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Pozvánky na květen
6. 5. Procházka na pohodu č. 1
6. 5. Promítání dokumentárního

filmu „V jednom vše, ve všem
jen jedno“

7.5.. SALON 17
12. 4. Soutěž Novohradská flétna,

14. roč.
13. 5. Otevírání turistické sezony

na Novohradsku
13. 5. Oslava Dne matek v KSD
27. 5. Dětské rybářské závody

Zevlův rybník
27. 5. Dětský den v Byňově
30. 5. Koncert žáků akordeonového

oddělení ZUŠ

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje,
vždy, když dokončuji sestavení každého nového čísla Novohradského zpravodaje, přemýš-

lím, co napsat na první stránku. Čím „vyplnit“ obsah úvodníku, abych se za těch možná 15 let ne-
opakovala, když se tolik věcí v realitě opakuje a střídá – jaro, léto, podzim a zima, dobro a zlo,
radost a smutek, chytrost a blbost a na to navazující koloběh všeho co se kolem nás děje, co se
děje „samo“ nebo co děláme sami. To, že se všechno střídá a opakuje, člověk zjistí, když už má
hodně odžito a pozná ty „základní zákonitosti“ a pak se už některým věcem přestane divit a ne-
chává je jen tak plynout. Ale někdy je fajn se trochu těm „koloběžným rituálům“ postavit, za-
lomcovat světem, nastavit zrcadlo, ukázat a vysvětlovat a vysvětlovat. Ale i zde je třeba
pamatovat na „klasika“, který řekl, že …Na začátku bylo slovo. Hned po něm přišlo nedorozu-
mění…

Přeji všem čtenářům krásný květen a ať s vámi příjemně zalomcuje. A ať také rozumíte vše-
mu, co se kolem vás děje. K. Jarolímková

Novohradská Číše se v letošním roce přesunu-
la do Českých Budějovic, kde si v DK Metro-
pol našla nové diváky. O průběhu soutěže se
můžete dočíst a několik fotek prohlédnout
uvnitř čísla.                                              K. J.

V tomto čísle se dozvíte i spoustu informací
z jarního období novohradské školky, a to ne-
jen slovem, ale i fotografiemi a obrázky. K. J.

Dubnová výstava obrazů pod názvem Poetické
krajiny představila v Koželužně poctivého kra-
jináře Josefa Zikmunda.                          K. J.
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Zápis z 72. schůze městské rady
ze dne 15.3.2017

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 71. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 71. jednání rady města.

� 2. Junák – český skaut – zrušení dotace
Rada města bere na vědomí informaci o ne-
doložení vyúčtování dotací za rok 2016
Junákem-český skaut, středisko Sirius Horní
Stropnice, z.s. a navrhuje neposkytnout dota-
ci Junáku – český skaut, středisko Sirius
Horní Stropnice, z.s. na rok 2017 a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o vyúčtování dotací Junáku-český skaut,
středisko Sirius Horní Stropnice, z.s. K datu
jednání rady nebylo předloženo vyúčtování
dotací za rok 2016. Dle Programu pro pos-
kytování dotací zájmovým organizacím
z rozpočtu města může být veřejnoprávní
smlouva uzavřena pouze s žadatelem, který
má řádné vyúčtování dotací za předchozí
rok.)

� 3. OZV č. 1/2017
Rada města souhlasí s Obecně závaznou vy-
hlášku č. 1/2017 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2017, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška města Nové Hrady č.
2/2015 o omezení konzumace alkoholic-
kých nápojů na veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo města již o zrušení této vy-
hlášky jednalo a rozhodlo o jejím zrušení.
Tento úkon musí být proveden obecně zá-
vaznou vyhláškou.)

� 4. Rota
Rada bere na vědomí návrh žádosti o bez-
úplatný převod objektu bývalé roty pohra-
niční stráže a přilehlých pozemků. Rada
postupuje návrh k projednání na jednání za-
stupitelstva města.
(Rada byla starostou města seznámena s ná-
vrhem žádosti o bezúplatný převod objektu
bývalé roty pohraniční stráže. V žádosti je
specifikováno, jaké jsou možnosti využití
objektu v tzv. veřejném zájmu. Žádost záro-
veň popisuje stávající náklady na provoz
objektu, jeho provázanost se spodní částí
areálu a budovami, které již byly formou
bezúplatného převodu převedeny na Město
Nové Hrady. Rada vzala na vědomí návrh
žádosti a postoupila jej k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.)

� 5. Přehled akcí zařazených
do Programu regenerace MPR a MPZ
v r. 2017
Rada města souhlasí s přiznáním finančního
podílu města na obnově kulturních pamá-
tek, v rámci městského programu regenera-
ce v roce 2017, dle údajů uvedených
v tabulce. Rada města postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Přehled akcí
zařazených do Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2017. Návrh akcí byl prove-
den na základě jednání Pracovní skupiny
k Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón. Návrh předpokládá realizaci
oprav a restaurátorských prací u akcí: Ob-
nova a repase 9 ks vnitřních dveří v domě
čp. 41 (p. Hommer), Obnovení nátěru fasá-
dy věže a průčelí kostela sv. Petra a Pavla
v N. Hradech, Restaurování balustrádových
polí (Zámek N. Hrady) a Obnova kamen-
ných prvků, omítek stěn a klenby v průjezdu
radnice. Příspěvek pro novohradský Prog-
ram regenerace MPR a MPZ ze strany Mi-
nisterstva kultury ČR činí pro rok 2017
částku 1 060 000,- Kč.)

� 6. „Nové Hrady, K 790/2, Novák
– kabel NN“
Rada města souhlasí se Smlouvou č.
1030036322/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 790/2, Novák – kabel NN,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.00,- Kč
bez DPH a postupuje návrh k projednání za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík&syn
v.o.s., Zliv návrh Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene na akci:
Nové Hrady, K 790/2, Novák – kabel NN.
Věcným břemenem budou zatíženy poze-
mky parc. č. 1004/1, č. 1004/10, č. 1004/9,
č. 1004/8 v k.ú. Nové H rady.)

� 7. „Jakule, K 2624, Preslová – kabel NN“
Rada města souhlasí se Smlouvou č.
1030034723/004 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Jakule, K 2624, Preslová – kabel NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.00,- Kč bez
DPH a postupuje návrh k projednání zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti EI PROJEKT
s.r.o., České Budějovice návrh Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na akci: Jakule, K 2624, Preslová –
kabel NN. Věcným břemenem bude zatížen
pozemek parc. č. 7890/1 v k.ú. Byňov.)

� 8. Náklady – Hotel Máj
Rada města bere na vědomí informaci
Technických služeb města Nových Hradů
o nákladech Masopustního spolku na akci
v hotelu Máj.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů vyúčtování nákladů
na akci: zábava Masopustního spolku, která
proběhla dne 25. února 2017 v hotelu Máj.
Jedná se o náklady na elektrickou energii,

vodné a stočné. Náklady budou přeúčtová-
ny Masopustnímu spolku Nové Hrady.)

� 9. Odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Kordinových, Nové Hrady o prodej části
pozemku parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň a po-
stupují žádost k místnímu šetření Osadnímu
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň s tím, že po-
zemek je v současné době v pronájmu.
(Rada obdržela od manželů Kordinových,
Nové Hrady žádost o odkoupení části poze-
mku parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň. Vzhledem
k velikosti pozemku žádají cca o 2 000 m2.)

� 10. Projekt „Památky žijí“
Rada města bere na vědomí informaci
o projektu: Památky žijí a pověřuje starostu
ve spolupráci s pí. Jarolímkovou (Kulturní a
informační centrum) dalším jednáním a
zpracováním dotazníku.
(Rada obdržela od společnosti Jihočeská
Silva Nortica, Jindřichův Hradec informaci
o projektu: Památky žijí. Jedná se o projekt
česko-rakouské příhraniční spolupráce, ve
kterém mají být propagovány památky v Ji-
hočeském kraji a kraji Vysočina.)

� 11. Pronájem pozemku – k.ú. Byňov
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 475 o výměře 5 111m2 v k.ú. Byňov
p. Janu Ferenčíkovi, Byňov čp. 13 na dobu
deseti let za 2,- Kč/m2/rok a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemku,
rada opětovně projednala žádost p. Ferenčí-
ka, Byňov o pronájem pozemku parc. č. 475
v k.ú. Byňov.)

� 12. Povodí Vltavy – údržba břehového
porostu Štiptoň
Rada města bere na vědomí informaci Po-
vodí Vltavy o kácení břehového porostu
drobného vodního toku Dvorský rybník,
pravostranného přítoku řeky Stropnice.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy s.p. České
Budějovice informaci o kácení břehového po-
rostu drobného vodního toku Dvorský potok.)

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

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

� 15. Rozbor hospodaření
– Mateřská škola N.H.
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2016 ve výši 95.598,94 Kč a schvalu-
je jeho převod do fondu odměn ve výši
20.000,- Kč a rezervního fondu ve výši
75.598,94 Kč.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o schválení výsledku hospo-
daření za rok 2016. Hospodaření skončilo
ziskem ve výši 95.598,94 Kč, který MŠ
N. Hrady navrhuje převést do rezervního
fondu a fondu odměn.)

� 16. Rozbor hospodaření
– Základní škola N.H.
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Základní školy Nové Hrady za

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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rok 2016 ve výši 5.830,12 Kč a schvaluje
jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Základní školy Nové Hra-
dy žádost o schválení výsledku hospodaření
za rok 2016. Hospodaření skončilo ziskem
ve výši 5.830,12 Kč. Základní škola nena-
vrhla rozdělení hospodářského výsledku.)

� 17. Rozbor hospodaření – TSM
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Technických služeb města
Nových Hradů za rok 2016 ve výši
90.730,30 Kč a schvaluje jeho převod do
rezervního fondu.
Rada města schvaluje převedení zůstatku
rezervního fondu ve výši 300.980,86 Kč do
fondu reprodukce majetku.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o schválení vý-
sledku hospodaření za rok 2016. Hospoda-
ření skončilo ziskem ve výši 90.730,30 Kč.
TSM navrhují jeho převedení do rezerv-
ního fondu. Zároveň žádají o převedení
rezervního fondu ve výši 300.980,86 Kč
do fondu reprodukce majetku, z důvodu ná-
kupu multikáry.)

� 18. Rozbor hospodaření
– Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. za
rok 2016 ve výši 202.158,08 Kč.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady s.r.o.
výsledek hospodaření za rok 2016, který
skončil ziskem ve výši 202.158,08 Kč.)

� 19. Účetní závěrka – Mateřská škola N.H.
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2016 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účet-
nictví a finanční situace Mateřské školy
Nové Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2016.)

� 20. Účetní závěrka – Základní škola N.H.
Rada města rozhodla, že nebyly předloženy
veškeré podklady podle vyhlášky č. 220/2013
Sb., a proto účetní závěrku Základní školy
Nové Hrady neschvaluje.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady podklady k účetní závěrce za rok
2016. Podklady k účetní závěrce nejsou
plně v souladu s příslušnou vyhláškou. ZŠ
Nové Hrady bude vyzvána k doplnění pod-
kladů.)

� 21. Účetní závěrka – TSM
Rada města rozhodla, že schvalovaná
Účetní závěrka Technických služeb města
Nových Hradů za rok 2016 poskytuje
v rozsahu skutečností posuzovaných podle
§ 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a pocti-
vý obraz předmětu účetnictví a finanční si-
tuace Technických služeb města Nových
Hradů a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů podklady k účetní zá-
věrce za rok 2016.)

� 22. Výběrové řízení – „Obnova
kamenných prvků, omítek stěn a klenby
v průjezdu radnice“
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky malého rozsahu na akci: Obnova
kamenných prvků, omítek stěn a klenby
v průjezdu radnice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy se společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s.r.o.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu na akci: Obnova
kamenných prvků, omítek stěn a klenby
v průjezdu radnice. Nabídku podala společ-
nost ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. ve
výši 265.674,- Kč, včetně DPH. Další oslo-
vené firmy nabídku nepředložily.)

