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Mé Novoroční Psaní i Přání
Domnívám se, že rok 2018 bude rokem velmi silným a bohatým na společenské, politické i

vzpomínkovo-pamětní události. Budeme volit naši nejvyšší „českou reprezentační a nadpolitic-
kou špičku“, tedy prezidenta, a opět v rámci komunálních voleb i tu základní „novohradskou po-
litickou špičku“, tedy nové zastupitele. Budeme věnovat pozornost i stoletému ohlížení do útrob
našeho státu, do kterého jsme se narodili či jej přijali za svůj, budou nás z mnoha směrů napadat a
vyzývat nejrůznější otázky a budeme na ně hledat a snad i nalézat odpovědi. Budeme jistě pře-
mýšlet o všem, čím můžeme být jako jednotlivci prospěšní pro celek, a jak to udělat, aby
všechno bylo správně a jak má být. Je toho skutečně v té „budoucnosti roku 2018“ nemálo.

A tak si přeji, ať je Novohradský zpravodaj pro všechny čtenáře v roce 2018 „plátkem“, na
který se začátkem každého měsíce všichni těší, neboť v něm najdou všechny potřebné informace
o stavu našeho veřejného novohradského života. Ať je v něm vždy místo na pozitivní i kritické
zprávy, jenž jsou v duchu tolerance, slušnosti, naděje, dobrých úmyslů a vřelých vztahů mezi
lidmi. A ještě si přeji, abyste milí čtenáři pročítali náš zpravodaj ve zdraví a míru.

Květa Jarolímková

Pozvánky na leden
6. 1. Lednové listování s ČSOP v KSD

9. 1. Politický kabaret v Kinosále

9. 1. Hrátky s pamětí v KSD

12.–13. 1. Prezidentské volby (1. kolo)

13. 1. Výroční členská schůze SDH
N. Hrady v KSD

16. 1. Hrátky s pamětí v KSD

25. 1. Cestovatelské promítání v KSD

26. 1. Myslivecký ples v Hotelu Máj

26.–27. 1. Prezidentské volby (2. kolo)

Při letošním Vánočním koncertu pro žáky a učitele naší základní školy si
mohli všichni zazpívat koledy a vánoční písně s muzikanty z Podhoranky

Sepisování přání dětí (a někdo s rodičovskou nápovědou) pro naše město
do roku 2018

Přání pro naše město do roku 2018 odlétají...

Některá z poetických a praktických přání do roku 2018 od dětí
(a někdy trochu za asistence rodičů…) pro naše město

sepsaná při první adventní neděli na náměstí:

¡ Ať se nám tu dobře žije
¡ Ať se lidi mají rádi nejen o Vánocích
¡ Aby všichni ve městě byli šťastni
¡ Aby bylo město stále pěkné jak je
¡ Zdraví všem obyvatelům
¡ Aby se lidi měli rádi a byli kámoši
¡ Aby ve městě bylo pořád hezky
¡ Nestárnoucího pana starostu
¡ Aby celý rok v našem městě sněžilo
¡ Aby se vrátila lidskost, porozumění

a mnoho štěstí a zdraví obyvatelům
(inspirace pro všechny bez rozdílu věku,
pohlaví, vyznání a délky vlasůJ)

¡ Více obchodů a štěstí
¡ Kukuřičný bludiště
¡ Koupaliště
¡ Větší rampy
¡ Letiště se stíhačkami
¡ Aby ve studni a kašně nebyly odpadky
¡ Aby byla práce a byty pro mladé lidi
(inspirace pro volební programyJ…)

A ještě jedno originální přání:
¡ Aby město vydrželo dlouho!

Tak snad se nám alespoň nějaká přání
z toho seznamu v roce 2018 splní….
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Rozsvícení první svíce adventní při zpívání u Vánočního stromu na
našem náměstí Čertovský rej na náměstí letos trochu změnil polohu

Mikuláš přišel v předvečer svého svátku, aby nám připomněl, že na světě
nejsou jenom čerti... Čerti se objevili také v mateřské škole

Česko zpívalo koledy i v našem městě Tradiční předvánoční setkání seniorů na sále v Hotelu Máj

Třeťáci dělali předvánoční radost i v novohradském Domě s pěčovatel-
skou službou Vánoční koncert na 3. adventní neděli v KSD

FOTO – Ohlédnutí za loňským prosincem
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Zápis z 92. schůze městské rady
ze dne 08.11.2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 91. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 91. jednání rady města.

� 2. Údolí, K 790, Pavlík – kabel NN
– sml. o sml. bud.
Rada města souhlasí se smlouvou č.
1030040743/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Údolí, K 790, Pavlík – kabel NN, za jednorá-
zovou úhradu ve výši 10.000 Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., návrh smlouvy č. 1030040743/002
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene na akci: Údolí, K 790, Pavlík - kabel
NN. Stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
1431/3, č. 1432/19 a č. 791/1 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

� 3. Ministerstvo kultury – poskytnutí
dotace
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury ČR o poskytnutí dotace
ze státního rozpočtu v Programu regenera-
ce městských památkových rezervací a
městských zón na rok 2017. Rada schva-
luje anketní dotazník k Programu regene-
race městských památkových rezervací a
městských zón na rok 2018 a postupuje jej
na vědomí zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury ČR
rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu městu Nové Hrady v Programu re-
generace městských památkových rezervací
a městských památkových zón na rok 2017
ve výši 1.060.000 Kč. Dále rada projednala
anketní dotazník k programu na rok 2018.)

� 4. "Vyšné, PK 35, Fritz – kabel NN" –
sml. o zř. věc. břemene
Rada města schvaluje smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330033750/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budějo-
vice na akci: Vyšné, PK 35, Fritz - kabel NN,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. po dokončení stavby. Vyšné, PK
35, Fritz - kabel NN, návrh smlouvy o věc-
ném břemene č.: CB-014330033750/001.)

� 5. Platební výměr – tajemnice
Rada města bere na vědomí informaci o na-
výšení platů zaměstnanců MěÚ Nové Hra-

dy a platební výměr tajemnice MěÚ Nové
Hrady dle návrhu.
(Rada projednala navýšení platů zaměst-
nancům městského úřadu s dopadem na roz-
počet roku 2017 a 2018.)

� 6. Sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise konané 6. listopadu 2017.
Rada města schvaluje přidělení bytu o veli-
kosti 1+2, nám. Republiky čp. 59, Nové
Hrady Veronice Vlnaté, Nové Hrady.
Rada města souhlasí s přidělením bytu
v Domě s pečovatelskou službou Nové Hra-
dy, Růženě Božovské, Nové Hrady.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 6. listopadu 2017 s dopo-
ručením pro radu.)

� 7. Odstoupení od koupě pozemku
Rada města ruší usnesení rady č. 86 ze dne
13.09.2017 bod č. 17 ve znění: "rada města
souhlasí s prodejem pozemků parc. č. st. 1/1
a parc. č. st. 1/2 v k.ú. Mýtiny p. Miloši Va-
líkovi, Velešín, za částku 331,-Kč/m2 a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města".
(Rada obdržela od Daniely Valíkové sděle-
ní o odstoupení od koupě pozemků parc. č.
st. 1/1 a č. st. 1/2 v k.ú. Mýtiny s ohledem na
silně negativní a agresivní reakci majitelů
sousedních pozemků.)

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

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

Zápis z 93. schůze městské rady
ze dne 29.11.2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 92. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 92. jednání rady města.

� 2. Přísedící u soudu
Rada města bere na vědomí žádost Marie
Šabatkové o umožnění funkce přísedící
u okresního soudu a postupuje žádost o vy-
jádření a souhlas okresnímu soudu.
(Rada projednala žádost Marie Šabatkové
o umožnění funkce přísedící u soudu s tím,
že konečné schválení je v kompetenci zastu-
pitelstva města.)

� 3. Žádost o prodej domu
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Jana a Elišky Dorotovičových, Nové Hrady
o koupi domu čp. 191 v Komenského ulici
v Nových Hradech a pověřuje starostu zajiš-
těním znaleckého posudku ke zjištění ceny
pro případný prodej.

(Rada obdržela od Jana a Elišky Dorotovi-
čových, Nové Hrady žádost o prodej domu
čp. 191 v Komenského ulici v Nových
Hradech. Dům by chtěli zrekonstruovat a
dále využít k bydlení. Rada města konsta-
tovala, že k danému objektu byla v minu-
losti zpracována studie pro rekonstrukci,
která měla řešit deset malometrážních bytů.
Rada pověřila starostu města zajištěním
předběžného zajištění znaleckého posudku,
poté bude celá záležitost vyhodnocena a
bude rozhodnuto, zda bude město spíše uva-
žovat o vlastním využití objektu (rekon-
strukce) či zda bude dům určen k prodeji
formou výběrového řízení.)

� 4. Zásady – vodohospodářský majetek
Rada města souhlasí se zřízením Fondu pro
obnovu vodohospodářského majetku.
Rada města souhlasí se Zásadami pro tvor-
bu a čerpání Fondu pro obnovu vodohospo-
dářského majetku.
(Rada projednala návrh na zřízení fondu pro
obnovu vodohospodářského majetku a zása-
dy pro tvorbu a čerpání. Fond je určen na rea-
lizaci obnovy majetku, příjmy bude tvořit
nájemné, případně další částku, kterou určí za-
stupitelstvo města. Výdaje lze použít na opravy
a obnovu dle schváleného plánu financování
obnovy vodohospodářského majetku. Uříze-
ní fondu spadá do kompetence zastupitelstva
města, proto rada města tento bod postoupila
na jednání zastupitelstva města.)

� 5. Uvolněný byt
Rada města schvaluje záměr na zveřejnění
uvolněného bytu v Komenského ulici čp.
181/3, dle návrhu TSM Nové Hrady.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu v Komenského ulici čp. 181/3 a návr-
hem na výši nájemného.)

� 6. "Hlinov, K 1193/1 a 1194/1 – kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1030040979/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene s E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice na stavbu: Hlinov,
K 1193/1 a 1194/1 - kabel NN, za jednorá-
zovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela návrh Smlouvy č.:
103004090979/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na akci: Hlinov,
K 1193/1 a 1194/1 – kabel NN. Smlouvu
bude zatížen pozemek parc. č. 1195 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 7. Rozpočtové opatření
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 14/2017. Rozpočtové opatření
řeší přesuny mezi jednotlivými položkami a
paragrafy.)

� 8. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 6. listopadu 2017.
(Rada obdržela zápis z jednání osadní-
ho výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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06.11.2017. Výbor projednal prodeje poze-
mků, informace od KD Byňov, připomínky
občanů a plánované akce v roce 2018.)

� 9. Osadní výbor – místní šetření
Rada města bere na vědomí záznam z míst-
ního šetření k prodeji pozemku parc. č.
402/10 v k.ú. Štiptoň a schvaluje záměr pro-
deje pozemku parc. č. 402/10 v k.ú. Štiptoň
a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od osadního výboru záznam
z místního šetření k žádosti o koupi poze-
mku parc. č. 402/10 v k.ú. Štiptoň. Osadní
výbor doporučuje oslovit i majitele soused-
ního pozemku. Dále rada projednala žádost
této majitelky s tím, že souhlasí s rozděle-
ním pozemku, jak je uvedeno v návrhu.)

� 10. Osadní výbor – místní šetření
Rada města bere na vědomí záznam z míst-
ního šetření k prodeji části pozemku parc. č.
479/3 v k.ú. Štiptoň a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.
(Rada obdržela od osadního výboru záznam
z místního šetření k žádosti o koupi pozem-
ku parc. č. 479/3 v k.ú. Štiptoň. Osadní vý-
bor nemá námitky k prodeji části pozemku
s tím, že pozemek je nyní propachtován a
musí být jednáno o případném vypovězení
smlouvy.)

