závodníci, veliká nemocnost se podepsala i na naší výpravě.

Pro oba naše závodníky byla tato vyšší krajská soutěž dobrou zkuše-
ností před druhým kolem krajské ligy, které se bude konat 20.5.2017 ve
Strakonicích.

Blahopřeji Lukášovi k zisku cenného kovu, děkuji Nikole za vzor-
nou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Trenér Tomáš Balík s Lukášem a Broňou Němcem
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řádková inzerce

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

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Turistické mapy, známky

Ü Sportka a prodej losů

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

T RA F IK A
Ing. Milana Hromasová
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