� 23. Zpráva o výsledku přezkumu
hospodaření za rok 2016
Rada města bere na vědomí Zprávu o vý-
sledku přezkoumání hospodaření Města
Nové Hrady za rok 2016.
(Rada obdržela Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření Města Nové Hrady za rok
2016 s tím, že nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky.)

� 24. Tržní řád
Rada města vydává Nařízení obce č. 1/2017
Tržní řád.
(Rada opětovně projednala upravený návrh
Tržního řádu. Po povinném posouzení naří-
zení Krajským úřadem Jihočeského kraje
bylo doporučeno jeho dopracování a částeč-
ně změnění.)

� 25. Projekt – Nové Hrady – napojení
vrtu HV-2 do ČS Veveří
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci Státnímu fondu životního prostředí ČR na
projekt: Nové Hrady – napojení vrtu HV-2
ČS Veveří.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci na pro-
jekt: Nové Hrady – napojení vrtu HV-2 do ČS
Veveří. Realizací projektu bude využita kapaci-
ta posilujícího zdroje pro zajištění dostatečného
množství pitné vody obyvatelům. Celkové ná-
klady projektu jsou ve výši 626.752,- Kč, z toho
požadovaná dotace ve výši 501.402,- Kč.)

Zápis z 73. schůze městské rady
ze dne 27. 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
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení – 72. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 72. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku v k.ú. Mýtiny
Rada města bere na vědomí žádost p. Milo-
še Valíka, Velešín o prodej pozemků parc.

č. st. 1/1 a parc. č. st. 1/2 v k. ú. Mýtiny a po-
věřuje starostu a místostarostku místním
šetřením.
(Rada obdržela od p. Miloše Valíka, Vele-
šín žádost o prodej pozemku parc. st. č. 1/1
a parc. st. č. 1/2 v k.ú. Mýtiny.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 4/2017
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 4/2017. Změny rozpočtu jsou
mezi jednotlivými položkami a paragrafy.)

� 4. Pronájem části chodníku
v Navrátilově ulici
Rada města bere na vědomí žádost pí. Anto-
nie Kubáňové, Nové Hrady o pronájem čás-
ti chodníku v Navrátilově ulici a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od pí. Antonie Kubáňové,
Nové Hrady žádost o pronájem části chod-
níku v Navrátilově ulici pro parkování
osobního automobilu.)

� 5. ČEVAK – vyúčtování nájemného
z provozování vodného a stočného za
rok 2016
Rada města bere na vědomí vyúčtování od
společnosti ČEVAK a.s., České Budějovice
nájemného z provozování vodného a stoč-
ného za rok 2016.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice vyúčtování nájemného
z provozování vodného a stočného za rok
2016.)

� 6. Žádost o vydání vyjádření
k připravované stavbě
Rada města souhlasí s návrhem připravo-
vané stavby: TM BTA České Budějovice
CBYNH 37097 OK, společnosti ARANEA
NETWORK a.s., Praha.
(Rada obdržela od společnosti ARANEA
NETWORK a.s., Praha žádost o vydání vy-
jádření k připravované stavbě: TM BTA
České Budějovice CBYNH 37097 OK. Jed-
ná se o pokládku dvou kusů trubek k vysíla-
či mobilní sítě v prostoru vodojemu.)

� 7. Mezinárodní projekt dobré vůle
– mírový běh
Rada města bere na vědomí nabídku na účast
města na mezinárodním projektu dobré vůle,
mírovém běhu, ale do akce se nezapojí.
(Rada obdržela nabídku na účast města na
mezinárodním projektu dobré vůle, míro-
vém běhu Sri Chinmoy Oneness-Home
Peace Run, nesoutěžního štafetového běhu
olympijského typu, která zároveň světem
šíří myšlenky Sri Chinmoye.)

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

� 9. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 10. Sdružení Růže
– Smlouva o výpůjčce
Rada bere na vědomí realizaci části integ-
rovaného projektu Sdružení Růže Zlepšení
infrastruktury pro turistiku v rámci mikro-
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regionu Sdružení Růže v rámci Programu
obnovy venkova a souhlasí s proplacením
vystavené faktury k zajištění spolufinanco-
vání k části projektu, která řešila aktivity ve
Městě Nové Hrady.
Rada města schvaluje Smlouvu o výpůjčce
se Sdružením Růže na turistickou infra-
strukturu pořízenou v rámci projektu Zlep-
šení infrastruktury pro turistiku v rámci
mikroregionu Sdružení Růže a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Sdružení Růže návrh
smlouvy o výpůjčce na movitý majetek, a to
lavice, stoly, odpadkový koš a kolostavy.
Tyto věci pořídilo Sdružení Růže z dotace a
jsou umístěny na pozemcích města Nové
Hrady u autobusového nádraží a prodejny
Flop v Nových Hradech v rámci integrova-
ného projektu Sdružení Růže v rámci Prog-
ramu obnovy venkova. Rada vzala na
vědomí spolupodíl Města Nové Hrady na
realizaci projektu a souhlasí s proplacením
vystavené faktury k zajištění spolufinanco-
vání. Pořízený mobiliář bude 5 let majetkem
Sdružení Růže, poté bude bezplatně převe-
den na Město Nové Hrady.)

ZÁPIS z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 30. března 2017

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena
Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina
Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska.

Omluveni:
p. Ivan Dorotovič, p. Miroslav Šlenc, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winz-
berger.

Celkem bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Mgr. Jana Káplová – 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
10 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 14. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 14. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Program regenerace MPR a MPZ pro rok

2017
5. Prominutí odvodu a penále za porušení

rozpočtové kázně TJ Sokol Nové Hrady
6. Zrušení dotace na rok 2017 – Junák

- český skaut, středisko Sirius
Horní Stropnice, z.s.

7. Odměny za výkon funkce členům výborů

8. Zpráva o činnosti finančního výboru za
rok 2016 a Plán práce finančního výboru
na rok 2017

9. OZV č. 1/2017
10.Interpelace
11.Diskuse
12.Závěr a usnesení

Starosta navrhl doplnění programu o bod
2.9, kterým dojde znovu ke schválení prodeje
pozemků v k.ú. Nakolice, neboť v průběhu ří-
zení došlo k digitalizaci tohoto katastru. Před-
ložený program byl schválen – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

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

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

Návrhová komise byla schválena – 10 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 15. jednání zastupitelstva: p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Petr Michale.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se  0

� 1. Kontrola usnesení z 14. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 14. jednání zastupitel-

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 14. zasedání zastupitelstva
města – 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Bc.
Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František  Štangl.

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej stavebního pozemku v lokalitě
"Jižní město"

Pan starosta informoval, že se v bodech 2.1.
- 2.4. jedná o prodej stavebních parcel v loka-
litě Jižní město. Výměra pozemku v bodě 2.1.
je 978 m2. Pozemek je připojený v současné
době pouze na vodovod, s žadateli bylo hovo-
řeno o možnosti vybudování kanalizace a
možnosti vyprojektovat možnost prodloužení
vodovodu tak, aby se noví majitelé mohli při-
pojit. Protože dojde k vybudování kanalizace
a vodovodu lze tyto pozemky prodat již za
částku 500,- Kč/m2. Dohoda se stavebním úřa-
dem je taková, že pro povolení stavby musí
mít v projektové dokumentaci zakreslen sep-
tik, ale v průběhu stavby může dojít ke změně
s možností připojení na kanalizaci.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 863/24 o výměře 978 m2 v k.ú.
Nové Hrady, manželům Petrovi a Andree Mo-
rongovým, Vilová čtvrť 204, Nové Hrady, za
částku 500,- Kč/m2 bez DPH a dle podmínek
schválených zastupitelstvem pro prodej poze-
mků v této lokalitě. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 10  hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Prodej stavebního pozemku v lokalitě
"Jižní město"

Pan starosta na plánku ukázal zastupite-
lům, o kterém pozemku je konkrétně jednáno
s tím, že i zde je kupní cena 500,- Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 863/21 o výměře 717 m2 v k.ú.
Nové Hrady, p. Janu Marhounovi, Hradební
156, Nové Hrady a pí. Ivetě Fleischmannové,
Hradební 156, Nové Hrady, ideální jednou po-
lovinou vlastnického práva k celku, za částku
500,- Kč/m2 bez DPH a dle podmínek schvále-
ných zastupitelstvem pro prodej pozemků
v této lokalitě. Zastupitelstvo pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Prodej stavebního pozemku v lokalitě
"Jižní město"

Pan starosta konstatoval, že v tomto přípa-
dě se jedná o sousední parcelu projednávanou
v bodě 2.2. a také za stejnou kupní cenu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku 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 zastupi-
telstvem pro prodej pozemků v této lokalitě.
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Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Prodej stavebního pozemku v lokalitě
"Jižní město"

I v tomto případě pan starosta názorně uká-
zal zastupitelům, o který stavební pozemek se
jedná. I tento pozemek se prodává za stejných
podmínek.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 863/53 o výměře 776 m2 v k.ú.
Nové Hrady, pí. Miroslavě Kučerové, Horní
Stropnice čp. 269, za částku 500,-Kč/m2 bez
DPH a dle podmínek schválených zastupi-
telstvem pro prodej pozemků v této lokalitě.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Prodej pozemku v k.ú. Údolí u N. Hradů
Pan starosta informoval o žádosti o prodej

části pozemků, které se nacházejí na tzv. "Švý-
caráku" u objektu v blízkosti Švýcarské chaty.
Žádost podal Junák-český skaut, který si zde
chce postavit dřevník pro uložení paliva. Nej-
dříve muselo dojít z vyjmutí pozemku z funk-
ce lesa a poté byl vyhotoven geometrický plán.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na nesrovnalost
v rozhodnutí o vyjmutí pozemku z funkce lesa,
kde je příjemcem části odvodu obec Horní
Stropnice, zde mělo být uvedeno město Nové
Hrady, protože je pozemek v katastru města.

Pan starosta odpověděl, že tuto skutečnost
prověří.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc.č. 1529/22 o výměře 24 m2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a část pozemku parc. č.
1529/17 (dle GP parc.č. 1529/17 díl "a") o vý-
měře 10 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů, Ju-
náku - český skaut, středisko VAVÉHA České
Budějovice, z.s. Ledenická 61, České Budějo-
vice, za částku 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 10  hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 Žádost o bezúplatný převod objektu
bývalé roty

Pan starosta informoval, že podáním žá-
dosti o bezúplatný převod by město mohlo zís-
kat část bývalé roty pohraniční stráže, která
ještě není v majetku města. Tento nemovitý
majetek byl Ministerstvem vnitra nabídnut
k prodeji, ale zatím nebyl žádný žadatel o kou-
pi. V případě bezúplatného převodu musí být
doložen veřejný zájem. V důvodové zprávě je
popsána možnost následného využití tohoto
objektu ze strany města. Technické služby
města Nových Hradů by také mohly být zařa-
zeny do faktu veřejný zájem, neboť provádějí
pro město dle obstaravatelské smlouvy veřej-
né služby. Jsou zde i podpůrné možnosti v pří-
padě sociálních bytů. Probíhají jednotlivá
řízení, město a TSM se podílejí na provozu a
financování objektu. Komunikace byly rekon-
struovány v zadní části. Dále by jej mohly vy-
užít složky státu, pokud by nastala tato
potřeba. V případě podání žádosti o bezúplat-
ný převod bude stejně město vyzváno, aby si
tento objekt odkoupilo a jestliže dále bude
město trvat na bezúplatném převodu, musí
tuto transakci schválit Ministerstvo financí.
Pokud by město objekt koupilo, tak se samo-
zřejmě nemusí dodržet podmínka veřejného
zájmu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že je potřeba řešit
tuto situaci, neboť objekt 10 let chátrá, není
plně využíván a musí se do něj investovat.
Dále se dotazoval, jaká je udržitelnost, tj. do-
držení využití ve veřejném zájmu.

Pan starosta odpověděl, že minimální doba
je 10 let, ale může být i 20 let, zatím nejsou sta-
noveny podmínky.

Pan Ing Štangl konstatoval, že lhůta 10 let
je akceptovatelná, ale delší doba je již na dal-
ším zvážení.