� 11. Prodloužení platnosti smlouvy
Rada města bere na vědomí návrh dodatku
na prodloužení smlouvy o výpůjčce plyná-
renského zařízení a pověřuje místostarostku
a starostu dalším jednáním s tím, že by do-
šlo k přímému prodeji plynárenského zaří-
zení.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice návrh dodatku
ke smlouvě o výpůjčce plynárenského zaří-
zení. Dodatek řeší prodloužení výpůjčky do
31.12.2022.)

� 12. Oznámení geologických prací
Rada města bere na vědomí oznámení geo-
logických prací na pozemku parc. č. 1097/1
v k.ú. Byňov.
(Rada obdržela od společnosti GEOSERVIS
CZ s.r.o. Ostrava oznámení geologických
prací v k.ú. Byňov, v termínu od 04.12.2017
- 30.12.2017.)

� 13. Žádost Jihočeského kraje
Rada města nemá námitky k záměru prodeje
pozemku parc. č. 1476/22 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje žádost
o vyjádření k záměru prodeje pozemku parc.
č. 1476/22 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 14. Příplatek za vedení
Rada města schvaluje ředitelce Mateřské
školy Nové Hrady příplatek za vedení dle
návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na schválení příplatku za
vedení v souvislosti se změnou tarifní slož-
ky platu.)

� 15. Pololetní odměny – TSM
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení odměn zaměstnancům Technických
služeb města Nových Hradů a schvaluje od-
měnu ředitelce Technických služeb města
Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vy-
placení pololetních odměn za druhé pololetí
roku 2017.)

� 16. Věcný dar
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.000 Kč od společnosti
FLOP Nové Hrady, pro Základní školu
Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o souhlas s přijetím věc-
ného daru v hodnotě 1.000 Kč od obchodu
Flop Nové Hrady.)

� 17. Pronájem pozemků k.ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí žádost o vyřeše-
ní nájemních smluv v k.ú. Vyšné po KPÚ
s 1. jihočeskou zemědělskou a.s., Svébohy a
schvaluje dohodu o narovnání s tím, že spo-
lečnost doplatí za užívání pozemků - nájem-
né ve stejné výši do 31.12.2017.
(Rada obdržela od společnosti 1. Jihočeská
zemědělská a.s., Svébohy žádost o vyřešení
nájemních smluv v k.ú. Vyšné po KPÚ.)

� 18. Podpora projektů
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o podpoře projektů s názvem: Moje domovy
- kreativní, hudební a literární přiblížení té-
matu Domov a Velká válka v příhraniční
oblasti. Dokumentace a připomenutí a po-
věřuje starostu podpisem smluv.
(Starosta informoval radu o rozhodnutí
o podpoře projektů z Fondu malých projek-
tů Rakousko - Česká republiky.)

� 19. Barokní lékárna Apatyka
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor na pozemku parc. č. st. 39, jehož
součástí je stavba čp. 14 v k.ú. Nové Hrady,
Vladislavě Jiráskové, na dobu určitou do
31.12.2018, ve výši nájemného dle návrhu a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu, rada opě-
tovně projednala žádost Vladislavy Jirásko-
vé o pronájem nebytových prostor v Husově
ulici čp. 14, bývalá apatyka.)

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

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

� 22. Výběrové řízení – pracovník muzea
Rada města bere na vědomí výběrové řízení
na pracovníka muzea.
(Rada obdržela od vedoucí KIC Nové Hra-
dy návrh na výběrové řízení na pracovníka
muzea, s nímž bude uzavření dohoda o pra-
covní činnosti od 01.01.2018.)

� 23. Poděkování hasičů
Rada města bere na vědomí poděkování od
Hasičského záchranného sboru Jihočeského
kraje jednotkám sboru dobrovolných hasi-

čů, které byly vyzvány k záchranným a lik-
vidačním pracím při větrné smršti způsobe-
né orkánem Herwart. Rada města se
připojuje k poděkování všem členům sborů
dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na
likvidaci následků orkánu Herwart.
(Rada obdržela od ředitele Hasičského zá-
chranného sboru Jihočeského kraje plk.
Mgr. J. Peška poděkování jednotkám sboru
dobrovolných hasičů, které byly vyzvány
k záchranným a likvidačním pracím při vě-
trné smršti způsobené orkánem Herwart, a
to ve dnech 29. a 30. října 2017. Pan ředitel
též poděkoval Městu Nové Hrady za dlou-
hodobou dobrou spolupráci a podporu vý-
jezdové jednotky.)

� 24. Komunikace – asfaltování
komunikace Jižní město
Rada města souhlasí s realizací úprav a do-
asfaltování části komunikace v lokalitě Již-
ní město a pověřuje starostu ve spolupráci s
MěÚ Nové Hrady zajištěním realizace.
(Rada obdržela cenovou nabídku od firmy
Ertl z úpravě a doasfaltování části komuni-
kace v lokalitě Jižní město v blízkosti domu
manželů Kordinových. Stavební práce by
proběhly v návaznosti na asfaltování ulice
Zahradní čtvrť.)

� 25. Nadační fond ČEZ
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti Zvýšení bezpečnosti a zlepšení pro
návštěvníky Zámeckého parku v Nových
Hradech v rámci Nadačního fondu ČEZ.
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti Zvýšení bezpečnosti a zlepšení pro
návštěvníky Zámeckého parku v Nových
Hradech do Nadačního fondu ČEZ. Projekt
řeší provedení prořezání (bezpečnostní a
odlehčovací řez v koruně) nejrizikovějších
stromů v Zámeckém parku a doplnění no-
vými stromy v blízkosti dětského hřiště a
sport. zařízení, dojde též k doplnění 3 ks la-
viček. Rada souhlasila s podáním žádosti.)

� 26. Projekt Snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech – žádost o dotaci
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech
k akci v rámci výzvy č.70 Ministerstva život-
ního prostředí, prioritní osa 5, specifický cíl
5.1..
(Rada města projednala návrh projektové
žádosti v rámci výzvy č.70 Ministerstva
životního prostředí, prioritní osa 5, speci-
fický cíl 5.1. k projektu Snížení energetic-
ké náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech. Projekt řeší zateplení
objektu hotelu Máj a změnu jeho vytápění.
Rada souhlasila s podáním žádosti.)

� 27. Projekt – Základní škola –
počítačová učebna
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti Modernizace vybavení přírodověd-
ných a IT učeben na ZŠ Nové Hrady v rámci
6. výzvy MAS Sdružení Růže v programu
IROP.
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(Rada města projednala návrh projektové
žádosti Modernizace vybavení přírodověd-
ných a IT učeben na ZŠ Nové Hrady, který
byl ve spolupráci se ZŠ Nové Hrady připra-
ven k podání v rámci 6. výzvy MAS Sdruže-
ní Růže v programu IROP. Projekt řeší
modernizaci vybavení IT učebny a nákup
pomůcek pro fyziku a chemii. Rada souhla-
sila s podáním žádosti.)

� 28. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo se Milanem Ertlem, Kaplice na akci:
Oprava komunikací Nové Hrady – Zahradní
II – 1. etapa a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Milan Ertl,
Kaplice návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo
ve věci realizace díla: Oprava komunikací
Nové Hrady - Zahradní II - 1. etapa. Dodat-
kem dochází o navýšení ceny díla o částku
252.075,44 Kč, neboť se navyšují dodatečné
stavební práce přetříděním hornin těžitel-
nosti při výkopech rýh pro nové vodovodní
řady.)

ZÁPIS z 18. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 23. listopadu 2017

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Mi-
roslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska

Omluveni:
Petr Michale, Lukáš Winzberger

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová – pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva (Petr Michale a Lukáš
Winzberger byli řádně omluveni z pracovních
důvodů) tj. nadpoloviční většina a zastupitel-
stvo je usnášeníschopné. Pan starosta konstato-
val, že zápis ze 17. zasedání byl řádně ověřen,
předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná námitka.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 18. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 17. zasedání zastupi-

telstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Odměny zastupitelů od 1. ledna 2018
5. Střednědobý výhled rozpočtu na roky

2018–2021

6. Program regenerace MPR a MPZ
pro rok 2017

7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena Kedrušo-
vá, Jan Kollmann, Martina Kourková, Mgr. Tomáš
Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ivan Dorotovič, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Mgr. Tomáš Rolínek.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr, Ale-
na Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 3
Ivan Dorotovič, Mgr. Michal Jarolímek, Mgr.
Tomáš Rolínek
Návrhová komise byla schválena - 10 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 17. jednání zastupitelstva: Alena Kedru-
šová, Ing. František Štangl

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Mgr. Tomáš Rolí-
nek, Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
Alena Kedrušová

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 12  hlasy.

� 1. Kontrola usnesení ze 17. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 17. jednání zastupi-

telstva přednesl přítomným starosta města
Mgr. Hokr, kdy seznámil zastupitele s postu-
pem prací při plnění těchto usnesení a uvedl,
v jakém stadiu rozpracovanosti se nalézají jed-
notlivé přednesené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 17. zasedání zastupitelstva
města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena Kedrušo-
vá, Jan Kollmann, Martina Kourková, Mgr. Tomáš
Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Koupě pozemků – Hofer
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la žádost pana Hofera o koupi pozemků v k.ú.
Nové Hrady.

Tyto pozemky se nacházejí pod nemovitostí
pana Hofera a v její bezprostřední blízkosti.
Jedná se o historicky nevypořádané pozemky,
které se staly majetkem města.

Navrhovaná cena je 140 Kč/m2 za poze-
mky pod stavbou a 100,- Kč/m2 za přilehlou
zahradu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. st. 451/1 o výměře 73 m2 v k.ú.
Nové Hrady za částku 140 Kč/m2, parc. č.
259/33 o výměře 262 m2 v k.ú. Nové Hrady za
částku 100 Kč/m2 Pavlu Hoferovi, Zahradní
čtvrť 386, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miro-
slav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Koupě pozemku – Šabatka
Pan starosta uvedl, že rada projednala žá-

dost pana Ing. Šabatky z Nových Hradů ke
koupi pozemku v Nových Hradech. Jedná
o pozemek v části ZTV parc. č. 863/56 o vý-
měře 1 122 m2 v k.ú. Nové Hrady za částku
500,- Kč/m2 bez DPH a dle podmínek schvále-
ných zastupitelstvem pro prodej pozemků
v této lokalitě.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 863/56 o výměře 1 122 m2

v k.ú. Nové Hrady, Ing. Petru Šabatkovi, Pod
Vodárnou 344, Nové Hrady, za částku
500 Kč/m2 bez DPH a dle podmínek schvále-
ných zastupitelstvem pro prodej pozemků
v této lokalitě a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miro-
slav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Český rybářský svaz – darovací smlouva
Pan starosta informoval, že rada města ob-

držela od Českého rybářského svazu, místní or-
ganizace Nové Hrady návrh Darovací
smlouvy k pozemku parc. č. 1544 o výměře
496 m2 v k.ú. Mýtiny.

Dále pan starosta uvedl, že rybáři tento
rybník nevyužívají, proto jej nabídli formou
daru městu.

Rybník se nachází uvnitř pozemku v ma-
jetku města v lese v k.ú. Mýtiny a již neplní
svůj účel.

Tento převod byl konzultován s Ing. Švar-
cem, který uvedl, že k získání toho rybníku ne-
brání žádná překážka.

Ing. Štangl se dotazoval, zda se zvažuje ob-
nova tohoto rybníka.

Pan starosta odpověděl, že rybník bude po-
nechán v této podobě a nebude se provádět
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jeho obnova, když se jedná o zarostlou plochu
o malé výměře.

Pan Šlenc doplnil, že po místním šetření
bylo zjištěno, že v rybníce již není žádná voda,
je protržená hráz a proto se jeho obnovení nej-
eví jako vhodné.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
ve formě pozemku parc. č. 1544 o výměře
496 m2 v k.ú. Mýtiny od Českého rybářského
svazu, z.s., místní organizace Nové Hrady a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Mi-
roslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska

Proti 0
Zdržel se 0

2.4 "Byňov, K 2303/2, Tesař – úprava NN"
Pan starosta informoval, že se jedná o schvá-

lení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene na akci: "Byňov, K 2303/2,
Tesař – úprava NN a touto smlouvou dojde
k zatížení pozemků parc. č. 475 a č. 2574 v k.ú.
Byňov.