Pan starosta ještě doplnil, že původně byl
objekt nabízen jako celek, ale městu se již po-
vedlo jeho rozdělení a vlastní již jeho spodní
část, proto je prodej zbylého areálu pro případ-
né zájemce složitější.

Zastupitelstvo města schvaluje podání žá-
dosti o bezúplatný převod objektu bývalé roty
pohraniční stráže a přilehlých pozemků –
10  hlasy.

Parcelní číslo Výměra v m2

Druh pozemku
KN st. 741 792

zastavěná plocha a nádvoří, včetně
budovy čp. 413, ubytovací zařízení

KN st. 742 521
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je
víceúčelová stavba bez čp/če

KN st. 754 66
zastavěná plocha a nádvoří, součástí je

stavba technického vybavení bez čp/če
KN 732/3 106 orná půda
KN 827/41 102 trvalý travní porost
KN 844/5 157 ostatní plocha
KN 844/6 1208 ostatní plocha
KN 844/7 343 ostatní plocha
KN 844/8 891 ostatní plocha
KN 844/9 2890 ostatní plocha

vše v k.ú Nové Hrady (vlastník Česká republi-
ka, s právem hospodařit Ministerstvo vnitra,
LV 348).

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7 Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene

Pan starosta názorně ukázal na plánku,
v jaké části bude položen kabel a kterých po-
zemků se zatížení věcným břemenem týká.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č. 1030036322/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 790/2, Novák - kabel NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene

I v tomto případě pan starosta zastupitele in-
formoval, o jaký pozemek se jedná dle plánku.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
1030034723/004 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice na akci: Jakule,
K 2624, Preslová - kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000,- Kč bez DPH a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9 Prodej pozemků v k.ú. Nakolice
Pan starosta uvedl, že je třeba zrušit usne-

sení z 15.11.2016, neboť došlo k digitalizaci
daného katastru a došlo k jiné výměře a přečís-
lování pozemků.

Zastupitelstvo města ruší usnesení z 12. ve-
řejného zasedání Zastupitelstva města ze dne
15.11.2016, bod č. 2.3. a nově schvaluje pro-
dej části pozemku parc. č. 73/1 (dle GP parc.
č. 73/1) o výměře 3 740 m2 v k.ú. Nakolice,
manželům Šohajkovým, Ke Kalvárii 1342/18,
Praha, za částku 100,- Kč/m2. Zastupitelstvo
města schvaluje prodej části pozemku parc. č.
1188/14 (dle GP parc. č. 1188/12) o výměře
494 m2 v k.ú. Nakolice, manželům Šohajko-
vým, Ke Kalvárii 1342/18, Praha, za částku
70,- Kč/m2 + úhradu nákladů na geometrický
plán a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
10 hlasy.
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Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Pan starosta uvedl, že rada schválila roz-

počtová opatření, jedná se o přesuny mezi jed-
notlivými položkami.

Zastupitelstvo města bere na vědomí
rozpočtová opatření č. 1/2017 a č. 3/2017
– 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se  0

� 4. Program regenerace MPR a MPZ pro
rok 2017
Pan starosta konstatoval, že město obdrží

částku 1,060.000,- Kč. Tyto prostředky mo-
hou využít všichni majitelé nemovitých kul-
turních památek, tito jsou průběžně vyzýváni,
aby podali své návrhy. Pro rok 2017 pracovní
skupiny doporučila, aby byly podpořeny čtyři
aktivity, a to obnova kamenných prvků, omí-
tek stěn a klenby v průjezdu radnice, obnova a
repase 9 ks vnitřních dveří v domě čp. 41, ob-
novení nátěru fasády věže a průčelí kostela sv.
Petra a Pavla v Nových Hradech, restaurování
kamenného schodiště a balustrádového zá-
bradlí v zahradě. K jednotlivým akcím již pro-
běhla výběrová řízení, takže ceny jsou již
vysoutěžené. Do programu zatím nebyla zařa-
zena kovárna, neboť jsou na střeše poškozeny
šindele a tudíž by se mohlo žádat na opravu celé
střechy a dále např. na městské opevnění. Je
také nutno vyzvat nového majitele Rezidence a
zařadit jej také do programu. Město plánuje po-
řídit projektovou dokumentaci k vydraženému
domu v Komenského ulici a zařadit jej do
programu.

Zastupitelstvo města schvaluje akce zařa-
zené do Programu regenerace MPR a MPZ
v roce 2017 dle návrhu. Zastupitelstvo města
schvaluje finanční podíl města na obnově kul-
turních památek v rámci městského programu
regenerace v roce 2017 – 10  hlasy.

Přehled akcí zařazených do Programu rege-
nerace MPR a MPZ v roce 2017: viz Tabulka

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Prominutí odvodu a penále za
porušení rozpočtové kázně TJ Sokol
Nové Hrady
Pan starosta konstatoval, že TJ Sokol Nové

Hrady nepodal v řádném termínu vyúčtování
dotace za rok 2016. Proto mu byl vyměřen pla-
tebním výměrem odvod za porušení rozpočto-
vé kázně. Zastupitelstvo může rozhodnout
o prominutí uložení odvodu a zároveň i pená-
le. Pravidla se zpřísnila a musí být dodržovány
zákony. Částka byla správně vyúčtována, pou-
ze opožděně. Pan starosta uvedl, že s ohledem
na to, že se jedná o první pochybení organiza-
ce, navrhuje prominutí odvodu i penále.

Paní Ing. Bártová uvedla, že souhlasí s tím,
aby se TJ Sokolu prominul odvod za porušení
rozpočtové kázně + penále, a aby byly spolky
upozorněny, že musí vyúčtovat do konce roku.

Pan Bc. Vochoska se dotazoval, zda je pod-
le zákona za porušení rozpočtové kázně odvod
v plné výši poskytnuté dotace.

Pan starosta odpověděl, že ano.
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí od-

vodu a zároveň i penále za porušení rozpočtové
kázně uloženého příjemci dotace: Tělocvičné
jednotě Sokol Nové Hrady, platebním výměrem
Městského úřadu Nové Hrady č. 3/2017 a
č. 4/2017, v celkové výši 139.000,- Kč – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Zrušení dotace na rok 2017 –
Junák-český skaut, středisko Sirius
Horní Stropnice, z.s.
Pan starosta uvedl, že rada navrhla, aby

byla Junáku - český skaut zrušena dotace na
rok 2017. Zástupce této organizace byl upo-
zorňován a obesílán o nutnosti předložit vyúč-
tování dotace za rok 2016, v současné době
však s městským úřadem nekomunikuje. Měs-
to se obrátilo i na nadřízený orgán o jmenný
seznam členů, a tento se neshodoval se sezna-
mem, který předložil žadatel o dotaci jako její
přílohu, tudíž neposkytl správné informace.

Pan Mgr. Jarolímek se dotazoval, zda i
Junáku-český skaut byl za rok 2016 vyměřen
platební výměr.

Pan starosta odpověděl, že ano.
Zastupitelstvo města ruší část usnesení za-

stupitelstva, kterým byla Junáku-český skaut,
středisko Sirius Horní Stropnice, z.s. přiznána
dotace na rok 2017 ve výši 11.300,- Kč
– 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Odměny za výkon funkce členům
výborů
Pan starosta informoval, že v tomto bodu

se schvaluje odměna za funkci členům výbo-
rů, kteří nejsou členy zastupitelstva.

Bc. Vochoska se dotazoval na odměny pro
členy osadních výborů, zda jsou podle do-
cházky nebo paušálem.

Starosta odpověděl, že u osadních výborů
se jedná o paušální částku. Tyto výbory se
scházejí podle potřeby a jejich činnost je vlast-
ně celoroční. Pan starosta pochválil jednotlivé
výbory za jejich spolupráci.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstvu
města – 10  hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7

Přehled akcí zařazených do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017:

Název akce: Vlastník: Program
MPR Podíl města Vlastní zdroje Nezpůsobilé výdaje

hrazené žadatelem

Obnova kamenných prvků, omítek stěn a klenby
v průjezdu radnice Město Nové Hrady 109 000 Kč 110 565,30 Kč 0 Kč 46 108,70 Kč

DPH

Obnova a repase 9 ks vnitřních dveří v domě
čp. 41 – nemovitá kulturní památka rej.č. 100612 František Hommer 30 000 Kč 6 000 Kč 24 000 Kč 0 Kč

Obnovení nátěru fasády věže a průčelí kostela
sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

Římskokatolická
farnost Nové Hrady 193 000 Kč 44 000 Kč 199 832 Kč* 0 Kč

Restaurování kamenného schodiště a balustrádo-
vého zábradlí v zahradě

Mikrobiologický ústav Akade-
mie Věd České republiky v.v.i. 728 000 Kč 0 Kč 649 000 Kč 289 170 Kč

DPH

CELKEM: 1 060 000 Kč 160 565,30 Kč 872 832 Kč 335 278,70 Kč

* do vlastních zdrojů jsou započteny neuznatelné náklady za nájem lešení ve výši 49 145,80 Kč
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p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Zpráva o činnosti finančního výboru
za rok 2016 a Plán práce finančního
výboru na rok 2017
Pan starosta uvedl, že součástí materiálu je

zpráva o činnosti a plán práce a požádal Ing.
Štangla, zda chce něco doplnit k tomuto mate-
riálu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že byl požádán o zá-
pisy z jednotlivých kontrol a tyto byly doruče-
ny na městský úřad. Finanční výbor se
pravidelně schází a plán práce je mírně modi-
fikován, vyjadřuje se k rozpočtovým opatře-
ním a důležitým majetkovým převodům.

Pan starosta konstatoval, že podněty FV
jsou průběžně projednávány, vyjadřoval se též
k významným majetkovým věcem.

Pan Michale se dotazoval k plánu práce,
jak bude specifikována a posuzována efektivi-
ta využití vybraných budov.

Pan starosta upřesnil, že toto bylo řešeno už
minule a jedná se spíše o nákladovost.

Pan Ing. Štangl odpověděl, že se slovem
nákladovost nemá problém.

Pan starosta uvedl, že slovo efektivita bude
nahrazeno slovem nákladovost.

Zastupitelstvo města schvaluje Zprávu
o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva
města Nové Hrady za rok 2016.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce
Finančního výboru Zastupitelstva města Nové

Hrady na rok 2017 v upraveném znění – 10
hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. OZV č. 1/2017
Pan starosta uvedl, že vyhláška může být

zrušena pouze novou vyhláškou, tzv. zrušova-
cí. Proto je nutno tento úkon provést a tím defi-
nitivně zmíněnou vyhlášku zrušit.

Zastupitelstvo města ruší své usnesení ze
14. jednání zastupitelstva města ze dne
9.2.2017, bod č. 6 a vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2017, kterou se zrušuje Obecně
závazná vyhláška města Nové Hrady č. 2/2015
o omezení konzumace alkoholických nápojů
na veřejných prostranstvích – 10  hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František  Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Interpelace
Pan Ing. Štangl požádal o doplnění minulé

interpelace pro finanční výbor, o stanovení ná-
kladů za úkony jednotlivé právní kanceláře, a
přečetl odpověď v tomto bodu na interpelaci,
aby toto bylo rozpočteno do úkonů tak, jak to

advokátní kancelář rozpočítala, do plateb za
jednotlivé úkony. Zda by mohly být poskytnu-
ty smlouvy s jednotlivými kancelářemi.

Paní Kedrušová odpověděla, že smlouvy
s advokátními kancelářemi nejsou, tyto jedna-
jí na základně plné moci.

Pan Ing. Štangl uvedl, že tyto věci by měly
být zasmluvněny.

Pan starosta konstatoval, že interpelace
bude ze strany paní ředitelky TSM Nové Hra-
dy doplněna.

� 11. Diskuse
Pan starosta informoval o stavu lékárny a

možnosti jejího otevření. Nový nájemce před-
pokládal, že bude otevřena do konce měsíce
března, ale došlo ke zpoždění asi o jeden až
dva týdny, protože bylo nutné provést drobné
vnitřní úpravy, které odpovídají legislativě.
Nyní jsou ještě potřebná dílčí potvrzení, která
ještě zbývají, aby mohla být lékárna otevřena.
Na lékárně budou uvedeny příslušné informa-
ce o otevření.

Ing. Štangl se dotazoval, pokud bude do
15. dubna lékárna otevřena, zda je již připra-
vena smlouva.

Pan starosta odpověděl, že smlouva je již
uzavřena. Nájemce již funguje na základě
smlouvy. K malému zdržení došlo při předání
mezi jednotlivými nájemci.

Pan starosta ještě informoval o hotelu Máj
a jeho případném zaúvěrování. Bylo připrave-
no a uskutečněno pracovní jednání se zastupi-
teli, kde se dohodlo, že zatím město nebude
žádat o úvěr na rekonstrukci. Tento krok by
nastal až po zpracování studie, kdy budou roz-
plánovány další kroky. Rýsuje se možnost po-
dat žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken
a dveří.

Dále ještě pan starosta uvedl, že dnešního
dne se setkal se zástupci Jihotransu ohledně
autobusového nádraží. Zatím se jedná, zda
bude celá plocha zaasfaltována a zda by se
město částečně finančně podílelo na zaasfalto-
vání té části, kterou by si poté mohlo pronaj-
mout a využívat např. jako parkoviště.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, zda se
město mohlo vyjádřit k projektu rekonstrukce
autobusového nádraží a zda je v tomto projek-
tu řešena čekárna.

Pan starosta odpověděl, že město se ne-
mohlo vyjadřovat k návrhu autobusového
nádraží. Je to standardní nádraží, které je bu-
dováno i v jiných městech. Společnost Jiho-
trans si může nakládat se svým majetku podle
jejich zvážení. Další jednání již budou s námi
diskutována. Pokud by město mělo možnost
následně areál nádraží doplnit o zastřešený
prostor, bude o této věci jednáno.

Pan Sýkora (občané) uvedl, že se mu nelí-
bí, že Jihotrans má v majetku nádraží stejně
jako České dráhy, nechají lidi stát venku a asi
nemají zájem o přepravu lidí. Dle jeho názoru
je škoda, že nádraží není v majetku města a že
samospráva nemohla ovlivnit projekt.

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

ným zastupitelům za účast na 15. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 19.40 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

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

Dne 18. 5. 2017 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě 160 Kč uhradí občané na místě.

Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa !

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2016 – Čl.5, je snížena u vlastníka, který nechá psa označit systémem

radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je nutné mít psa zaznamenaného
v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
¡ psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
¡ pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
¡ došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte

je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evidence, nebo vyřazení
psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

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!!!
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Biologicky rozložitelný odpad
OZNÁMENÍ

Svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu
začíná v PÁTEK 12. 5. 2017 a dále pak 1x za 14 dní, tj.

v každý LICHÝ týden v PÁTEK
až do 24. 11. 2017

Jak třídíme biologický odpad a co do těchto BIO nádob
patří a co ne?

Biologicky rozložitelný odpad se ukládá do speciálně uprave-
ných nádob pro sběr biologického odpadu – (hnědé popelnice). Do
těchto nádob se především ukládá biologicky rozložitelný odpad
vzniklý v domácnosti, např. shnilé ovoce, zelenina, slupky z ovo-
ce a zeleniny, vše rostlinného původu co by jinak skončilo v koši
a následně v popelnici. Druhotně pak dále lze odložit i přiměřené
množství trávy nebo listí ze zahrad, zvadlé květiny, plevel, naláma-
né větvičky, čisté piliny – hobliny.

Do nádob NEPATŘÍ uhynulá zvířata, olej, maso, kosti, zbyt-
ky potravin, tekuté potraviny, obaly od potravin, sklo, plasty,
plechovky, papír, stavební materiály…

V současné době je již kapacita nádob naplněna. Další lokality
pro rozšíření služby a další distribuce nádob pro nové zájemce se
připravují. OŽP

Městský spolkový bál 2017
Když se Městu Nové Hrady podařilo zrealizovat nákup hotelu

Máj, byla okamžitě otevřena i otázka, zda uspořádat či neuspořádat
městský spolkový bál. Na jedné straně byla jasná poptávka od mno-
hých občanů, na druhé straně komplikace s krátkým časem příprav a
vhodným termínem. Sladit obě naše tradiční kapely nebylo jedno-
duché a nakonec jsme stáli před jediným možným termínem, kterým
byl pátek 14. dubna neboli Velký pátek. Přestože byl i pro některé
z organizátorů tento termín poněkud „kontroverzní“, bylo většinové
rozhodnutí spolků a organizátorů takové, že bál uspořádáme.

Jako tradičně se do přípravy bálu zapojili představitelé našich
spolků, kteří pomohli zejména se zajištěním tradiční tomboly. V této
souvislosti bych velmi ráda poděkovala všem sponzorům a spolkům
za jejich podporu ve formě darů do tomboly – od nejmenších „sran-
dacen“ až po velké ceny, které jsme jako hlavní o půlnoci vylosova-
li. Naše spolky se také podílely na průběhu zabezpečení plesu –
členky Seniorklubu zajistily šatnu, Myslivecký spolek vzorně při-
pravil občerstvení a pomohl i u vstupu do sálu, pomoci však přišli i
naši hasiči a sportovci. Výzdobu stolů s velikonoční tematikou vy-
robili žáci 2. třídy ZŠ pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Tomáš-
kové. Tombolu pak jako vždy v minulosti připravovaly Alenka
Haškovcová, Maruška Dvořáková, Martina Kourková a Bohunka
Vochosková. Ve výčtu těch, kterým bych chtěla poděkovat za pomoc
při přípravě, nesmí též chybět zaměstnanci Technických služeb města
Nových Hradů, kteří si vzali na starost úklid a topení v hotelu Máj.
V neposlední řadě bych ráda poděkovala i kolegovi místostarostovi –
Pepíku Vochoskovi, který se vedle zajištění obou kapel podílel i na
tombole a další přípravě.

Samotný bál měl tradiční průběh. Po hudebním úvodu jej zahájil
starosta Vladimír Hokr, pak již následovala zábava pro všech asi 200 li-
diček, kteří dorazili z našeho města, okolních obcí i od našich sousedů
z Rakouska. Všichni se velmi dobře bavili až do časných ranních hodin.

Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří se podíleli na pří-
pravě i průběhu bálu a už nyní se těším na příští rok. Věřím, že se po-
daří vybrat lepší termín a že se opět dobře pobavíme a pořádně si
zatančíme v „našem novohradském“ Máji.

Ladislava Bártová – místostarostka

Ples na Velký pátek?
Jak je to u nás s těmi tradicemi?

V našem městě se konal městský spolkový ples. Nebylo by na tom
nic nezvyklého, mohla by to být moc příjemná akce. Letošní ples byl
ale naplánován na Velký pátek, tedy na den přísného půstu, nejen od
jídla, ale i od veškeré zábavy – a pořádat ples, to je opravdu dost „přes
čáru“. V tento den si evropská tradice připomíná památku ukřižování
Ježíše Krista, pro křesťany je Velký pátek jedním z nejdůležitějších dní
v roce.

Můžete mi jistě namítnout, že dnes si již zejména v České republi-
ce mnoho lidí s křesťanstvím své životy nespojuje. Namítám, proč
tedy slavíme Vánoce, Velikonoce? Křesťanství je pevně spjato s ev-
ropskou kulturní tradicí, evropská kultura vychází krom antiky zej-
ména z křesťanství, veškeré hodnoty, umění, architektura – bez
křesťanství by Evropa vypadala úplně jinak. Kříž jako symbol je pev-
ně ukotven v evropské kulturní tradici. Potkáváme ho na každém kro-
ku – v kostelích, při cestách, na hřbitovech, nosíme ho na krku. Kříž,
který odkazuje k Velkému pátku, k utrpení Ježíše Krista na kříži. Vý-
znam Velkého pátku potvrdili i naši zákonodárci tím, že na tento den
vyhlásili státní svátek.

V Nových Hradech tradičně a významně slavíme masopust – jen si
dovolím připomenout, že masopust uzavírá období zábavy a veselí a
Popeleční středou, která na masopust přímo navazuje, začíná období
přípravy, fyzické i duchovní, na Velikonoce, kdy slavíme ukřižování a
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Proč tedy slavíme masopust a význam
Velkého pátku a Velikonoc ignorujeme? Masopust bez Velikonoc
úplně postrádá význam.

Ráda bych se obrátila s velkou prosbou na pořadatele městského ple-
su, aby příště lépe zvážili datum pro pořádání, podobné akce by měly
proběhnout ještě před masopustem, myslím, že není obtížné to tak naplá-
novat. Chtěla bych obzvlášť v dnešní době vyzvat ke všeobecnému res-
pektu a úctě k naší evropské kulturní křesťanské tradici, pokud totiž sami
nebudeme respektovat vlastní kulturu a tradice, a budeme ji dokonce po-
pírat podobnými projevy neúcty, či snad ignorantstvím, snadno nás jiné
kultury, zejména ta islámská, převálcují. Možná bychom si i dnes měli stá-
le uvědomovat, že svobodná společnost založená na humanitních princi-
pech nevyrostla z ničeho a byla to právě podstata křesťanství, která
spočívající v lásce k člověku, se člověku nabízela, ale nevnucovala k při-
jetí. Přijímá nás všechny takové, jací jsme. Rozhlédneme-li se po světě,
stěží najdeme ještě nějakou takovou civilizaci. Není tedy přeci jen v záj-
mu nás samých si tyto naše hodnoty uchovat, i když k nim třeba i bez-
prostředně necítíme osobní aktivní vztah?

Marie Procházka Štanglová

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Klášter Božího Milosrdenství oznamuje, že v době

od 9. 5. do 23. 5. 2017
bude opět probíhat sběr obnošeného šatstva

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

denně od 8.00 do 16.00 hodin.

Tradiční oslava MDŽ se uskutečnila 12. 3. 2017 v KSD. V programu
slavnosti vystoupil dětský pěvecký sbor ze ZŠ N. Hrady, k tanci a posle-
chu vyhrávala muzika pod vedením Josefa Vochosky a žádná žena ne-
odešla domů bez květiny L. S.



květen 2017 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

MS úspěšně vstoupilo do své 54. sezóny
Vážení spoluobčané a čtenáři Novohrad-

ského zpravodaje, dne 1. 4. 2017 vstoupil
Myslivecký spolek Nové Hrady do své pade-
sáté čtvrté sezóny, ve které nás čeká spousty
práce tak, jako roky před tím. Začátek roku ne-
byl, tak jako v předešlých létech, ve znamení
tradičního mysliveckého plesu, který se ne-
uskutečnil kvůli tahanicím o hotel Máj. Ne-
zbývá než doufat, že pro příští roky bude vše
již v pořádku a městu Nové Hrady se podaří
vdechnout hotelu nový život tak, abychom jej
mohli využívat i my všichni pro kulturní obo-
hacení našeho města a okolí.

V březnu proběhla tradiční výroční členská
schůze, kde jsme letos přijali nového člena
paní Ivetu Fleischmannovou a jednoho čeka-
tele členství pana Karla Svobodu. Naši schůzi
navštívil i starosta města pan Mgr. Vladimír
Hokr, který vyslechl zprávy funkcionářů MS a
následně přednesl své podněty a připomínky.
MS tímto děkuje městu Nové Hrady v přístupu
k našemu spolku a těšíme na další spolupráci.

Na 8. dubna vyšla první brigáda MS, kdy
jsme se pustili do údržby klubovny, skladu
krmení a voliér pro bažanty. Následovat bu-
dou brigády na Dobré vodě, v honitbě a při
budování samokrmítek pro srnčí zvěř. Dále
se zaměříme na budování světelných zradidel
k vozovkám, neboť se tyto velmi osvědčili.
Bohužel i tak došlo k poměrně velkým ško-
dám na zvěři při střetu s automobily, což bylo
zapříčiněno přechodem zvěře přes vozovky za
denního světla. Tento nedostatek bychom rádi

vyřešili přidáním pachových zradidel na
stávající světelná zradidla, respektive jejich
nosičů.