Jedná se o přivedení elektřiny k parcele
pana Tesaře, když tímto budou zatíženy poze-
mky města.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu č.:
1030039416/001 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce České Budějovice na akci: Byňov,
K2303/2, Tesař – úprava NN, za jednorázovou
náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Mi-
roslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska

Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Koupě pozemku – Borovanská, Dob-
rovský

Pan starosta uvedl, že rada města souhlasí
s prodejem pozemku parc. č. 233/10 o výmě-
ře 114 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů paní
Borovanské a panu Dobrovskému za částku
100,- Kč/m2.

Jedná se o pozemek, který navazuje na po-
zemek ve vlastnictví žadatelů.

Osadní výbor s tímto prodejem souhlasil a
je zde navržena cena 100,- Kč/m2.

Ing. Štangl uvedl, že tento pozemek původ-
ně sloužil jako přístupová cesta k ostatním po-
zemkům a dotazoval se, zda tímto prodejem
nedojde k omezení přístupu na tyto pozemky.

Pan starosta odpověděl, že město vlastní
pozemky i z druhé strany a tedy přístup k os-
tatním pozemkům nebude omezen a dále po-

dotkl, že osadní výbor toto řešil a prodej dopo-
ručil bez připomínek.

Mgr. Rolínek upřesnil informace ohledně
pozemků v této lokalitě a potvrdil, že přístup
k ostatním pozemkům nebude tímto prodejem
omezen, když na ostatní pozemky se lze dostat
i směrem od Valíčků.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 233/10 o výměře 114 m2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů Janě Borovanské, Údolí
čp. 72 a Jiřímu Dobrovskému, 5. května čp.
205, Nové Hrady, za částku 100 Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena Kedrušová,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Mgr. Tomáš
Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 "Údolí, K 790, Pavlík – kabel NN"
Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu

o smlouvě budoucí o zřízení věcného břeme-
ne, v k.ú. Údolí u Nových Hradů, pro akci
"Údolí, K 790, Pavlík – kabel NN" a bude zatí-
žen pozemek ve vlastnictví města.

Je navržena jednorázová úplata ve výši
10.000,- Kč bez DPH.

Pan starosta doplnil, že tato smlouva nava-
zuje na prodej pozemku panu Pavlíkovi a jed-
ná se o přivedení elektřiny k tomuto pozemku.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
č. 1030040743/002 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene se společností E.ON Dis-
tribuce, a.s. České Budějovice na akci: Údolí,
K 790, Pavlík – kabel NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Mi-
roslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 12/2017, 13/2017,
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy, kdy zde
dochází pouze k drobným přesunům na zákla-
dě poskytnutých dotací Jihočeského kraje. Tyto
rozpočtové změny se v příjmové a výdajové čás-
ti týkaly také voleb do poslanecké sněmovny.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 12/2017 a č. 13/2017 – 13
hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr. Vladi-
mír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena Kedrušová,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Mgr. Tomáš
Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Odměny zastupitelů
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la návrh na změnu odměňování zastupitelů,
neboť od 01.01.2018 dochází ke změně záko-
na o obcích a musí být změněn i systém odmě-
ňování.

Jedná se o odměny pro neuvolněné členy
zastupitelstva za výkon jejich funkce, když tě-
mito členy jsou: místostarostové, členové za-
stupitelstva a předsedové zvláštních orgánů
města, což jsou lidé, kteří provádějí pro město
přestupkovou komisi.

Nově Zákon o obcích č. 128/2000 Sb. ne-
umožňuje systém kumulace dvou a více funk-
cí dohromady.

Pan starosta uvedl, že od 01.01.2018 bude
stanoven souběh dvou různých funkcí pro sta-
novení měsíční odměny, a to: předsedy nebo
člena výboru zastupitelstva města, předsedy
nebo člena komise rady města.

Do systému odměňování je navrženo nepa-
trné navýšení ve výši 8 % nárůstu podle záko-
na u některých funkcí, ale v podstatě se tyto
částky nebudou do konce volebního období
měnit. Tento systém odměňování bude platit
od 01.01.2018.

Pan starosta závěrem doplnil, že s touto
částkou jak je v návrhu zapsána je již počítáno
v prvotním návrhu rozpočtu města pro rok
2018, který byl předložen finančnímu výboru.

Zastupitelstvo města stanovuje od 1. ledna
2018 neuvolněným členům za výkon funkce
odměny za měsíc v následujících částkách:

- místostarosta: 7.300,- Kč
- člen rady: 5.000,- Kč
- předseda výboru: 2.100,- Kč
- předseda komise: 2.100,- Kč
- člen výboru: 1.800,- Kč
- člen komise: 1.800,- Kč
- člen zastupitelstva: 900,- Kč
- předseda zvláštního orgánu města:

3.000,- Kč
Zastupitelstvo města stanovuje souběh

dvou různých funkcí pro stanovení měsíční
odměny, a to: předsedy nebo člena výboru za-
stupitelstva města a předsedy nebo člena ko-
mise rady města.

Zastupitelstvo města stanovuje, že odměna
za výkon funkce zastupitele bude poskytnuta
ode dne následujícího po složení slibu.

Zastupitelstvo města stanovuje, že odměna
při souběhu funkcí bude poskytnuta ode dne
následujícího od schválení do funkce zastupi-
telstvem nebo radou města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Mi-
roslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Město Nové Hrady – střednědobý
výhled 2018–2021
Pan starosta informoval, že rada projednala

návrh střednědobého výhledu rozpočtu města
na roky 2018–2021.
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Od letošního roku je nutno střednědobý vý-
hled rozpočtu města schvalovat v zastupitel-
stvu města.

Pan starosta dále uvedl, že před jednáním
zastupitelstva byl střednědobý výhled projed-
nán na společném jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města a Finanční komise Rady
města s tím, že je předpokládáno, že středně-
dobý výhled bude každoročně upřesňován na
základě aktuálního vývoje a přidělených do-
tačních prostředků.

Pro rok 2018 se ve střednědobém výhledu
projevily dotační programy, které bude muset
město předfinancovávat, a výdaje na obnovu
vodohospodářského majetku, když je na další
3 roky připravena k podpisu nová koncesní
smlouva s touto společností. Tato smlouva
městu garantuje cca. 7,2 mil. korun v podobě
nájemného. S ohledem na navrhované opravy
např. úpravny vody, napojení vrtů, případně
dalších nutných oprav je navrhováno, aby tyto
finanční prostředky, které budou za 3 roky
z tohoto nájmu získány, byly kryty úvěrem,
který je ve výhledu uveden.

Pan starosta předal slovo Ing. Štanglovi.
Ing. Štangl sdělil, že na jednání Finančního

výboru Zastupitelstva města a Finanční komi-
se Rady města bylo konstatováno, že se jedná
o hrubé členění příjmů a výdajů. Jedná se o po-
žadavek z centrální úrovně, který je nutno spl-
nit.

Dále Ing. Štangl uvedl, že podrobněji se
bude finanční výbor vyjadřovat k rozpočtu
města pro rok 2018.

Pan Šlenc uvedl, že ve finanční komisi byl
vznesen požadavek, aby ve střednědobém vý-
hledu bylo počítáno s rezervou za účelem
správy vodohospodářského majetku.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědo-
bý výhled rozpočtu města na roky 2018–2021
– 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miro-
slav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Ministerstvo kultury – poskytnutí
dotace
Pan starosta uvedl, že rada obdržela od Mi-

nisterstva kultury ČR rozhodnutí o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu městu Nové Hrady
v Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových zón
na rok 2017 ve výši 1.060.000,- Kč.

Rada města dále schválila Anketní dotaz-
ník k Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památkových
zón ČR dle usnesení vlády č. 209/92 na rok
2018.

Pan starosta uvedl, že v anketním dotazní-
ku, který byl detailně vypracovaný pro nemo-
vité kulturní památky, jsou uvedeny všechny
památkové objekty, ze kterých se vybírají ty,

které se mohou v rámci dotace regenerace
městských památkových zón zapojit.

Pan starosta uvedl, že probíhá jednání se
Státním památkovým ústavem ČR, kdy se
Státní hrad Nové Hrady stal nabyvatelem
domu po rodině Dobrovských a v současné
době se prověřuje, zda i tato nemovitost by
mohla být v příštím roce zařazena do seznamu
nemovitostí, které by mohly být uvedeny v an-
ketním dotazníku.

Závěrem pan starosta uvedl, že již nyní je
zájem ze strany soukromých vlastníků nemo-
vitostí pro využití tohoto programu v příštím
roce.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
hodnutí Ministerstva kultury ČR o poskytnutí
dotace ze státního rozpočtu v Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a
městských zón na rok 2017 a Přílohu č.1 An-
ketního dotazníku k Programu regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských zón na rok 2018 (soupis navržených
akcí pro Program regenerace MPR a MPZ) -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Miro-
slav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Interpelace
Ing. Štangl podal interpelaci na starostu

města a členy Rady Města Nových Hradů ve
věci stavu topolových alejí podél komunikací.

Ing. Štangl uvedl, že poslední vichřice (or-
kán Herwart) opětovně upozornila na zoufalý
stav topolových stromořadí podél komunikací
přes Údolí u Nových Hradů na Jakuli a z Údolí
u Nových Hradů na Svaryšov.

Došlo zde k pádu několika topolů a vel-
kých proschlých větví z těchto stromů.

Ing. Štangl uvedl, že stav topolů představu-
je ohrožení pro řidiče, kteří užívají tyto komu-
nikace.

Ing. Štangl položil v rámci interpelace tyto
otázky:
- Zda vedení města bude iniciovat jednání se

správci komunikací o ošetření, případně
odkácení těchto stromů?

- Zda vedení města vnímá stav těchto
stromořadí jako reálný problém a ohrožení
řidičů?

- Zda se problematikou stromořadí zabývá
Odbor životního prostředí Městského
úřadu Nové Hrady a v jaké podobě?

- Jakým způsobem a zda bude Rada Města
Nových Hradů v předmětné záležitosti
jednat?
Pan starosta uvedl, že na většinu z otázek

odpoví Ing. Štanglovi ihned a na ostatní bude v
rámci podané interpelace odpovězeno písem-
nou formou.

Pan starosta odpověděl, že rada města sa-
mozřejmě o tomto problému ví a vnímá ho
jako ohrožení uživatelů komunikace, když zde
v loňském roce došlo i ke zranění osob, a in-
formoval o tom, že již v minulosti došlo ke

společné aktivitě se Správou a údržbou silnic
Jihočeského kraje.

Správa a údržba silnic provádí na většině
komunikací průběžný dohled těchto stromů
včetně zajištění vypracovaní posudků na tyto
stromy.

Každoročně dochází v rámci Městského
úřadu Nové Hrady Odbor životního prostředí
ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Jčk
(cestmitr pan Mertl, závod T.S.) k výběru nej-
rizikovějších dřevin, na které je následně vy-
dán souhlas k jejich odkácení. Mnoho stromů
v této lokalitě již bylo pokáceno, ale prozatím
nebyla dohoda o celoplošném odkácení všech
stromů, z důvodu, že tyto stromy nebyly vy-
hodnoceny jako stromy problematické.

Město může iniciovat opakovaný podnět
k odstranění těchto stromů a vyjádřit svůj ná-
zor směrem ke Správě a údržbě silnic Jčk, ale i
k jiným vlastníkům pozemků se stromy, např.
Rybářství Nové Hrady.

Pan starosta garantoval, že Městský úřad
Nové Hrady Odbor životního prostředí je
v tomto problému aktivní a ve spolupráci se
Správou a údržbou silnic se snaží tyto stromy
odstraňovat.