Jako každé jaro se někteří členové MS vy-
pravili do lesů, aby provedli vyčištění lesa od
odpadků, které sem nanosí neukáznění lidé.
Spousty láhví ať už pet nebo skleněných, ple-
chovek od olejů a od jídla, igelitové pytle a
další zaplnili jedno auto. Je až s podivem, ko-
lik hlupáků okolo nás žije, kteří si neváží naší
krásné přírody a nejsou schopni využít služby,
kterou zajišťuje město Nové Hrady na sběr-
ném dvoře dvakrát v týdnu, nebo sběrných
kontejnerech v osadách. Snad se toto v bu-
doucnu bude dít méně a méně. Fotografie
z brigády můžete shlédnout na facebookovém
profilu MS.

Již po skončení loňského ročníku Dne
ochrany přírody, myslivosti, rybářství a vče-
lařství 2016 jsme začali pracovat na dalším
ročníku, který se uskuteční dne 17. 6. 2017 od
14:00 v zámeckém parku, kdy se bude jednat
již o 6. ročník!!! Díky aktivitě vedoucích pra-
covníků spolků z Nových Hradů, ochránců
přírody, sportovních rybářů, mysliveckého
spolku, včelařů z Nových Hradů a Trhových
Svinů a Veselé muzice, se rýsuje zase bohatší
a zajímavější program, který přitáhne k tisí-
covce návštěvníků nejen z Novohradska. To
vše by se samozřejmě nemohlo konat bez tra-
diční podpory města Nové Hrady, které velmi
výrazně přispělo finanční dotací a spoluprací
s SDH Nové Hrady a TSM Nové Hrady.

S programem dne vás seznámíme v příštím
čísle NZ, kdy budeme propagovat akci na
plakátech, letácích a facebookovém profilu
se stejnojmenným názvem.

Závěrem si dovolím upozornit čtenáře, že
akce v zámeckém parku má především za cíl
propagaci spolků a organizací, které se zabý-
vají ochranou přírody. I proto byl zvolen mě-
síc červen pro pořádání tohoto dne, neboť je
měsíc červen vyhlášen, jako měsíc myslivosti
a ochrany přírody. Apeluji proto na všechny
návštěvníky našich lesů, polí a luk, aby dodr-
žovali zásady pohybu v přírodě, platné naříze-
ní a zákony, které mají za cíl chránit zvěř před
rušením v době, kdy od měsíce května dochází
k rození nových životů v přírodě. Držte se pro-
to prosím značených cest, své čtyřnohé kama-
rády mějte vždy pod svým vlivem, tedy na
vodítku, aby nedocházelo ke zbytečným kon-
fliktům mezi myslivci, lesníky, rybáři a náv-
štěvníky přírody. Pokud budete mít zájem
o informace k jakékoli činnosti mysliveckého
spolku, obraťte se na funkcionáře MS, rádi
vám vše zodpovíme. Kontakty naleznete na
našich webových stránkách MS Nové Hrady
myslivecky-spolek-nove-hrady.webnode.cz
nebo např. v novohradském kalendáři.

MS Nové Hrady přeje všem slušným
návštěvníkům přírody krásné jaro.

Za výbor MS Martin Brychta,
místopředseda MS Nové Hrady

PIETNÍ AKT
K uctění  památky obětí a padlých

při příležitosti 72. výročí osvobození Československa
a konce 2. světové války se uskuteční

V PONDĚLÍ 8. KVĚTNA 2017 OD 17. hodin

u hrobu vojáků Rudé armády
na místním hřbitově před hrobkou.
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Jarní zprávičky ze školky
První jarní den děti odemkly zahradu po

zimním odpočinku: „Odemyky, zamyky, od-
mykáme trávníky, k tomu také stromečky,
bude dobře pro všecky.“ Březen je měsícem
knihy a v březnu tradičně s dětmi navštěvuje-
me místní knihovnu. Knihovnice, paní Císa-
řová, má pro každou třídu připraven pěkný
program na seznamování dětí s knihou a kni-
hovnou.

V rámci soutěže Zvonek z Novohradských
hor si mateřské školy ve své věkové kategorii
uspořádaly samostatná oblastní nepostupová
kola. Prvním soutěžním uměleckým oborem
byla výtvarná výchova v Benešově nad Čer-
nou. Zúčastnily se školky z Benešova, Horní
Stropnice, Besednice, Nových Hradů a Ma-
lont. Obrázky našich dětí byly zveřejněny v minulém čísle Novohrad-
ského zpravodaje. V dubnu uspořádala Základní a mateřská škola
Horní Stropnice oblastní kolo ve zpěvu, kde ke zmiňovaným školkám
přibyla školka z Rapšachu. Mateřskou školu Nové Hrady svým zpě-
vem reprezentoval Tomáš Šavel, Eva Cséfalvay, Tadeáš Balík, Eliška
Hanušová, Matěj Kříha, Jiří Augusta, Radek Maroušek, Elen Nedo-
rostová a Anna Pávková. U nás v Nových Hradech bude recitační sou-
těž, nazvaná „Přehlídka dětských recitátorů“, v květnu. Paní Ivana
Hokrová – garant soutěže – zajistila na 18. května pěkné a příjemné
prostory v kulturně-spolkovém domě.

Policie v MŠ

Broučci v knihovně Sokolník na zahradě MŠ

Plavání

Zpěv v H. Stropnici

MŠ INFORMUJE

pokračování na str. 11
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Velikonoční dílna se v naší školce otevřela odpoledne 11. dubna pro
rodiče s dětmi. Letošní téma bylo: rozličné způsoby zdobení vajíček a
perníčků, vše připravila maminka Hanka Kinclová, které tímto moc dě-
kujeme. Pod názvem „Uklízí celá školka“ proběhl úklid okolí školky ke
Dni Země, „Krůčky bezpečí“, děti se setkaly s příslušníky Policie ČR,
pány Brychtou a Plouharem. Předškoláci byly na návštěvě v první třídě
základní školy před zápisem do ZŠ. Do školky přijel sokolník pan Von-
druška se synem a předvedli nám své chovance v akci. Děti byly pozvá-
ny na prohlídku Velikonočního hradu, fotografovaly se a zahájili jsme
předplaveckou přípravu předškolních dětí v Borovanech. Na čarodějni-
ce opět ve školce propukl čarodějnický rej.

Ještě nás čekají besídky k svátku matek, školní výlety, zápis do mateř-
ské školy, 11. sportovní hry ke Dni dětí, Zahradní Veselé dovádění na zá-
věr školního roku a šerpování předškoláků, kteří v září nastoupí do 1. třídy.

Vaše školka Velikonoční dílna

Sluníčka ve školeAnna Pávková – LESNÍ SKŘÍTEK HONZÍČEK

Elen Nedorostová – LESNÍ POHÁDKA

Eliška Kostečková – POHÁDKOVÝ LESJakub Horelica – VODNÍ SKŘÍTKOVÉ V LESE

Ema Dobrovská – SKŘÍTKOVÝ LES PRO ZVÍŘÁTKA

MŠ INFORMUJE pokračování ze str. 10
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Mateřská škola Nové Hrady
hledá:

¢ Asistenta/ku pedagoga
s kladným vztahem k dětem

a spolehlivým přístupem k práci.

Požadavky:
střední vzdělání s maturitou a odpovídající pedagogické

vzdělání na SŠ, VOŠ, VŠ, nebo kurz pro asistenty pedagoga.
Nástup 1. 9. 2017 na zkrácený úvazek.

¢ Školního asistenta
nepedagogického pracovníka

s nástupem 1. 9. 2017.

Požadavky:
SŠ, VOŠ, VŠ s ukončeným studiem pedagogiky

nebo kurzem pro asistenty pedagoga.

Simona Šalomounová – LESNÍ TAJEMSTVÍ

Nicol Šalomounová – LESNÍ SKŘÍTKOVÉ

Lucie Matějková – LESNÍ SKŘÍTKOVÉ

Jana Kopřivová – SKŘÍTEK DUBÁČEK

Matěj Bedri – LESOLES

ZÁPIS
do MATEŘSKÉ ŠKOLY

NOVÉ HRADY
se uskuteční ve dnech

9. 5. 2017 od 8 do 14 h
10. 5. 2017 od 12 do 16 h

současně se dny otevřených dveří

K zápisu přijďte s dětmi, které dovrší 3 let
ve školním roce 2017–2018, s sebou přineste

vyplněnou žádost, podepsanou oběma rodiči,
svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a doklad

o očkování. Žádost o přijetí je volně uložena
ve žluté a duhové školce u jídelníčku,

nebo ke stažení na www.msnovehrady.cz

DĚTI POSLEDNÍ ROK PŘED NÁSTUPEM
DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY MAJÍ ŠKOLKU

OD 1. ZÁŘÍ POVINNOU!

Těšíme se na Vás, Vaše školka
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ZŠ INFORMUJE

Zápis do 1. třídy
Tento rok byl termín zápisů posunut z led-

na na duben. Na naší škole se konal 7. a
8. dubna 2017.

Budoucí prvňáčci si u zápisu vyzkoušeli
jednoduché úkoly – předvedli znalost barev,
základních geometrických tvarů, počítání.
Svou paměť si otestovali u pexesa, postřeh
u hledání rozdílů. Skládali obrázek, malovali
postavu. Řečové schopnosti ukázali při reci-
taci či zpěvu.

Většina dětí zvládla zadané úkoly velmi
dobře. Jediným problémem se ukázala v něko-
lika případech horší výslovnost. Proto byla ro-
dičům doporučena spolupráce s logopedem.

K zápisu se dostavilo celkem 35 dětí. Čtyři
rodiče požádali o odklad školní docházky. Os-
tatní mají ještě tuto možnost dle zákona do
konce května. Poté bude také upřesněn koneč-
ný počet žáků.

Žádost o odklad je letošní rok nutno dopl-
nit doporučením od příslušného školského
poradenského zařízení a odborného lékaře či
klinického psychologa.

Mgr. Kateřina Marešová

Oblíbené komiksy
V březnu se žáci 5., 6. a 7. tříd zúčastnili

vzdělávacího pořadu o komiksu. S pořa-
dem zavítal do Nových Hradů pan Daniel
Vydra. Během dvou vyučovacích hodin
získali žáci hravou formou mnoho teoretic-
kých znalostí a praktických zkušeností. Po-
mocí pracovních listů si všichni vyzkoušeli
k připraveným kresbičkám vytvořit texty.
S nejúspěšnějšími a nejvtipnějšími příběhy
jejich autoři pod vedením pana Vydry
vystoupili na jevišti.

Pořad pro základní školu připravila paní
Císařová. Uskutečnil se v pěkném prostře-
dí kulturně-spolkového domu. Žáky i vy-
učujícími byl velmi pozitivně hodnocen.

Mgr. Ivana Pelechová

Lvíče ve školní
tělocvičně

Dne 23. března jsme opět po roce přivítali
pana Ambrože s manželkou ze ZOO Dvorec.
Tentokrát si chovatelé pro nás připravili maru
stepní a jako velké překvapení malé roztomilé
lvíče narozené 19. ledna. Mara je zvláštní sa-
vec, který některým připomíná zajíce, pohy-
bem spíš srnku nebo klokana. Je to hlodavec
příbuzný morčeti a žije v prériích Jižní Ame-
riky. I v zajetí jsou mary velice ostražité a
plaché, proto je člověk nemůže ani pohladit.
Lvíče Shina se s majitelkou neustále mazlilo.
Pro její roztomilost bychom ji všichni chtěli
mít doma, a tak se určitě někdy pojedeme po-
dívat do ZOO, jak vyrostla.

Mgr. Štěpánka Hanusová
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ZŠ INFORMUJE

Exkurze do Českých Budějovic
Dne 5. 4. 2017 jsme jeli se

školou na exkurzi do Českých
Budějovic. V plánu bylo zhlédnu-
tí filmového představení a potom
návštěva velikonoční výstavy v Ji-
hočeském muzeu.

Odjížděli jsme v 8 hodin auto-
busem z novohradského náměstí.
Když už jsme všichni seděli na
svých místech, paní učitelky nás
spočítaly a mohli jsme vyrazit. Po
cestě jsme si hodně povídali, tak-
že nám to rychle uběhlo. Z auto-
busu jsme vystoupili před multikinem CineStar. Byl ještě čas, proto
jsme mohli navštívit obchody a nakoupit si nějaké dobroty. To už nás
čekal modrý sál a pohádkový příběh Anděl Páně 2. Film se mi moc líbil,
byl jsem nadšený.

Po skončení filmu nás autobus odvezl k Jihočeskému muzeu. Blížily
se Velikonoce a my jsme si chtěli tyto svátky připomenout zhlédnutím
výstavy, která byla k Velikonocům v muzeu připravena. Když se všich-
ni dostatečně naobdivovali krásné velikonoční výzdobě, kraslicím
z nejrůznějších míst jižních Čech, pomlázkám a dalším velikonočním
tradicím, nastoupili jsme do autobusu a vraceli se zpět do Nových Hra-
dů. Než jsme probrali všechno, co nás během dopoledne zaujalo, byli
jsme doma.

Už nyní se těšíme na další exkurzi. Je naplánována na květen do ne-
daleké Třeboně.

Za žáky 7., 8. a 9. třídy Jakub Zíka
Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Irina Schaffelhoferová
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Výzdoba stolů na Městský spolkový ples
Naše II. A byla požádána místostarostkou města Ing. Ladislavou
Bártovou, aby vytvořila výzdobu na Městský spolkový ples. Na
otázku, zda se na to cítíme, odpověděl Martin za všechny: „My to
zvládneme, my jsme šikovní!“ Jak jsme to zvládli, posuďte sami.

Žáci II. A + Mgr. Jana Tomášková

Oblastní kolo recitační soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“

V oblastním kole recitační soutěže „Zvonek z Novohradských hor“,
která proběhla 22. 3. 2017 v Malontech, měli naši žáci těžkou úlohu.
Prosadit se v celkovém počtu 62 účastníků nebylo zase tak jednoduché.
Ale přesto jsme podle starého rčení: „Veni, vidi, vici.“ (Přišel jsem, viděl
jsem, zvítězil jsem) dokázali, že v Nových Hradech máme recitaci a poe-
zii rádi. Svědčí o tom 3. místo Terezy Cséfalvay v 1. kategorii a 1. místo
Madlen Charvátové ve 2. kategorii.

Mgr. Jana Tomášková

Zprávy ze ZUŠ F. Pišingera
Vážení spoluobčané, milí rodiče, milí žáci,
dovolte mi informovat vás o dění v posledním čtvrtletí v místní Zá-

kladní umělecké škole F. Pišingera.
V prosince jsme uspořádali neuvěřitelných 22 žákovských koncertů

adventních, vánočních, pro seniory – v Trhových Svinech i všech po-
bočkách (máme jich 9). Vánoční koncert spojený s výstavou kurzu
Tvořivé výchovy jste mohli navštívit i v Besednici, také zde proběhla
výtvarná výstava k 65. výročí založení školy.

V lednu se uskutečnil koncert mladších žáků akordeonového oddě-
lení ze všech poboček, což bývá velmi zajímavá možnost porovnat vý-
kony a výsledky žáků různých učitelů. Také kytaristé zorganizovali
společný koncert. Taneční obor se prezentoval na Farním plese v Trho-
vých Svinech.

V únoru proběhla v Českých Budějovicích zajímavá akce „Mladí
filharmonici“. Hráčům byla nabídnuta možnost spolupráce s profesio-
nálním orchestrem a dirigentem. Z naší školy se zúčastnili 4 violoncel-
listé a jeden violista. Na podzim dostali party (notový materiál),
s učiteli je nastudovali, poté přišla fáze zkoušek s Jihočeskou komorní
filharmonií završená velice úspěšným společným koncertem v kostele
Sv. Anny s dirigentem Petrem Chromčákem. Všichni si akci užili a těší
se na pokračováníJ. V tomto měsíci proběhlo i republikové finále Fol-
ky Tonk 2017, kam postoupil hudební soubor pana učitele Josefa Men-
šíka z pobočky v Malontech. Také jsme slyšeli přehrávky žáků před
soutěžemi ZUŠ. V letošním roce mohou předvést své dovednosti hráči
na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Již máme první výsledky –
v okresním kole ve hře na klavír v tomto měsíci naši žáci získali 1. mís-
to s postupem, 2. i 3. místo v různých kategoriích.

pokračování na str. 16
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Zprávy ze ZUŠ F. Pišingera

Březen byl i nadále ve znamení soutěží. Nejvýraznějším úspěchem
jsou zatím postupy do krajského kola – 1 klavír (Mgr. Tröstl), 2 violon-
cella (Radka Hájková), 2 kytary (MgA. Ferenczi a Josef Menšík). Kraj-
ské kolo soutěže ZUŠ ve hře na klavír se uskutečnilo Jezuitském sále
v hotelu Růže v Českém Krumlově. Mělo příjemnou atmosféru v nád-
herném prostředí, hráči okusili i hru na hodně kvalitní klavír. Naše Te-
reza Golombková, žákyně Mgr. Michaela Tröstla z pobočky v Horní
Stropnici získala 1. místo! Také Čestné uznání ve velké konkurenci ce-
lostátní soutěže PRAGuitarra Clássica 2017 pro Annu Lepschy ze třídy
MgA. Kláry Ferenczi je příznivá zpráva. Všem hráčům i jejich
pedagogům jménem organizace i jménem svým blahopřeji a přeji
mnoho hudebních zážitků a úspěchů.

V březnu také začíná jedna aktivita věnovaná dospělým zájemcům
o kresbu a malbu, je to nejen příprava ke studiu na středních a vysokých
školách, ale i kvalitní zábava pro zájemce o výtvarno všech věkových
kategorií. Probíhá v učebně výtvarného oboru v SOŠ T. Sviny, kurz
vede Mgr. Lenka Dušková, kontakt 777 823 412. Neostýchejte se, zá-
jemci jsou vítániJ

Kruh přátel hudby při ZUŠ F. Pišingera pořádá 42. koncertní sezó-
nu, v níž jsme mohli vyslechnout vystoupení vynikajících sólistů a ko-
morních souborů. Vánoční koncert připravilo trio Musica Dolce Vita,
lednový koncert patřil mladému umělci z „Listiny Mladých“, kterou
vydává Český hudební fond. Vystoupil zde se sólovým recitálem na-
dějný český houslista Milan Al Ashab, který velice pohotově „zasko-
čil“ za svého kolegu kontrabasistu koncertujícího v tu dobu v Číně.
Únorový koncert patřil profesorce konzervatoře v Č. Budějovicích Di-
naře Suleymanové a jejímu žákovi, velmi talentovanému Františku
Lejskovi z nedalekých Borovan. Před koncertem paní profesorka věno-
vala svoji pozornost i našim žákům a učitelům, kteří projevili o konzul-
tace zájem. Setkání bylo velmi podnětné a motivující pro všechny.
Březen byl ve znamení kytary a flétny příčné. Na koncertě vystoupili
tentokrát umělci z Brna – prof. JAMU kytarista Libor Janeček a mladá
ruská flétnistka Mariia Mikhajlova. Letošní sezónu zakončí violon-
cellisté Jiří Hošek a Dominika Weiss Hošková 19. dubna. Opět jste
všichni srdečně zvániJ

Nutno dodat, že tyto koncerty jsou pořádány nejen pro členy KPH,
ale i pro vás, žáky ZUŠ, rodiče, širokou veřejnost… Na koncerty vypra-
vujeme zvláštní autobus, který doveze posluchače z Kaplice přes Sobě-
nov a Besednici do Trhových Svinů a poté zpět. Vstupné bývá 200 Kč
pro dospělé, 100 Kč pro důchodce a studenty, ZDARMA mají vstup

děti do 15 let. Velice zde děkuji radnicím v Trhových Svinech, Ledeni-
cích a Besednici, které spolu s Jihočeským krajem tuto činnost dlouho-
době podporují a přispívají tak k vašemu pohodlí, neboť nemusíte za
kvalitní produkcí dojíždět.

A co máme pro nejbližší období v plánu? V květnu soutěž Novo-
hradská flétna a hlavně celostátní akci ZUŠ OPEN, podporovanou
řadou vynikajících umělců v čele se světoznámou zpěvačkou Magdalé-
nou Koženou, která proběhne 30. května v celé ČR. Naši žáci vystoupí
v 15 hodin na Buškově hamru a v 18 hodin v kostele Nanebevzetí Panna
Marie v Trhových Svinech. I v tento den jste srdečně zvániJ

V červenci podruhé zorganizujeme příměstský tábor ve dvou termí-
nech s náplní „Hedvábná stezka“ a „Alchymisté“. Informace poskytne
ZUŠ nebo www.zustsviny.cz

V srpnu proběhne další ročník hudebních týdenních kurzů pro hráče
na smyčcové nástroje v Nových Hradech. Období od dubna do konce
června bude ve znamení koncertů závěrečných, absolventských, tříd-
ních, vystoupení tanečního oboru i výstavy výtvarného oboru. Všichni
jste na vybrané akce srdečně zváni. Přijďte podpořit tvořivé děti!

S přáním pěkného jara Věra Kuthanová

pokračování ze str. 15
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Novohradská číše
Memoriál Karla Hrušky

39. ročník
Letošní ročník Novohradské číše přinesl

s sebou několik změn. Tou první, kterou ne-
mohl nikdo přehlédnout, bylo místo konání.
Vzhledem k tomu, že v době příprav akce ne-
bylo jednoznačně jasné v jakém technickém
a provozním stavu bude Hotel Máj, zvolili
jsme mimonovohradskou variantu. Soutěž
jsme uspořádali v DK Metropol Č. Budějovi-
ce, takže jsme Číši tzv. „vyvezli do Budějo-
vic“. I termínově jsme museli zvolit náhradní
datum a přizpůsobit se volné kapacitě sálu DK
Metropol. Prostřednictvím NZ děkuji vedení
této instituce, včetně pořadatelského personá-
lu v době akce, za spolupráci a za vytvoření
vhodných podmínek pro kvalitní soutěžení.

Jakou druhou, a pro pořadatelský tým pod-
statnou změnou, byla i smutná skutečnost, že
několik dní před akcí zemřel pan Petr Hnilič-
ka, který byl „dvorním fotografem“ Novo-
hradské číše mnoho let. Na začátku galavečera
mu byla věnována malá vzpomínka ticha a
jeho nepřítomnost při celé akci jsme všichni
opravdu vnímali.

V letošním roce soutěžilo v 6 kategoriích
97 tanečních párů, přičemž nejvíce obsazené
byly opět kategorie „Dospělí A – LAT a Ta-
neční liga – Dospělí STT. Miláčkem publika
byl jednoznačně pár Václav Masaryk a Klára
Chovančíková, kteří získali nejen 1. místo
v kat. TL- LAT, ale i Cenu sympatie publika
při galavečeru.

Chtěla bych poděkovat jednak ČSTS a
všem kolegům pořadatelům za skvělou spolu-
práci, dále divákům za přízeň a zájem o taneč-
ní sport. Děkuji i za zajištění občerstvení
Restauraci u Duška a Penzionu Hamr, manže-
lům Weiglovým děkuji za dodání pomlázek
pro všechny tanečníky, Zahradnickému centru
Ferenčík za krásnou květinovou výzdobu a
ceny pro tanečníky.