Dále pan starosta uvedl, že jako problém je
toto opravdu vnímáno. Celou noc a druhý den k
těmto škodám po vichřici vyjížděli dobrovolní
hasiči a pomáhali s tím, aby tyto komunikace
byly průjezdné. Zároveň si město uvědomuje i
problém, že zde zůstávají kořeny z těchto stro-
mů a není v lidských silách ani v silách Správy
a údržby silnic, aby se vše odstranilo najed-
nou, nicméně i zde lze vidět, že se na odstraňo-
vání intenzivně a hned pracuje.

Závěrem pan starosta konstatoval, že toto
je vnímáno jako problém, ale na druhou stranu
je zde vnímána i snaha ze strany Správy a
údržby silnic problém řešit a dodal, že v uve-
deném případě, kdy došlo k poškození moto-
rového vozidla na Byňovské hrázi, kdy spadla
větev ze stromu, který byl předmětem zásadu,
měla Správa a údržba silnic na tento strom vy-
pracovaný posudek před dvěma lety a nebyl
vyhodnocen jako problémový.

Dále pan starosta přislíbil, že bude inicio-
vat opětovné jednání se Správou a údržbou sil-
nic, případně s dalšími majiteli, aby bylo
město seznámeno, jak mají nastavený plán
péče o tyto stromy.

Ing. Štangl podotkl, že pokud nebude vyví-
jen trvalý nátlak ze strany města, tak tyto ne-
bezpečné stromy budou ohrožovat účastníky
silničního provozu i mnoho dalších let.

Dále Ing. Štangl uvedl, že by bylo dobré se
v rámci Odboru životního prostředí Městské-
ho úřadu Nové Hrady se touto věcí ještě víc
zabývat, když nějaká část těchto stromů byla
již sice pokácena, ale podstatně větší část
těchto stromů u komunikací ještě zůstává a do
budoucna lze předpokládat, že se tyto vichřice
mohou opakovat a je v zájmu všech, omezit
ohrožení lidských životů.

Pan Vicány dodal, že iniciativa ze strany
města směrem ke Správě a údržbě silnic pro-
jevována byla, když v předchozích letech
bylo v rámci mysliveckých brigád prováděno
odstraňování těchto stromů a bylo poraženo a
odstraněno cca 50 stromů, kdy toto bylo od-
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souhlaseno Odborem životního prostředí
Městského úřadu Nové Hrady.

Dále pan Vicány potvrdil, že i on je pře-
svědčen o špatném stavu stromů. O této
skutečnosti ví i Správa a údržba silnic Jihoče-
ského kraje, která se snaží pokračovat v jejich
dalším odstraňování.

� 8. Diskuse
Pan starosta doplnil informace ohledně

dvou bodů, které nebyly zařazeny do 18. jed-
nání zastupitelstva města.

Jednalo se o prodej pozemků manželům
Valíkovým v k.ú. Mýtiny, kteří odstoupili od
odkoupení tohoto pozemku.

Dále o prodej posledního pozemku v k.ú.
Nové Hrady v lokalitě ZTV manželům Dědi-
novým, kteří ještě tuto koupi zvažují a v přípa-
dě odstoupení od koupě, bude tento pozemek
nabídnut opětovně k prodeji.

Pan starosta informoval o podané žádosti
Města Nové Hrady ze dne 10.5.2017 o bez-
úplatný převod objektu bývalé roty pohraniční
stráže a přilehlých pozemků v Nových Hra-
dech, kdy se o této žádosti diskutovalo na
předchozích jednání zastupitelstva a tento
postup byl zastupiteli odsouhlasen a byl
upřednostněn před převodem úplatným.

Pan starosta informoval zastupitele o sdě-
lení Policejního prezidia ČR, Správy logistic-
kého zabezpečení o výsledku řízení prodeje
areálu bývalé roty pohraniční stráže Nové
Hrady, kdy byl zjištěn vhodný zájemce a ze
strany vlastníka byl preferován převod úplatný
za cenu sjednanou nejméně ve výši, která je
v daném místě a čase obvyklá. Tento zájemce
byl ve výběrovém řízení osloven ve věci uzav-
ření kupní smlouvy.

Dále pan starosta uvedl, že na základě této
informace vstoupil do jednání se správcem to-
hoto majetku ohledně přístupové cesty a byly
vzneseny další připomínky k v budoucnu
možným problémům, které zde mohou nastat
s propojením přípojek na stávající objekty.

Pan starosta doplnil, že prozatím odpověď
z ministerstva vnitra neobdržel.

Pan Dorotovič se dotazoval na kupní cenu
nabízené nemovitosti a umístění technických
služeb.

Pan starosta odpověděl, že kupní cena byla
stanovena na cca. 3,5 milionu korun. V přípa-
dě realizace prodeje jinému majiteli bude měs-
to řešit umístění sídla TSM. Jednou z variant
je vybudování nového zázemí v areálu bývalé
roty, a to formou výstavby jednoduché stavby.

Bc. Vochoska informoval zastupitele o tom,
jak se vyvíjela cena tohoto objektu a uvedl, že
v době, kdy rada města jednala o případném
odkupu této nemovitosti, se cena pohybovala
okolo 9 milionů korun. Postupem času tato

cena klesala a město opětovně zvažovalo, zda
tento objekt neodkoupit. Při posledním jedná-
ní zastupitelstva bylo řečeno, že nabídková
cena je příliš vysoká.

Dále Bc. Vochoska informoval o Smlouvě
o nájmu a o Smlouvě o výpůjčce, které jsou
s tímto objektem a městem vázány, kdy veške-
ré energie, revize, menší opravy a náklady
v tomto objektu byly placeny městem a od
roku 2012 činily cca 4 miliony korun.

Bc. Vochoska se vyjádřil ve smyslu posta-
vených smluv vůči městu a zároveň jednání ze
strany ministerstva vnitra označil za neférové.

Ing. Štangl vyjádřil obavu z dalšího využití
tohoto objektu, vyjádřil se k zaplacení vyso-
kých částek za provoz tohoto celého areálu,
ale podpořil rozhodnutí města, když v případě
možné koupě tohoto objektu městem za
3,5 milionu korun by bylo nutné do tohoto ob-
jektu dále nainvestovat několik desítek mi-
lionu korun k jeho dalšímu provozu.

Dále Ing. Štangl uvedl, že je nutné nadále
jednat o přilehlé komunikaci.

Pan starosta dále informoval o jednání rady
města ohledně žádosti pana Chrastiny, který
požádal o odkup bývalé celnice a přilehlých
pozemků. K uvažovanému prodeji bude zpra-
cován znalecký posudek a vše bude projedná-
no i s Finančním výborem a Finanční komisí.

Pan starosta závěrem informoval o tom, že
rozpočet města pro rok 2018 se bude projed-
návat a schvalovat zastupitelstvem města dne
28. prosince 2017 na 19. veřejném zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 9. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům za účast na 18. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 20.00 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo úředníka/úřednice

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK
Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá, místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody, pracovní úvazek: 0,5

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika pozice:
Zajištění agendy na úseku sociální práce na pověřeném úřadu a agendy zajišťující sociální
práci na úseku samosprávy

Kvalifikační předpoklady a požadavky:
- dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání, v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
- znalosti oboru: státní správa a samospráva v sociální oblasti
- další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC - MS Office,

Windows, Excel, Internet, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:
státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk minimálně 18 let,
způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), da-
tum a podpis

Přílohy přihlášky:
strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál

případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bez-
úhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží
se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 31.01.2018 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna, nám. Republiky čp. 46,
373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová,
tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení
skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

PF Městského úřadu Nové Hrady

Zaměstnanci MěÚ Nové Hrady přejí
všem spoluobčanům Nových Hradů

a přilehlých osad do roku 2018 pevné
zdraví, štěstí, spokojenost ve svém

osobním i společenském životě.
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Objekt bývalé roty pohraniční stráže v Nových Hradech
Na začátku listopadu jsme obdrželi infor-

maci o tom, že Ministerstvo vnitra - Správa lo-
gistického zabezpečení Policejního prezidia
jedná s nejmenovaným zájemcem o prodeji ob-
jektu bývalé roty pohraniční stráže a okolních
pozemků. Tato zpráva nás nejen nepotěšila, ale
zároveň jsme ji vnímali jako nedodržení do-
hod, které jsme s touto státní složkou měli.

Protože se následně ve městě vyrojila řada
„tradičně zaručených informací“ (např. o uby-
tovně pro Magnu, pro uprchlíky apod.), rád
bych uvedl na pravou míru vývoj celé snahy
o získání celého areálu do vlastnictví města,
včetně aktuálních informací…

Město Nové Hrady již od roku 2011 zajiš-
ťovalo péči o areál a objekt, který byl po od-
chodu Cizinecké policie bez využití. Dolní
část areálu (od cesty před hlavní budovou) již
byla v roce 2014 převedena formou bezúplat-
ného převodu na Město NH. S ohledem na to,
že celý areál tvoří jeden funkční celek s propo-
jenými inženýrskými sítěmi a je přístupný
pouze po komunikacích v majetku města, vní-
mali jsme vždy převod zbývající části do ma-
jetku města jako logický krok, a to zejména
z toho důvodu, že složky státu o tento areál ne-
měly zájem a chátrání areálu nenastalo pouze
díky péči, kterou za posledních šest let areálu a
jeho budovám věnuje Město Nové Hrady, kte-
ré má část areálu v zápůjčce. Část budovy byla
též pronajata Technickým službám města
Nových Hradů.

Součástí dohody o rozdělení areálu na dvě
části bylo, že v geometrickém plánu bude jako
samostatný pozemek řešena komunikace
(parc. č. 844/8 a částečně i kousek pozemku
parc. č. 844/6), která slouží pro obě části
areálu.

V období 2014 – 2017 probíhala jednání o
bezúplatném převodu horní části na město
NH. Po konzultacích se Správou logistického
zabezpečení Policejního prezidia (dále SLZ) a
po projednání v zastupitelstvu města jsme po-

dali v květnu 2017 novou oficiální žádost
o bezúplatný převod. Na tuto žádost jsme ob-
drželi 25. 5. 2017 odpověď s tím, že SLZ i na-
dále upřednostňuje převod objektu formou
prodeje před bezúplatným převodem ve ve-
řejném zájmu, a to s údajným tlakem ze stra-
ny Ministerstva financí na prodeje státního
majetku.

Osobně si myslím (a nezávisle to potvrdili i
lidé přímo z obou ministerstev!), že veřejný
zájem byl v našem případě naplněn více než na
100%. Objekt měl dále sloužit složkám integ-
rovaného záchranného systému (policie, hasi-
či, záchranná služba), mohl být zázemím pro
složky vnitra či armády při případných problé-
mech na hranici (migrace, kontroly apod.), zá-
jem o nácvik v areálu i objektu vedle hasičů
projevilo i Obvodní oddělení T. Sviny a vedle
plánů na budoucí využití je jasným veřejným
zájmem i zázemí pro Technické služby města.

SLZ však na naše podněty nereagovala a
naopak objekt opakovaně nabídla k prodeji.
V době, kdy jsme očekávali i písemné potvrze-
ní zájmu složek Policie ČR o aktivním využití
objektu roty, tj. na začátku listopadu, nám bylo
sděleno, že SLZ je ve fázi podpisu kupní smlou-
vy s tím, že nám ohledně kupujícího nemůže
sdělit jméno. Pouze bylo řečeno, že jde o vý-
znamnou osobnost ze světa kanadsko-americké
NHL, která má zájem zde vytvořit rekreační
centrum.

Bohužel však při získávání informací na
svět vyplavalo i to, že SLZ objekt nabízí včet-
ně komunikace, která je zcela zásadní i pro
přístup do části areálu, která je již v majetku
města Nové Hrady. Na tuto skutečnost jsme
SLZ upozornili a byli jsme ubezpečeni, že vše
bude ještě řešeno. V prosinci 2017 však z další
komunikace vyplynulo, že nám nejsou dávány
zcela kompletní informace.

Proto jsem v dané věci oslovil i politické
vedení obou ministerstev a předpokládám,
že v lednu a únoru proběhnou další jednání,

po kterých budeme schopni říci, jaká bude
budoucnost hlavního objektu a okolních po-
zemků.

Do těchto jednání jdeme samozřejmě s cí-
lem získat celý objekt a přilehlé pozemky, pří-
padně alespoň zajistit přístup přes domluvené
pozemky, které vždy sloužily k přístupu do
části areálu, která je v našem majetku. Minis-
terstvům jsme proto zaslali naše návrhy:

1) Město NH má i nadále zájem o objekt
bývalé pohraniční roty a přilehlé pozemky a je
přesvědčeno, že již v minulosti byly naplněny
podmínky pro převod ve veřejném zájmu.
Stejně tak jsme deklarovali, že jsme připrave-
ni jednat o koupi za předpokladu, že dojde ke
zohlednění námi již investovaných finančních
prostředků do údržby objektu a pozemků.

2) Město NH navrhuje v daný moment zru-
šit výběrové řízení resp. neratifikovat kupní
smlouvu s nám neznámým zájemcem, neboť
prodejem areálu včetně přístupových poze-
mků by bylo zamezeno přístupu města Nové
Hrady na pozemky v našem majetku a vý-
znamně finančně poškozeno město Nové
Hrady, které doposud vůči státu plnilo své zá-
vazky a pečovalo o celý areál. To vše v situaci,
kdy nelze vyloučit, že se jedná pouze o koupi
ze spekulativních důvodů. V okolí areálu se
nachází zemědělský areál s dobytkem, na sou-
sedních pozemcích v majetku města je velmi
čilý ruch - řezání dříví, pohyb nákladních vo-
zidel, uložení kompostu ad. Budovat tedy
zrovna zde rekreační centrum???

3)Pokud by ze strany složek státu přesto
došlo k prodeji jinému zájemci (věříme, že ni-
koliv včetně přístupové komunikace!), pak je
ještě před samotným prodejem nutno řešit i
přípojky vody, plynu a el. energie, které jsou
pro obě části areálu společné. Je nutno si uvě-
domit, že rozdělením areálu se musí dořešit i
tyto problémy.

Obě ministerstva a jejich vrcholné předsta-
vitele jsme proto informovali o nastalé situaci.
Přestože město NH není přímou složkou státu,
jsme přesvědčeni, že je ve veřejném zájmu,
aby areál získalo město NH. Také z pohledu
již vynaložených financí a následných nut-
ných kroků (vypořádání přípojek, zajištění
přístupů apod.) se vše jeví jako nejekonomič-
tější a nejvýhodnější způsob.

Vedle jednání ohledně roty však samozřej-
mě raději interně jednáme i o záložní variantě,
která by řešila zázemí pro TSM a celé využití
pozemků, které jsme již v areálu bývalé roty
získali. A to pro případ, že by zájem jednotliv-
ce či finanční nároky ministerstva převýšily
naše argumenty a možnosti.

Než bude v celé záležitosti rozhodnuto,
nemá smysl přiživovat různé fámy a vyvolá-
vat paniku. Pokud se objeví nové skutečnosti,
budeme o všem informovat nejenom na jedná-
ní zastupitelstva města, ale též informací
v Novohradském zpravodaji.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Oznámení

MO ČRS N. Hrady oznamuje, že plánovaná lednová výroční členská
schůze se přesouvá na 24. února 2018 v Kulturně-spolkovém domě
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Myslivecký spolek Nové Hrady v roce 2018
Rok se s rokem sešel a máme tu leden roku

2018. Loňský rok 2017 je pryč a my všichni
vyhlížíme, co přinese ten následující. Mysli-
vecký spolek Nové Hrady, z.s., vstupuje již
do své 55. sezony a bude to pro spolek sezona
důležitá hned z několika důvodů. Jednou
z nejdůležitějších událostí budou volby no-
vých orgánů spolku, které proběhnou na vý-
roční schůzi spolku v měsíci březnu. Pevně
věříme, že ve výboru budou sedět osobnosti,
kterým půjde především o krásnou českou
myslivost, její tradice, zvelebování naší kraji-
ny, o výchovu nových myslivců a zachování
mysliveckého spolku na Nových Hradech pro
další generace.

Úkolem končícího výboru a všech členů
bude stěžejní příprava mysliveckého plesu,
který se po roční odmlce vrací do hotelu Máj.
Samozřejmostí bude bohatá zvěřinová tombo-
la, výborná muzika a doufejme i dobrá zábava.
Každý, kdo má chuť, je srdečně zván dne 26. 1.
2018 od 20.00 hodin. Zároveň platí, že pokud
by chtěl někdo podpořit náš ples sponzorským
darem a nebyl osloven, určitě spolupráci

neodmítáme, ba naopak, vítáme ji a těšíme se
na ni.

Důležitou událostí byla a je situace okolo
Afrického moru prasat, který se objevil ve
Zlínském kraji v průběhu roku 2017. Nám se
tato nákaza zatím vyhýbá a doufejme, že to tak
zůstane pokud možno co nejdéle. Problém
spočívá spíše v lidech, neboť nemoc není
schopna šíření rychlejšího, než několik málo
km za rok a tak je na snadě otázka, jak je mož-
né, že se nemoc objeví ve vzdálenosti 100, 200
i 300 km od místa nákazy? Odpověď: vše za-
příčinil člověk. Ať již úmyslně nebo z nedba-
losti. Následky můžou být katastrofální.
Přejme si tedy, aby byl rok 2018 rokem, kdy se
podaří vymýtit tuto nemoc minimálně v rámci
ČR, neboť případná opatření v krajině mají
velmi omezující dopad na všechny občany v
místě nákazy.

Dále bychom zde, na stránkách Novohrad-
ského zpravodaje, rádi poděkovali za celoroč-
ní práci panu Ladislavu Starému, který vede
kroužek mladých myslivců a stará se o naše
nejmenší myslivce i ochránce přírody, kteří,

jak doufáme, převezmou jednou štafetu po nás
a budou šířit slávu české myslivosti.

Závěrem si vás s předstihem dovolujeme
informovat, že se v červnu roku 2018 uskuteč-
ní tradiční, již 7. ročník, Dne ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství 2018 v zá-
meckém parku. Doufejme, že vyjde vše tak,
jak v předešlém roce a i my se jako jedni z or-
ganizátorů akce budeme těšit dne 16. 6. 2018
od 14.00 hodin na shledanou s vámi, protože
bez vás by to nešlo :-) Podrobnější informace
naleznete v květnovém čísle NZ.

Výbor Mysliveckého spolku Nové Hrady
přeje všem svým členům, čestným členům,
příznivcům, partnerům, sponzorům, členům
Honebního společenstva Nové Hrady, pracov-
níkům MěÚ Nové Hrady a TSM Nové Hrady i
všem ostatním občanům města Nové Hrady a
přilehlých osad dobrý vstup do nového roku
2018, hodně zdraví a štěstí.

Krásnou zimu přejí Novohradští myslivci
:-)
Výbor Mysliveckého spolku Nové Hrady, z.s.

Děkujeme za účast na posledním rozloučení
s panem Jánem Klinkem.

Opětovný výlet za zdravím
Ve dnech 2.–5. 5. 2018

pořádá Seniorklub Nové Hrady vícegenerační

zájezd do termálních lázní

ve Velkém Mederu
na Slovensku

Cena zájezdu na osobu (bez ohledu na věk) je 1.500 Kč.

V ceně JE zahrnuto:
- ubytování

- cesta zájezdovým autobusem tam i zpět.

V ceně NENÍ zahrnuto:
- vstupné do areálu lázní (které činí na 2 x celý den

+ 1 x 4 hodiny = zhruba 30 euro – dle věku)
- jídlo, pojištění, nadstandardní procedury

(masáže, čištění pokožky rybičkami, solná lázeň, aj.)
V areálu lázní je více možností občerstvení studenou
i teplou kuchyní a nápoji. Snídaně a večeře je možno

připravit z vlastních zdrojů v kuchyňkách
na ubytovacím zařízení.

Poslední den, tj. 5.5.2018, bude komentovaná prohlídka
nedalekých Nových Zámků.

Zájemci se nahlásí do 31.1.2018 u paní Hambergerové
na telefonu 725 713 655.

Po zájemcích požadujeme závaznou zálohu
500 Kč do 31.1.2018.

Celá částka tj.1.500 Kč/osoba
musí být splacena do 15.4.2018.

Bližší informace na výše uvedených telefonech
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Zprávičky ze školky
Školní rok 2017 – 2018 jsme zahájili s poč-

tem 103 dětí rozdělených do čtyř tříd podle
věku a s pozměněným kolektivem zaměst-
nanců. Ve třídě Koťátek je 25 dětí a učitelky
Bc. Renáta Círalová a Eva Heřmanová, Žabi-
ček je 27 a mají učitelky Marii Dorotovičovou
a Nikolu Dvořákovou, Sluníček je 24 a paní
učitelka Zdeňka Wolzová, Broučků je 27 a
paní učitelky Ilona Vicánová a Šárka Dibďá-
ková Dis. Ve školce jsou dvě asistentky peda-
goga, Mgr. Olga Pávková a Světlana Mayer
Pajerská a jedna školní asistentka Marie Pro-
cházková. O čistotu a pořádek se starají tety
Jana Hriňová a Marcela Koriťáková, dobrá
jídla nám připravují a podávají kuchařky Eva
Tomášková a Zdeňka Motyčáková s vedoucí
Romanou Čadovou, která vede i ekonomiku a
účetnictví. Provoz školky je od 6.00 do 16.15
hodin.

Děti v posledním ročníku před nástupem
do základní školy nechodí po obědě spát, ale
máme pro ně připraveny denně 2 hodiny (od
13 do 15 hodin) rozličných činností vedoucích
k přípravě na školu v „Klubu předškoláků“.
Předškoláci pokračují v „Hrátkách s němec-
kým jazykem“, které vede Šárka Dibďáková.

Od letošního září je novinkou povinné
předškolní vzdělávání. Děti, které do 1. září
dovršily 5 let věku, mají povinnost denně ales-
poň 4 hodiny navštěvovat předškolní zařízení.
Rodiče těchto dětí mají také možnost volby in-
dividuálního vzdělávání dítěte, to znamená,
že nemusí chodit do školky, ale v určeném
termínu musí přijít s dítětem do MŠ, kde uči-
telky ověří úroveň osvojování očekávaných
výstupů v jednotlivých oblastech dle Rám-
cového vzdělávacího programu pro před-
školní vzdělávání v mateřské škole (nejedná
se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení
pro další postup při vzdělávání.

Mateřská škola je zapojena do projektu pře-
shraniční spolupráce BIG ATCZ5, ve kterém je
naší letitou partnerskou školkou Kindergarten
v Gro8sch`nau. Děti z KG Gro8sch`nau přije-
ly k nám do Nových Hradů v červnu a na
oplátku pozvaly novohradské děti k nim na
Mikuláše. Tam děti vycestovaly 6. prosince
2017 a přivezly si nadílku od Milkuláše a zážit-
ky ze setkání.

V tomto novém roce přejeme všem spolu-
občanům hodně zdraví, štěstí, pozitivní ener-
gie a vše dobré.

Vaše školka

Mikuláš v Rakousku

Mikulášská nadílka spolu Maňíásek z Dlouhé Stropnice

Svačinka v RakouskuNadílka v Rakousku

Rakouští Mikuláši Odjezd domů
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Dýňování v MŠ

Čerti v MŠDýňování v MŠ

Hotovo

Nadílka v duhové budově

Vyrobené dýně #$

Mikuláš v MŠ
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Informace z III. A
Naše třída, III. A, půl roku (ve škole) si užila.
Ve škole se učíme, na plovárně plaveme –
při výtvarce tvoříme, do knihovny zajdeme.
Na výlovu zjistíme, co mají rybáři práce,
abychom měli na Štědrý den, kapra ze Žáru zase.