Zahájení taneční soutěže v sále DK Metropol Č. Budějovice

Nástup tanečních párů kategorie Dospělí – STTpokračování na str. 18

Taneční výkony latinářů braly opět některým (divákům) dech
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Předávání ceny za 3. místo v kategorii Dospělí A – STT páru David
Jodl a Klára Faltusová z MZ Dance Team. Mimochodem Davida Jodla
jsme mohli před asi čtyřmi lety vidět u nás na sále při Číši v doprovod-
ném programu

Předávání ceny za 2. místo v kategorii TL – STT se ujal zástupce ČSTS
Pavel Kojetín

První místo v kategorii Dospělí A – STT předal novohradský starosta
Vladimír Hokr

A nejlepší ligoví tanečníci v latině, včetně miláčka publika Václava Ma-
saryka a jeho taneční partnerky Kláry Chovančíkové

Kopa vycházek nejen za historií
Setkání s panem Miroslavem Marešem bylo trochu cestovatel-

ské, trochu literární a trochu promítací. V úterý 18. 4. představil for-
mou vyprávění a promítání v sále KSD jednu ze svých aktivit,
kterou je pořádání výletů za poznáním. Již několik let navštěvuje
známá i méně známá místa Jižních Čech – kulturní či technické pa-
mátky, přírodní zajímavosti a snaží se tam vždy zjisti trochu víc, než
je pouze v „propagačních materiálech“. Využívá k tomu i místní
průvodce a nadšence, kteří konkrétní místa dobře znají. Z těchto vý-
letů se podařilo panu Marešovi v loňském roce sestavit knihu „Kopa
vycházek za historií“, která může být pro jakéhokoli výletníka
vhodnou inspirací. V této knize jsou i dva „novohradští autoři vy-
cházek“, a to Mgr. V. Hokr a Milan Koželuh. Kniha je k zakoupení
v novohradském informačním centru.

K. Jarolímková

Novohradská číše pokračování ze str. 17

Vzhledem k tomu, že Novohradská číše je druh akce, kterou by-
chom bez podpory sponzorů nemohli možné uspořádat, děkuji tímto
i následujícím firmám: E.ON ČR, s. r. o. Č. Budějovice; Poděbradka
a.s., závod Dobrá Voda; ŽPSV a. s. závod Nové Hrady; Rybářství
Nové Hrady s. r. o.; EUROVIA CS, a. s. Č. Budějovice; Stavební po-
radna, spol. s r. o. Č. Budějovice; Firma Ertl Milan, Kaplice; Marius
Pedersen a. s. Hradec Králové; Motor Jikov Group a. s. Č. Budějovi-
ce; Nadační fond AVA Č. Budějovice; Quail spol. s r. o. České Bu-
dějovice; ČEVAK a. s. Č. Budějovice; Jednota, spotřební družstvo
Č. Budějovice.

Taneční soutěž Novohradská číše 2017 byla rovněž finančně podpo-
řena z Dotačního programu Jihočeského kraje Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu a konala se pod
záštitou hejtmana JčK Mgr. J. Zimoly.

K. Jarolímková
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Výstava skvělého krajináře
Vernisáž výstavy obrazů Josefa Zikmunda se uskutečnila v ne-

děli 9. dubna a jako druhá výstava v Novohradské galerii Koželuž-
na zvala všechny přátele výtvarného umění, milovníky přírody,
krajiny a také poctivého výtvarného řemesla.

Výstavu obrazů představil PhDr. Dušan Sedláček, který dílo J. Zik-
munda sleduje už několik let. Z jeho úst zaznělo i těchto několik vět:
„Josef Zikmund se nikdy nesnažil oslňovat diváky formálními výboji
a vnější okázalostí a nikdy v minulosti ani dnes nepodlehl tlaku mnohých
malířů, kritiků a galeristů, kteří se snaží určovat náš vkus. Zařazujeme-li
jeho tvorbu, dnes již značně rozsáhlou a charakteristickou, do širokého
proudu českého krajinářství, cítíme, že se jedná o součást osobitou a
působivou. Je snad i dokladem toho, že tento žánr nejen nezaniká, ale
vedle tvorby figurální, portrétní, abstraktní… zaujímá v soudobém vý-
tvarném umění stále své oprávněné místo.“

V průběhu trvání výstavy oslavil Josef Zikmund své devadesáté na-
rozeniny a jak sám řekl při vernisáži, ještě má stále dost „rozpracova-
ných věcí“, které musí dokončit. Takže, klobouk dolů.

Dle ústního i písemného ohlasu návštěvníků galerie bychom mohli
charakterizovat tuto výstavu jako tu, která pohladila duši. Děkuji všem,
kteří jste této výstavě věnovali pozornost.

K. Jarolímková

Doprovodný program druhé výstavy
Nabídku na doprovodný program výstavy pana J. Zikmunda využili

žáci 2. A ZŠ Nové Hrady a děti, které navštěvují ZUŠ. Druháci si vý-
stavu nejprve pozorně prohlédli, pak si ji „vychutnali“ malováním dle
předlohy a nakonec se pokusili některé náměty vytvořit „mokrým ak-
varelem“. A především měli příležitost vidět na „vlastní oči“ skvělou
krajinářskou tvorbu, včetně té vody, která se z obrazu skoro vylila…

K. Jarolímková



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2017

Novohradská galerie Koželužna zve

na první Jarní Novohradský
Salon 2017

Ráda bych Vás pozvala na výstavu obrazů „Jarní Novohradský
Salon 2017“, který představí malíře, jenž jsou nějakým způsobem
spojeni s naším městem, krajem či galerií z předchozího období. Na
výstavě se ale představí i další tváře, pro které jsme novou „vazbu“ vy-
tvořili. Dva malíři jsou ze sousedního regionu a pak jsme navázali
spolupráci s Novými Hrady ve východních Čechách a Novými Zámky
ze Slovenska.

Vystavovat budou: Karel Chalupský, Vladislava Jirásková, Miro-
slav Konrád, Martin Kubalák, Ludmila Mazancová, Markéta Mazanco-
vá, Karel Prášek, Miloš Roule, Daniela Roulová Plocková a Josef
Zikmund, ti všichni již v naší galerii vystavovali. K nim se přidá Eva
Vačkářová (z Údolí u N. Hradů), která bude mít v Koželužně samostat-
nou výstavu na podzim. Další malíři jsou ze „sousedního“ regionu, a to
Petr Čermák (Svatý Jan n. Malší) a Petra Dvořáková Haisová (Římov).
Pozvali jsme i malířku Naděždu Jonášovou, která vystavovala svoje
obrazy na zámku ve východočeských Nových Hradech, a dále malíře
Jozefa Antalíka z Nových Zámků. Výstavu obrazů doplní i „světlono-
ši“ Aleny Nedorostové, která už v roce 2014 představila své úžasné
keramicko-skleněné lampy. Těšit se můžete i na některé poetické foto-
grafie Marie Králové a Evy Němcové, které v loňském roce učarovali
a inspirovali nejednoho návštěvníka.

Téma Salonu je velmi široké – přírodní elementy, krajina, jarní radost.

Některé obrazy budou prodejní a část výtěžku z prodeje bude věno-
vána na doprovodné galerijní aktivity pro nejmladší návštěvníky.

Další součástí Salonu bude i výstava fotografií, která nese název
Spring in Newcastles 2017. Pro tuto výstavu jsme oslovili obyvatele
ze „světových Nových Hradů“, tedy z těch, které jsou zapojeni do Ali-

ance Newcastles of the World. A vyzvali je ať nám zašlou fotografie, na
kterých uvidíme jak vypadá jaro u nich – v Pensylvánii, v Japonsku,
v Anglii,… Tak uvidíme, jaké jaro uvidíme…

Výstava bude zahájena vernisáží 7. května od 14 hod. v Hradní
galerii a pak budeme pokračovat v Koželužně.

Výstava potrvá do 25.6.2017 a bude otevřena: v Koželužně a Hrad-
ní galerii: úterý, čtvrtek–neděle, 10–16 hod., v Zámecké restauraci Ro-
tunda to bude v rámci otevírací doby.

K výstavě uspořádáme i několik doprovodných programů, zejména
pro novohradské děti a v rámci Kulturní pro-rodinné slavnosti v sobotu
3. 6. 2017.

Věřím a přeji si, aby avizovaná dvouměsíční výstava přinesla spous-
tu pěkných výtvarných zážitků, inspiraci mezi malíři, nápady na další
výtvarné pokusy a hezky rozkvetlé jaro.

Květa Jarolímková
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Informace z knihovny
Během měsíce března a dubna navštívily naší knihovnu všechny tří-

dy našich školkových dětí, přijely také děti ze žárské školky, aby si po-
slechly pohádku, seznámily se s knihovnou a prohlédly všechny ty
pěkné knížky, které tu máme. Znovu přišli i druháci s paní učitelkou Ja-
nou Tomáškovou, aby ukázaly, jak jim jde čtení, pak si poslechly ukáz-
ky z úplně nových knížek. Prvňáčci teprve přijdou prokázat znalost
písmenek a čtení, pak je totiž bude čekat Pasování na čtenáře.

Na úvodní ukázkové lekci Hrátek s pamětí byli vyhlášeni a odměně-
ni Čtenáři roku, takzvaní Knihožrouti. Jména oceněných jsme již uvá-
děli v minulém NZ, fotografie z vyhlášení přinášíme nyní.

Na Hrátky s pamětí přišlo nad očekávání mnoho zájemců, vypadá
to, že tato akce se líbila. Ale protože následný kurz má pět lekcí, jaro
vypuklo, dny se prodlužují a pro většinu zájemců to znamená, že pod-
večery budou trávit na zahrádkách, dohodli jsme se, že kurz odložíme
až na dobu po sezóně. O přesném datu budeme včas informovat.

Knihovnice D. Císařová

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

Minuta na rozloučenou / Hana Marie Körnerová
Mariannu nudí život, společnost i přátelé. Rozhodne se přerušit stu-
dia a doprovázet otce, profesora přírodních věd, na výpravu do ar-
gentinského pralesa. Zcela nepřipravená se však ocitá ve světě,
který nemá s romantikou jejích představ pranic společného.

Cizinec / Harlan Coben
Adam Price měl ideální manželství, dva skvělé syny, velký dům, vý-
bornou práci. Pak mu jeden cizinec prozradil tajemství o minulosti
jeho ženy Corinne a Adamova iluze dokonalého života se rozplyne.
Čím hlouběji se však Adam noří do odhalení Corinniny zrady, tím
víc mu dochází, že za vším stojí někdo, kdo se rozhodl některým li-
dem životy nejen ničit, ale i brát.

Nejlepší přítelkyně. Noční můra každé matky / Christine Drews
Katrin, matka tříletého Lea, je po návratu do rodného města na
všechno sama, její muž Thomas pořád jen pracuje. Před školkou se
Lea seznámí s Tanjou, matkou malého Bena. Obě ženy se spřátelí.
Když Katrin náhle zemře otec a ona nechce brát syna na pohřeb,
neví si rady, kdo by se o malého chlapce postaral. Její nová přítelky-
ně Tanja se ochotně nabídne…

Vítězové cen

Magnesia Litera 2017
V úterý 4. dubna 2017 byly uděleny ceny

Magnesia Litera 2017,
a to v přímém přenosu na kanálu ČT art.

¡ Knihou roku se stalo Jezero, jehož autorkou je Bianca Bellová.
¡ Cenu Litera za prózu získala Únava materiálu

od Marka Šindelky.
¡ Literou za poezii se může pochlubit Světlo v ráně, které je

dílem Milana Ohniska.
¡ Vítězkou kategorie Kniha pro děti a mládež se stal titul Překlep

a Škraloup autorů Tomáše Končinského a Barbory Klárové.
¡ Vítězství v naučné literatuře patří Petru Roubalovi, resp. jeho

Československým spartakiádám.
¡ Nakladatelským počinem se stal titul Miloslav Stingl – Biografie

cestovatelské legendy, jehož autorem je Adam Chroust.
¡ Litera za překladovou knihu náleží Alici Hyrmanové McElveen

za překlad díla Jasno lepo podstín zhyna Sary Baumeové.
¡ Cena za publicistiku náleží titulu BRNOX.

Průvodce brněnským Bronxem, který se svými spolupracovníky
připravila Kateřina Šedá.

¡ Jako objev roku zazářil Ondřej Nezbeda se svým Průvodcem
smrtelníka: prakticky o posledních věcech člověka.

¡ Cenu čtenářů získal titul Postel hospoda kostel
Markéty Zahradníkové a Zbigniewa Czendlika.

¡ Blogem roku se stala Brblanina anonymních autorů
vystupujících pod jménem KKRD Boys.

Na serveru YouTube najdete i řadu dalších videí k nominovaným
knihám.

Okénko do knihovny
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Veletrh cestovního ruchu v Č. Budějovicích
Ve dnech 6. – 8. dubna jsme se s kolegyní Ing. Jitkou Duspivovou

zúčastnily veletrhu cestovního ruchu TravelFest a Travelcon. Veletrh
nabízející plno turistických cílů, zajímavých zážitků a kulturních akcí se
letos konal na Výstavišti v Českých Budějovicích. TravelFest navazuje
na dlouholetý projekt Jihočeský Kompas, který se po několik let konal
v DK Metropol. U našeho informačního pultu jsme návštěvníky infor-
movaly o našich turistických zajímavostech, kulturních akcích a no-
vinkách pro nadcházející sezónu. Návštěvníci mohli navštívit i stánky
propagující jiné regiony, sportovní a kulturní zařízení, ranče, rozhledy
z celých jižních Čech a také mohli zavítat do zajímavého a hodně
navštěvovaného hvězdářského koutku.

V rámci veletrhu se konala dvoudenní konference pro odbornou ve-
řejnost podnikající v turismu, gastronomii, dopravě, zábavních atrak-
cích aj. Konference přinesla mnoho zajímavých přednášek, workshopů,
přeshraničních zkušeností, trendů a novinek.

Veletrh se letos konal v duchu jižních Čech Pohodových.
M. T. Kolářová

Snaha o záchranu okresního přeboru začala
O posledním březnovém víkendu nám začaly jarní odvetné zápasy

OP mužů oddílu kopané TJ Nové Hrady, kdy naším jediným cílem je
udržení a zachování soutěže OP mužů i pro další sezónu.

Přípravné období nám začalo v půlce ledna, kdy jsme se začali schá-
zet 3x týdně a tradiční výběhy po Nových Hradech a okolí jsme kombi-
novali s přípravou v tělocvičně. V rámci přípravy jsme se zúčastnili
zimního turnaje na UMT ve Staré Hlíně, kdy po zápasech ve skupině
jsme hráli o celkové vítězství v turnaji s mužstvem Dolního Bukovska
s výsledkem 4:1 pro soupeře. Přípravné období jsme zakončili soustře-
děním na Stožci od 2. 3. – 4. 3. 2017, kde jsme měli naplánováno 7 tré-
ninkových jednotek, které jsme dodrželi i díky výbornému zázemí,
které jsme našli v penziónu „Stožecká kaple“.

Do jarních bojů jsme vstupovali po 6-ti přípravných zápasech s bi-
lancí 4 vítězství a 2 porážky s odhodláním a bojovým duchem se „po-
rvat“ o toužebnou záchranu v OP. Výsledkově nám začátek soutěže
úplně nevyšel, kdy ze dvou venkovních zápasů se soupeři s ambicemi
postupu do vyšší soutěže jsme body neuhráli, ale herně až na určité pa-
sáže zápasu obstáli. V domácím prostředí jsme ze stejného počtu zápa-
sů 2x remizovali, což v naší situaci nebylo optimální, ale věříme, že
v nejbližším zápase hraném 23. 4. 2017 to prolomíme a „najedeme na
vítěznou vlnu“.

Závěrem byom chtěli pozvat nejen fotbalovou veřejnost, aby přišli
PODPOŘIT tým mužů v „boji“ o záchranu okresního přeboru na No-
vých Hradech. Výbor kopané
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II. kolo Krajské ligy mládeže v karate v Českých Budějovicích
Naši závodníci získali celkem sedm cenných kovů

V neděli se do Sokolovny v Českých Budějovicích sjelo přes sto dětských
závodníků z celého Jihočeského kraje, aby změřili své síly v disciplínách kata,
kumite a super kop. 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 rozlišení modrou a
červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závodník, který získal od rozhodčích
vyšší počet zvednutých praporků dané barvy, tedy vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata mladší žákyně získala bronzovou medaili Barbora Čičolo-
vá, která startovala na soutěži poprvé. V disciplíně kata mladší žáci vybojoval
David Macho stříbrnou medaili. V kategorii starších žáků vybojoval stříbrnou
medaili v disciplíně kata Jan Švenda a bronzovou medali v této kategorii pro
naše barvy získal Tomáš Balko.

V odpoledních hodinách se na tatami rozhořely boje ve sportovním zápase
kumite. V kategorii mladších žáků do 35 kg vybojoval třetí místo David Macho.
V kategorii starších žáků nad 35 kg Tomáš Balko získal třetí místo v silné kon-
kurenci a další bronz přidal ještě v disciplíně superkop.

Naši nejmladší závodníci prokázali, že jsou připraveni konkurovat i zkuše-
nějším vrstevníkům.

Gratuluji našim závodníkům ke skvělým výsledkům. Děkuji rodičům závod-
níků za podporu našich cvičenců a závodníkům za vzornou reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Z leva Tomáš Balko, Barbora Čičolová, Jan Švenda
a David Macho s trenérem Jaromírem Švendou

Grand Prix Slovakia, Bratislava 2017 v karate
Tři bronzové medaile vybojoval Tomáš Hermann

Ve dnech 25.-26. 2017 března se v Bratislavě uskutečnil Evropský pohár v karate Grand Prix Slovakia
2017. Mezinárodního šampionátu se účastnilo 1495 závodníků z 201 klubů a škol karate z 21 zemí.

Turnaje se zúčastnily reprezentační týmy jednotlivých států, aby si vyzkoušely své závodníky před evrop-
skými a světovými šampionáty. Úroveň soutěže rovněž zvýšila i přítomnost řady rozhodčích s mezinárodní
licencí World karate faderation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž kata a kata týmů, po této disciplíně byl slavnostní ceremoniál a
zahájení soutěže. V odpoledních hodinách se naplno rozhořely boje sportovního zápasu dvojic – kumite. Zde
jsme měli želízko v ohni, a to doslova. Po složitých soubojích s reprezentaty Maďarska a Ukrajiny se do repa-
sáže probojoval Tomáš Hermann v kategorii muži nad 84 kg. V souboji o bronzovou medaili Tomáš zvítězil.
Zápasy v nejtěžší váhové kategorii byl náročný, ale náš závodník nasadil všechny síly U 21 nad 84 kg. V kate-
gorii U21 nad 84 kg Tomáš podlehl o postup do finále maďarskému závodníkovi, který byl prvním finalistou a
tak náš borec mohl zasáhnout do bojů o bronz v repasáži. V zápase o třetí místo Tomáš porazil závodníka
z Maďarska a získal pro Českou republiku druhou bronzovou medaili šampionátu. Do kategorie kumite týmů
nastupoval Tomáš se zraněným palcem na noze, ale přesto podal skvělý výkon a významně se přičinil o další
bronz pro českou reprezentaci na tomto šampionátu.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na Karate 1 Premier Leaque, které se bude konat 1. dubna v Arab-
ských Emirátech v Dubaji. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš Hermann získal tři bronzo-
vé medaile na GP v Bratislavě

Padající list a lob, který ještě snad letí!
Ano, dobře tušíte, o koho se jedná, zvláště

ti dříve narození. Byly to krásné góly Antoní-
na Panenky a Karla Poborského. Narodily se
roku 1976 a 1996. Tedy před 40 a 20 lety. Byly
to tehdy takové „kopy“, že obletěly celý fotba-
lový svět! Proto se fotbal hraje, pro krásné
góly a různé napínavé situace. Každý fanou-
šek chce vidět nevšední zážitek s tím krásným
„sportovcem“ fotbalem.

Mnoho lidí chce vidět fotbal naživo a zej-
ména na vyprodaném stadionu. To pak chutná
každá situace a góly lépe. Při důležitém gólu
se někteří diváci objímají a přitom se vůbec
neznají. Dobrý fotbal prostě lidi spojuje. Na
některé překrásné góly diváci dlouho vzpomí-
nají. Ale nemusí vzpomínat jen na mezinárod-
ní nebo ligové. Krásné góly mohou padat

i v „okresním přeboru“. Např. u nás na
Hradech. Zdeněk Hriňa st. to dával často pod
„klacek“. Eda Emr měl výborné voleje zpoza
velkého vápna a třeba Jarda Bartizal výborně
hlavičkoval přesně ze všech pozic. V jednom
zápase v Lišově dal gól dokonce nohou z půl-
ky hřiště! Takže i hradečtí současní fotbalisté
mohou dávat krásné góly. Zejména pro místní
fanoušky i pro sebe.

Protože fotbal existuje již přes 100 let, za
neustálého zájmu diváků, musely se vybudo-
vat velké stadióny, často pro 50 a více tisíc fa-
noušků. Teď Vám připomenu krásné stadiony
těch nejlepších lig. Jsou to často, přes velké
kapacity, stadiony plné lidí! Jsou to stadiony
nejkvalitnějších lig v Evropě.

Španělsko: FC Barcelona, Camp Nou
(99 405 míst). Na stadion by se vešly celé
České Budějovice. Real Madrid, Santiago
Bernabéu (81 044 míst)

Německo: Bayern Mnichov, Allianz Arena
(75 000 míst), Borussia Dortmund Signal

Iduna Park  (81 500 míst)

Anglie: Manchester United, Old Trafford
(76 000 míst), FC Arsenal, Amirates Stadium
(60 500 míst)
A mohl bych pokračovat Francií a Itálií a dál.
Závěrem….
Velkých stadiónů je ve světě spoustu a

u nás v Česku by se měl postavit „národní sta-
dión“ (mluví se o Brnu) pro 30 000 míst, ale
my máme problém obsadit stadióny na Spartě
a Slávii, kam se vejde 20 000 lidí.

Miroslav Hruška
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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 kolonii:
zděná chata, elektřina, užitková voda, skle-
ník, K. Šafaříková, tel.: 607 191 920

¡ Pronajmu byt 2+1 v Nových Hradech,
v Hradební ulici, slunný, teplý.
Tel.:737 973 377

¡ Prodám malý domek čp. 474, vedle zdr.
střediska, vedený jako "jiná stavba". Lze
využít např. jako obchod, kancelář i bydle-
ní. Přízemí 60 m2 – koupelna, kuchyňka,
dlažba, výloha, schodiště do patra. Pod-
kroví přes 30m2 – vytaženy odpady, voda,
el., kompl. zatepleno. Za domkem poze-
mek asi 60 m2, vedený jako zast. plocha.
Cena k jednání 590 tis. Kč.
Informace na tel. 777 348 606,
nebo e-mail: LMazancova@seznam.cz

WELLNESS HOTEL REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující pracovní pozice

– PEDIKÉRKA –
– KOSMETIČKA –

– POKOJSKÁ -
(NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK)

Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním
pohovoru, který si můžete v případě zájmu sjednat

na e-mailové adrese: dvorak@rezidencenh.cz

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: 24. května 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

JÍZDA PRO RŮŽI
Sobota  6. 5. 2017, od 9 hodin

16. ročník oblíbené cyklistické akce pro veřejnost mikroregio-
nem Sdružení Růže. Celkovou trasu 73 km lze libovolně zkrátit –
připojit či odpojit se od projížďky lze libovolně po trase. Start před
radnicí v Borovanech, kde bude účastníkům předán pamětní list,
stravenka a mapka trasy se základními pokyny pro jízdu. V případě
předpovědi nepříznivého počasí na 6. 5. bude akce odložena na so-
botu 20. 5. Rozhodnutí bude učiněno 5. 5. v 10 hodin. V případě
nejasností volejte do borovanského infocentra na tel.: 387 001 356,
kde budete informováni o případném odložení akce.

Pravděpodobná trasa jízdy:
¡ Odjezd z Borovan v 9:00
¡ Ledenice – parkoviště před hřbitovem 9:15 – 9:45
¡ Mladošovice – na návsi 9:50 – 10:30
¡ Jílovice – na návsi, 10:15 – 11:00
¡ Petříkov – na návsi 10:45 – 11:20
¡ Nové Hrady – infocentrum na náměstí
¡ Horní Stropnice – před ObÚ 12:30 – 13:10
¡ Čížkrajice – na návsi 13:50 – 14:30
¡ Trhové Sviny – infocentrum na náměstí
Za pořadatele akce Josef Malík, tel.: 731 763 333, josef.157@seznam.cz
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