Na besídku vánoční těšíme se velice,
protože pak potěšíme sebe, babičky, rodiče.

V lednu se zapojíme hned do školní práce –
kontrolky, diktáty, testy – pololetní práce.
Pokud to vše zvládneme, rodiče to ocení,
až jim pak ukážeme naše vysvědčení.

V únoru se zapojíme do Novohradského zvonku zase –
recitace, výtvarka, zpěv – to bude plno práce.

Zbývá nám čas na učení, zábavu i hraní –
to nám pak škola utíká, dokonce nás i baví.

Žáci III. A +  Mgr. Jana Tomášková
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Čertovsko-Mikulášský rej ve fotografiích

Rohy pod ohňostrojem ještě před tím, než se
čertovská chasa rozběhla mezi obyčejné smr-
telníky….

Čertovské hrátky se letos nesly (mimo jiné…) v duchu znalostního
kvízu…

Při hrátkách nechyběl opět i tanec, kdy se dvě čertice snažily roztančit
přihlížející malé i velké diváky…

Ani pekelná kapela opět nechyběla…
Příchod Mikuláše a andělů je vždy bílezářivý
a důstojný…

Novohradská andělská čistota…

A už se to valí…ta čertovská chasa…tentokrát trochu ve změněné
trase…. A to je už „peklo“ a „nebe“ na jednom pódiu a jejich věčný dialog…
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Česko zpívá koledy
I v letošním roce jsme se připojili k celore-

publikové akci „Česko zpívá koledy“, která se
uskutečnila ve středu 13. prosince na náměstí.
Na novohradském náměstí se sešlo bezmála
60 lidí, místních i cizích, a společně jsme si
s šálkem punče zazpívali známé vánoční písně
a koledy. Moc děkuji Bohunce Vochoskové za
kytarový doprovod a všem, kteří si našli chvil-
ku v předvánočním shonu, přišli a zazpívali si
s námi. M.T.Kolářová, KIC Nové Hrady

Vánoční koncert pro děti
Prosincový Vánoční koncert pro děti ze základní školy jsem připravila ve spolupráci s několi-

ka muzikanty z kapely Podhoranka, kteří na nabídku kývli a dobře se jí zhostili. Nacvičili na své
dechové nástroje několik vánočních písní a koled a se sváteční atmosférou přišli v úterý 19. 12.
do KSD. Dva hodinové koncerty byly proloženy i několika krátkými slovními vstupy – napří-
klad někteří muzikanti a učitelé prozradili, na jaké vánoční překvapení a dárky si pamatují
z doby, když byli ještě malí kluci a holky, připomněli jsme si také některá vánoční přání pro naše
město napsaná o první adventní neděli na náměstí a já jsem děti vyzvala, zda by našly recept na
jejich splnění. Tak třeba co mohou děti udělat pro to, aby bylo v našem městě pořád hezky?, aby
se měli všichni rádi?, aby se nám tu dobře žilo?… a několik odpovědí se nám skutečně podařilo
dát dohromady… A protože paní učitelka Mgr. Jana Štorová připravila děti na koncert předem a
vytiskla slova koled a písní z programu, mohli si opravdu všichni společně zazpívat. Děkuji
všem muzikantům, učitelům a Janě za uskutečnění toho „výchovného“ koncertu a za milou
předvánoční atmosféru. K. Jarolímková

Vánoční koncert
Na třetí adventní neděli jsme pro vás při-

pravili tradiční Vánoční koncert, na kterém se
vždy snažíme umocnit předvánoční atmosféru
pěkným hudebním programem. Letos na kon-
certu vystoupilo Trio Bel Canto ve složení
Aneta Podracká Bendlová, která svým krás-
ným sopránem nadchla určitě všechny, vždyť
z publika zaznělo i „Bravo!“, na flétnu hrála
Maria Mikhailova a na kytaru Libor Janeček.
Jejich program byl velmi příjemný a v prove-
dení velmi kvalitní. Druhým účinkujícím byl
Novohradský smíšený sbor (v roce 2017 slavil
20 let své existence) pod vedením Mgr. Hany
Kudrnové a jejich vystoupení bylo rovněž vel-
mi pěkné, a to nejen díky dobré akustice sálu
KSD, která sboru opravdu svědčí, ale i vhod-
ným programem písní a koled, jenž tak pub-
liku zprostředkoval sváteční předvánoční
atmosféru. K. Jarolímková

Trio Bel Canto

Novohradský smíšený sbor Skvělá sopranistka Aneta Podracká Bendlová
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Kulturní nabídka v roce 2018
Koncerty, Slavnosti, Divadla, Tanec, Přednášky, Výstavy, Zábava

Vždy, když píší nějaký příspěvek do Novohradského zpravodaje,
jsem na vážkách do jaké míry mám být „osobní“ či „profesní“, neboť je
obé velmi propojeno. Ne nadarmo se říká, že „všechno je to jenom o li-
dech“. Do jaké míry se tedy podělit o své prožívání pracovních radostí i
strastí, které se prolínají celou činností Kulturního a informačního centra
Nové Hrady? Asi bude nejlépe, když to shrnu do tohoto přání: Přeji si,
aby každý člověk, který navštíví kulturní akce, Kulturně-spolkový dům,
informační centrum, Novohradské muzeum, Koželužnu, městskou kni-
hovnu, tak aby odcházel potěšen či dojat z pěkného kulturního zážitku,
byl pohlazen vlídným slovem, povznesen nad bludy nevědomosti a posí-
len humorem. A také, aby čím dál víc lidí mělo potřebu kvalitního kul-
turního zážitku ve všech směrech, čerpalo z něj energii do všedních dní
a použilo jej jako posilu proti starostem a blbostem.

Tolik tedy slov na úvod k činnosti a plánům městského KIC pro
příští rok.

Kulturní akce (Regiment, Svěcený, Divadlo)
Nabídka kulturních akcí na příští rok bude opět sestavena ze všech

uměleckých oblastí (hudba, divadla, zábava, tanec) a bude určena pro
všechny věkové kategorie, ale navíc se ještě do toho promítne i vý-
znamné sté výročí trvání našeho státu. A já si moc přeji, aby aktivity
na výročí zaměřené neměly stejně „bolestivé přijetí“, jako srpnový
koncert v roce 2016, jenž byl rovněž výroční a věnován Karlu IV., ko-
nal se na státním hradě a účinkovali na něm skvělí muzikanty, nicméně
minimální zájem veřejnosti byl pro mne velkým zklamáním.

Z těch stěžejních akcí roku 2018 by to měl být například 40. ročník
taneční soutěže Novohradská číše. Ačkoli je to pro ČSTV především
soutěžní záležitost, ve spojení s naším městem a charakterem akce to
patří spíš mezi společenské události a takto to vnímají i pořadatelé, náv-
štěvníci, porotci a věřte, že i tanečníci. Při předávání cen se totiž téměř
vždy zmíní, že jezdí do Hradů rádi právě i kvůli atmosféře. A abychom
„číšové výročí“ ještě víc zdůraznili, připravujeme k tomu i výstavu
v Koželužně, kde budou zejména fotografie plné tance. A na polovinu
března si připravte své plesové šaty, neboť Městský-spolkový bál bude
zvát do tance všechny novohradské i přespolní  občany.

Zejména v květnu a říjnu se uskuteční akce k stoletému výročí
vzniku Československé republiky, které budou formou slavnosti a
koncertů, ukázkami „historie“ ve spolupráci s I.R.91 (Spolek jednade-
vadesátníků), odhalení pomníku u hrobky a nebude chybět ani série
muzejních přednášek. V tomto tématu se budou odrážet i další drobněj-
ší akce či aktivity – např. Hudební setkání na Jedlici či v kapli na Mýti-
nách, Literárně-hudební setkání v zámeckém parku a také charakter
některých výstav v Koželužně bude zaměřený na téma Domovů.

Prázdniny si zase zahájíme Novohradským Hraním, kam ke kon-
certu a divadlo letos přidáme i tanec, třeba i ten s číší.

Pro děti to budou naše tradiční akce – například Karneval, „výchov-
né“ koncerty, letní divadelní představení a setkání s novohradskými
strašidly v zámeckém parku, Kino na kolečkách a doprovodné prog-
ramy v rámci výstavních aktivit Koželužny.

Na přelomu července a srpna nás všechny snad potěší opět festival
Jihočeské Nové Hrady, který si nenechte ujít a přijďte si vychutnat
vážnou hudbu. A pokud Jaroslav Svěcený bude pokračovat v takové
dramaturgii, jako doposud, tak ta hudba bude nejenom „vážná“, ale i
„vášnivá“, jak to bylo v loňském roce na koncertu jihoamerických ryt-
mů v podání skvělých harmonikářů a pana Svěceného.

Předvánoční akce jsou sice ještě daleko (nejdříve nás doufám čeká
krásné jaro a ještě krásnější léto), ale i tam bude zase příležitost na kul-
turní a adventní setkávání, zpívání, tvoření a obdarovávání.

V plánu máme i nějaké „dovybavovací , zkrášlovací a zkulturňova-
cí“ věci a drobnosti v Kulturně-spolkovém domě, abychom se tam
všichni při kulturních akcích cítili příjemně.

Novohradské muzeum
Do Novohradského muzea byl na základě výběrového řízení přijat

nový pracovník, který bude mít za úkol úplné dokončení muzejní expo-
zice a jeho fungování, propagaci, vytváření doprovodných programů
pro veřejnost včetně nejmladší generace, měl by se stát i městským
kronikářem a pečlivě schraňovat a pečovat o všechno, co je v muzeu
o novohradské historii k dispozici. Tímto novým muzejníkem (nebo
spíš muzejnicí) je ing. Jitka Šáchová, která už v loňském roce v muzeu
vypomáhala, věnuje se i průvodcovské činnosti a její osobní zájem
o historii našeho města se projevil už při dřívějších výstavách s historií
spojených a při účasti na muzejních přednáškách.

Naše propagace
Abyste všichni věděli více o tom, co se bude dít, čtěte Novohradský

zpravodaj od A do Z, nemíjejte naše plakáty, choďte do informačního
centra pro informace a barevné propagační materiály, koukněte občas
na webové stránky www.kicnovehrady.cz, staňte se přáteli na faceboo-
ku Kicu, zastavujte na ulici zaměstnance KICu, knihovny, muzea, Ko-
želužny a ptejte se… protože, kdo se neptá, nic se nedozví.

Mějte se hezky a radostně.
Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková

KIC Nové Hrady
hledá nové dobrovolníky a brigádníky

na letní kulturně-turistickou sezonu 2018

Oslovujeme tímto středoškoláky a vysokoškoláky, kteří by měli
zájem pracovat, spolupracovat a získávat nové zkušenosti při pří-
pravě a konání kulturních akcí v našem městě v roce 2018.

Jaké vlastnosti při tom využijete? – zodpovědnost, empatii, vstříc-
nost, fyzickou sílu a smysl pro humor. A důležitá je chuť něco chtít dě-
lat, neboť přemlouvání k práci (zatím) nemáme v kompetenciJ

Hledáme nové brigádníky – referenty do Informačního
centra N. Hrady pro období květen–říjen 2018.

Jaké dovednosti jsou k tomu potřeba? – kladný vztah k lidem, zá-
kladní znalost regionu Novohradsko-Doudlebsko a dobrá orientace
v mapách a informacích „všeho druhu“. Výhodou je všeobecná zna-
lost současné nabídky služeb v cestovním ruchu a základní povědomí
o historii našeho města. Důležitým předpokladem je základní komu-
nikativní dovednosti v německém jazyce (případně i v angličtině).
Nutnost je minimální věk 18 let.

Vzkaz všem potencionálním zájemcům – protože se nám na
předchozí výzvu zatím žádní zájemci neozvali, prodlužujeme mož-
nost přihlásíte se do konce ledna 2018, aby byl ještě nějaký čas se na
práci připravit.

Kontakt pro jednání a další dotazy:  KIC Nové Hrady,
Květa Jarolímková, kic@novehrady.cz, tel.: 602 150 208

Foto z loňského ročníku Novohradské číše
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Kulturní a informační centrum Nové
Hrady zve

na představení – kabaret

Republiko má

středisková
aneb

lukrativní

nejistota
Hrají: Divadlo SemTamFór

a speciální host

PhDr. Ivo Šmoldas

v úterý 9. 1. 2018,
od 19 hodin

v Kinosále Český dům

dvouhodinové představení
s přestávkou

Vstupenky v předprodeji 130 Kč
(na místě 180 Kč)

KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195

Apatyka Nové Hrady
alchymistická oficína pro výrobu bylinkových mýdel, svíèek, parfémù a olejù pro va�e zdraví.

Prodej èajù s bylinkovým poradenstvím. Bachovy kvìtové esence. Art-galerie.
13. ledna � sobota, od 15.00 do 18.00 hod.
Kurz automatické kresby pro zaèáteèníky.

Otevøeno v lednu od 11. 1., ètvrtek, pátek � 10.00 � 17.00 hod., sobota � 10.00 � 16.00 hod.
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Malé ohlédnutí
za předvánočním tvořením v Koželužně

Ačkoli adventní čas byl plný nejrůznějších před-vánočních koncer-
tů, zpívání, setkávání, nakupování dárků, pečení cukroví a chvílemi i
rozjímání, našli někteří cestu i na tvoření „obyčejných věcí“ v Koželuž-
ně. Tak například páťáci z novohradské základní školy si přišli „vyro-
bit“ dárky - obrázky technikou podmalby na sklo dle vlastního návrhu.
A jiní návštěvníci si zase (prý po hodně dlouhé době…) vyzkoušeli vy-
tvořit svoji vánoční ozdobu, slepit barevný papírový řetěz na stromeček
a při tom si i zavzpomínat na své dětství. Mimochodem ty barevné papí-
rové řetězy pak visely a ozdobily vánoční stromeček  na sále v KSD.

K. Jarolímková

Galerie Koželužna v roce 2018
Milí čtenáři Novohradského zpravodaje a přátelé výtvarného

umění, ráda bych Vám nyní stručně představila, jaké výstavy plá-
nujeme letos v Novohradské galerii Koželužna a čím chceme potě-
šit oko a duši každého návštěvníka.

V polovině února chystáme zahájit sezonu výstavou fotografií,
kterou se podíváme do čtyřicetileté historie taneční soutěže Novo-
hradská číše. Budou to fotografie z „tanečního“ archivu městské
kultury, dále zajímavé taneční pohlednice z archivu ing. Pavla Koje-
tína a ještě vybereme to nejlepší z fotek pana Petra Hniličky, který
byl mnoho let „číšovým“ fotografem a po kterém s jeho loňským
úmrtím zůstalo opravdu prázdné místo. Na duben bych ráda usku-
tečnila výstavu soch, která je zatím v předjednací fázi, ale už vím, že
doprovodný program by mohl být pro děti i mládež velmi zajímavý
a mohl by se vztahovat k veřejným prostranstvím v našem městě. Od
poloviny května do konce června budeme mít v Koželužně výstavu
obrazů všestranné výtvarnice Ireny Šafránkové, která má za sebou
řadu výstav u nás i v zahraničí a svoje pěkné ilustrace má v několika
knížkách pro děti. I zde je dobrý předpoklad pro doprovodné progra-
my pro děti zaměřené na téma „Náš domov v roce 2018“. Letní mě-
síce by měly patřit kolektivní výstavě s názvem Letní Novohradský
Salon, která naváže na loňský Jarní salon a představí opět malíře
z Novohradsko-Doudlebského regionu a jižních Čech. A rovněž by
se zde mělo odrážet téma Domova jako symbol jistoty, lásky a mezi-
lidských vztahů. Na září chystáme druhou výstavu fotografií, a to ve
spolupráci s destinací Novohradsko-Doudlebsko, která by měla při-
nést i trochu „interaktivních prvků“ s ověřením zeměpisných zna-
lostí našeho kraje. Hlavní podzimní výstava by měla být věnována
novohradskému malíři Vladislavu Karbovi, kterého jste mnozí
z Vás znali a jehož obrazy jsou ve Vašich domácnostech. A budu
velmi ráda, pokud byste byli ochotni mi tyto obrazy na výstavu za-
půjčit, zejména jeho krajinomalby a novohradské motivy. Poslední,
zimní výstava, by měla se svým tématem symbolicky obejmout naše
město, stejně jako anděl v našem městském znaku. Takže výstava
by to měla být přímo andělská.

Jak tedy čtete a vidíte, výstavami se bude prolínat zejména téma
Domova, a to v souvislosti s hodně kulatým výročím vzniku Česko-
slovenské republiky. Doprovodné programy k výstavám pro děti
budou zaměřené především tak, abychom jsme se různými výtvar-
nými prostředky dotkli vztahu k domovu. Prázdninová výstava ještě
nabídne „otevřený ateliér“, kde bude opět možnost si zamalovat pod
vedením lektorů v Koželužně nebo „v kulisách“ našeho města a
okolí.

Moc si přeji, aby si každý z Vás vybral v nabídce takovou výsta-
vu, která Vás obohatí a potěší. A budu se těšit na všechna milá a in-
spirativní setkání a tvoření. Květa Jarolímková

PS a PF od KJ
Děkuji všem páťákům za krásné andělské
dárečky! Udělaly mi radost velkou jako
Mount Everest!
Ať vás provází v roce 2018 také tolik radosti!
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Informace z knihovny
V předvánočním čase zase navštívily knihovnu děti z mateřské školy, ze školní družiny i malí

školáci. Přečetli jsme si vánoční pohádku o čertech, o nebeské poště, podívali se na pohádku
o kocouru Mikešovi, povídali si o vánočních zvycích, uvařili si vánoční čaj.

Prosincový Literární salon pro děti s herečkami Danielou Zbytovskou, Barborou Seidlovou a
Nikolou Zbytovskou byl podle očekávání vynikající, zábavný i poučný a všichni přítomní se jak-
sepatří bavili. Kdo zaváhal a zapomněl přijít, o hodně přišel.

V prosinci také proběhla první lekce Hrátkek s pamětí, další čtyři lekce můžete absolvovat
v úterky 2., 9., 16., a 23. ledna 2018 v Kulturně-spolkovém domě vždy od 17 hodin. Vstup je
zdarma. Všichni zájemci jsou srdečně vítáni.

Z modelářského dopoledne v knihovně byly děti, které se ho v říjnu zúčastnily, přímo nadše-
né, proto si ho zopakujeme o pololetních prázdninách v pátek 2. února 2018 od 8.30 do 12 hodin.

Milí čtenáři, přátelé a příznivci knihovny, přeji vám do dalšího roku hodně zdraví, štěstí, ro-
dinné pohody i té pracovní, hodně elánu a energie, dobrý zrak a dobrou mysl.

Knihovnice Drahomíra Císařová A už jsou tady pohádky

Děti z družiny poslouchají pohádku o nebeské poště Literární salon

Trénujeme mozkové závity

Vytvoříme pěvecký sbor

Žažpíváme ši vodničkou píšničku

Předškoláci při pohádce o čertíkovi
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Okénko do knihovny
Sova / Samuel Bjork

V lese kousek od Osla je v podivném hnízdě ze sovího peří nalezeno
tělo sedmnáctileté dívky, jež se před tím ztratila z domova pro problé-
movou mládež. IT odborníkovi z oddělení vražd záhadný hecker po-
šle nahrávku, jež odhalí znepokojivé podrobnosti o osudu zabité
dívky; ve filmu se na okraji mihne silueta vraha převlečeného za sovu,
nočního dravce symbolizujícího smrt…

Ta přede mnou / J. P. Delaney

Emma se snaží vzpamatovat z traumatického přepadení a se snouben-
cem hledá místo, kde by mohla začít nový život. Ovšem žádný z bytů,
které navštíví, pro ni není cenově dostupný - anebo se v něm necítí
bezpečně. Dokud nenavštíví ten dům na Folgate Street. Je to mistrov-
ské architektonické dílo - minimalistický design ze světlého kamene a
skla se vzdušnými, otevřenými prostory. Psychologický thriller

Bez milosti / Lisa Jackson

Po otcově tragické smrti se život Julie Farentinové podobá noční
můře. Kromě vlastních problémů čelí i tomu, že její mladší sestra Sha-
ylee upadá do drogové závislosti. Zoufalá matka se rozhodne poslat
dceru do elitní internátní školy, která se specializuje na problémové
děti. Julia však matčiny naděje nesdílí: v Akademii totiž před šesti
měsíci záhadně zmizela studentka a říká se, že to nejspíše souvisí s ne-
standardními výchovnými postupy tohoto ústavu.

Vzpoura goliardů / Vondruška Vlastimil

Oldřich z Chlumu odjíždí s několika významnými velmoži do němec-
kých Cách s tajným posláním. Záhy po příjezdu je zavražděn císařův
komoří a osobní přítel Richarda Cornwalského. Z vraždy jsou obvině-
ni čeští šlechtici a uvězněni. Navíc dojde ve městě k nepokojům, v je-
jichž čele stojí žáci tamní katedrální školy, potulní vakanti zvaní
goliardi. Vše zůstává na panoši Otovi.

Složka Churchill / Leo Kessler
Duben 1945. Benito Mussolini je mrtev, zabit italskými partyzány, a
jeho tělo visí vystaveno před jásajícími davy. Třiadvacetiletou vládu
italského diktátora stihl krvavý a ostudný konec. O půl století později
se však vynořují tajemství, o nichž se myslelo, že si je Mussolini vzal
s sebou do hrobu, a vrhají špínu na třísetleté britské impérium a jeho
někdejšího vrcholného představitele.

Velké srdce Mika Larssona / Olle Lönnaeus
Mike Larsson má velké srdce, ale své nervy bohužel často neudrží na
uzdě. Proto se mu za 45 let života téměř nic nevydařilo. Ale když je
jednoho krásného podzimního dne propuštěn z věznice Kirseberg
v Malmö, rozhodne se: Teď se stane dobrým člověkem. Teď bude pro
Robina pořádným tátou. Jen ještě musí ukrást poslední auto.

Češi na Rallye Dakar: jedenáct zlatých ročníků / Jan Říha
Unikátní fotografie, reportáže, autentické rozhovory, statistiky,
výsledky všech ročníků.

Z Kanady na Aljašku: na člunech panenskou přírodou podél po-
břeží severního Pacifiku / Leoš Šimánek
Šimánkovi s dcerou a synem, doprovázeni dvěma přáteli, mohli po
celá tři letní období obdivovat přímořskou přírodu nedotčenou lid-
skou rukou, faunu a floru, jaká neexistuje nikde jinde na světě. Kniha
je plná neobvyklých zážitků, občas i dramatických, naštěstí vždy
s dobrým koncem

Audioknihy:
¡ Šifra mistra Leonarda / Dan Brown
¡ Znamení rožmberské růže / Vlastimil Vondruška
¡ Nové Povídky / Zdeněk Svěrák
¡ Dneska už se tomu směju / Adina Mandlová
¡ Epos o Gilgamešovi
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Na návštěvě
v Shinshiru

Na závěr konference Newcastles of the
World, která se uskutečnila na podzim roku
2016 v kanadském Newcastlu, vyslovil staros-
ta japonského města Shinshiro, pan Ryoji Ho-
zumi, velmi vstřícné pozvání na konferenci
určenou výhradně mladým lidem (15 až 26 let)
z jednotlivých měst aliance, která by se konala
napřesrok a plně za náklady pořadatelského
města. V tu chvíli si ještě někteří z nás říkali,
že jde o zajímavý nápad, ale není jisté, zda se
taková akce podaří zrealizovat. Naše pochyb-
nosti se ale už na konci jara rozptýlily a bylo
jasné, že naši japonští přátelé to s konferencí
myslí vážně.

Přestože jsme se na konferenci svým způso-
bem připravovali již od začátku září, zejména
v podobě prezentace našeho města, samotná
událost byla jasně ohraničena dny 8. a 13.
prosince, kdy se do země vycházejícího slun-
ce sjelo, resp. sletělo, 29 delegátů z celkem
10 zemí. Kromě novohradské skupinky ve slo-
žení Michal Jarolímek, Jakub Ettrich a Kateři-
na Korčáková to byli mladí lidé zastupující
anglický a kanadský Newcatle, švýcarský Ne-
uchâtel, německý Neuburg an der Donau, dán-
ský Nyborg, lotyšský Jaunpils, gruzínský
Akhaltsikhe, slovenské Nové Zámky a malaj-
ské Kota Bharu. Nechyběli pochopitelně mla-
dí zástupci pořádajícího města.

Oficiální téma konference znělo „What at-
tracts young people in cities at a time of globa-
lisation“. Přeloženo do češtiny a zasazeno do
kontextu to znamená následující. Město Shin-
shiro řeší dlouhodobý seriózní problém, že
mladí lidé odcházejí do větších měst v okolí,
zejména za prací, a populace města stárne. Zá-
stupci města hledají způsoby, jak mladé lidi a
především ty s vyšším vzděláním ve městě
udržet. Podobný problém dost pravděpodobně

řeší i další města v alianci, byť se v konkrét-
ních důvodech a číslech může lišit. Jen pro
ilustraci Shinshiro má 47 tisíc obyvatel a
sousední Toyota-ši (domovské město firmy
Toyota) má 418 tisíc obyvatel.

Při úvodním rozebrání tohoto problému
většina z nás dospěla k tomu, že bez ohledu
na globalizaci jsou pro mladé lidi klíčové
následující potřeby: nabídka práce, dostup-
nost bydlení, základní služby, kvalita okolní-
ho prostředí, kulturní a společenské vyžití,
osobní a rodinné vazby. Po hříchu očekávat od
mladých lidí, že přijdou na univerzální myš-
lenku jak přitáhnout do města investory, kteří
vytvoří nová pracovní místa, by bylo dosti
naivní. Proto se většina zaměřila až na další
potřeby v pořadí.

V tomto duchu se nesly nápady a projekty,
které jsme si v šesti skupinách navrhli, rozpra-
covali a na závěr konference prezentovali.
Dva koncepty pracovaly s kulturními festivaly
pořádanými tak, aby studující mladí lidé, kteří
aktuálně žijí v jiném městě, měli chuť se častě-
ji vracet domů. Další skupina se zaměřila na
projekt pomáhající mladým lidem najít práci.
Dva týmy pracovaly na myšlence komunitní-
ho centra, zajišťující mladým kulturní vyžití.
Projekt, který při závěrečném hlasování nako-
nec zvítězil, se zaměřil na něco trochu jiného.
Umožněme našim mladým lidem snáze cesto-
vat za pracovními zkušenostmi, ideálně do os-

tatních měst aliance, aby až se vrátí, přinášeli
si domů nové podněty a nápady. Při následné
diskusi pak vyšlo najevo, že by takový pro-
jekt šel integrovat do myšlenky Newcastle
pasu, kterým se seriózně zabývají dospělí zá-
stupci měst v alianci. Jak bude tato myšlenka
rozvíjena dál je však otázka.

O tom, co jsme v samotném městě Shinshi-
ru navštívili, jak vypadaly neformální části
konference a jaké jsou osobní postřehy o roz-
dílnostech japonské kultury a prostředí se mů-
žete dozvědět na „Cestovatelském promítání“,
které se uskuteční 25. ledna od 18 hodin
v KSD.

Michal Jarolímek ml.

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na

přednášku s promítáním

o Japonsku a městečku Shinshiro

ve čtvrtek 25. 1. 2018 od 18 hodin v KSD
Přijďte se dozvědět zajímavosti a postřehy o japonské atmosféře

a setkání s lidmi v městečku Shinshiro (Nové Hrady).

Kulturně-spolkový dům, Česká ulice 74, N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Přednášky o Novohradské krajině
Na konci listopadu a v polovině prosince loňského roku se uskutečnily dvě přednášky

o novohradské krajině očima a zážitky průvodce Milana Koželuha. První přednáška se týkala
především hor a jejich vrcholů, mýtů, tajemství, skal a pralesů a ta druhá seznamovala s řeka-
mi, říčkami a zapomenutými potůčky, které se posléze ocitají v několika velkých jihočeských
řekách. Povídání Milana Koželuha doprovázelo promítání jeho fotografií a i prezentace jeho
zajisté velmi silného vztahu a spojení s novohradskou krajinou.

Přednášky byly součástí programu pro veřejnost, a to v rámci ocenění a podpory
„Obec přátelská seniorům“. K. J.

Informační centrum
Nové Hrady informuje…

S novým rokem opět přicházejí nová
očekávání, nové povinnosti i nové pracov-
ní úkoly. Hned v první polovině ledna nás
čeká účast na veletrhu cestovního ruchu ve
Vídni, a to Ferien Messe Wien ve dnech
11. – 14. ledna 2018. Tento veletrh je pro
nás novým, zatím ještě nepoznaným, kde
budeme v rámci expozice CzechTouris-
mu prezentovat destinaci Novohradsko –
Doudlebsko a osobně tak můžeme zjistit,
jaký zájem o naši destinaci mají Rakušané.

Dalšími veletrhy, kde se bude Novo-
hradsko – Doudlebsko prezentovat ať už
samostatně nebo v rámci expozice Jihoče-
ského kraje jsou Regiontour Brno (18. –
21. 1.), Holiday World v Praze (15. – 18. 2.),
Tourconf v Českých Budějovicích (20. –
21. 4.) a podzimní veletrh ITEP v Plzni (20.
– 22. 9.).

Za celé novohradské íčko Vám přeji v roce
2018 zejména pevné zdraví a pozitivní infor-
mace nejen na Vašich cestách a výletech.
Za novohradské íčko Ing. Jitka Duspivová

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

Otáčivé hlediště Český Krumlov – sezona 2018:
¡ 23. 6. – 9. 9. – Ztracený svět /představení pro celou rodinu/
¡ 6. – 23. 6. – Dracula /horor/
¡ 27. 6. – 7. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 10. – 15. 7. – Rusalka /opera/
¡ 18. – 29. 7. – Trubadúr /balet/
¡ 8. – 11. 8. – Příhody lišky Bystroušky /opera/
¡ 14. 8. – 2. 9. – Pes baskervillský /detektivní komedie/

Divadelní představení pro děti:
¡ 6. 1. – Sněhurka – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 1. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB
¡ 20. 1. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB
¡ 21. 1. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 1. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 1. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,… – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 1. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. 2. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 2. – Kouzelná školka: Michal k snídani – DK Metropol, ČB

Divadelní představení:
¡ 6. 1. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 8. 1. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 1. – Archa naděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 1. – Republiko má středisková aneb lukrativní nejistota

– Český dům, Nové Hrady
¡ 10. 1. – LiStOVáNí: Co by můj syn měl vědět o světě

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. 1. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 1. – Dvouplošník v hotelu Westminster – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 1. – Dekkadancers na jihu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 1. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 13. 1. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 1. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 1. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Světáci /premiéra/ - Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 18. 1. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 1. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 1. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 20. 1. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 22. 1. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 1. – LiStOVáNí: Závěrka – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 1. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 1. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 1. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 25. 1. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 1. – Mikádo – DK Metropol, ČB
¡ 27. 1. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 27. 1. – Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 1. – Lékařem proti své vůli – DK Metropol, ČB
¡ 31. 1. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 31. 1. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 3. 1. – JF: Iva Bittová – DK Metropol, ČB
¡ 4. 1. – Tříkrálový koncert – klášter Borovany
¡ 15. 1. – Adam Plachetka – DK Metropol
¡ 22. 1. – Jak šlo vejce na vandr – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 25. 1. – JF: Hudba z filmů… – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 26. 1. – Večery S koncerty v Divadle U Kapličky, ČB
¡ 26. 1. – Pilot Season – Klub Slavie, ČB
¡ 31. 1. – BeseDNĚNÍ – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 1. 2. – Kontrasty /ND Brno/: Rhapsody in Blue, Lidice,…

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 2. – Poletíme? – Klub Slavie, ČB
¡ 5. 2. – LiStOVáNí: A taková to byla láska – Malé divadlo, ČB
¡ 7. 2. – Na Stojáka! – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 10. 2. – Monkey Busines 2018 – Klub Slavie, ČB
¡ 10. 2. – Jihočeský ples – Výstaviště T1, ČB
¡ 22. 2. – Horkýže Slíže – Klub Slavie, ČB
¡ 16. 3. – Mďága a Žďorp – Klub Slavie, ČB
¡ 30. 3. – Mirai a Poetika/dvojkoncert/ – KD Vltava, ČB
¡ 6. 4. – Petr Kolář – Klub Slavie, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
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Fotbal
Přeji všem fotbalistům a činovníkům fotbalu v Nových Hradech krásný rok 2018. „Mu-

žům“ setrvání v „okresním přeboru“, aby se mohli na podzim již popáté přihlásit do této sou-
těže! Nebude to lehké, zvláště když narazí „muži“ na téměř 200 fotbalistů, kteří chtějí
postoupit do I. B Třídy nebo nechtějí spadnout do III. Třídy. Věřím, že „muži“ pod vedením
Jana Marhouna udělají radost všem lidem na Hradech. Vždyť „kopaná“ je skvělý a světový
sport č. 1., a tak by se k tomuto sportu mělo okolí chovat seriózně a s pokorou.

Další zastavení musí být u „našich žáků“. Ti hráli „okresní přebor“ ČB, starších žáků. Byli
zdaleka nejmladší, a přesto se snažili, jak mohli být dobrým soupeřem někdy i v průměru
o 2 roky starším protivníkům! Klobouk dolů! Již na jaře se určitě zlepší. A doufám, že jim ten
elán a um vydrží jak do dorostu, tak později do „mužů“, kde budou víc na „ráně“. Aby to tak-
hle fungovalo, o to se postará trenér Martin Silmbrod. A věřím, že své si řekne hlavně Ivan
Dorotovič, který má velké zkušenosti z pobytu v Dukle Praha. Je to týmový předseda a já mu
hodně věřím! Miroslav Hruška

Mistrovství České republiky v karate 2017
Dva cenné kovy pro Nové Hrady z republikového šampionátu

O víkendu 2.–3. prosince 2017 se špičky
českého karate utkaly na Mistrovství ČR
v Karlových Varech. Metropole Karlovarské-
ho kraje hostila 738 závodníků z 87 oddílů ze
všech krajů naší země. Z Jihočeského svazu
karate se nominovali také tři naši závodníci
z oddílu TJ karate Nové Hrady: Martin Her-
mann, David a Natálie Machovi.

V sobotu soutěžili dorostenecké, juniorské
a seniorské kategorie. Dopoledne probíhaly
soutěže v kata - souborná cvičení, povinné se-
stavy úderů, kopů, seků a krytů v předepsa-
ných postojích, kde je posuzováno nasazení,
správné provedení jednotlivých cviků a přesné
načasování pohybu závodníka. Soutěžil jsem
v kategorii muži Master U50 nad 40 let v dis-
ciplíně kata. V prvním kole jsem překonal zá-
vodníka Moravce z TJ karate Praha 4:1, ve
druhém kole jsem nastupoval proti dalšímu
závodníkovi z TJ karate Praha, kterému jsem
podlehl těsně 3:2. Toto kolo bylo semifinálo-
vé, a proto jsem postoupil do tzv. repasáže,
kde se spolu střeli všichni závodníci, kteří pro-
hráli s finalisty v boji o třetí místo. V souboji o

bronzovou pozici se mi podařilo překonat
závodníka Rosína z Kesl Ryu Praha 5:0 a
získal jsem pro naše barvy bronzovou medaili.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve
sportovním zápase dvojic „kumite“ V této
kontaktní disciplíně bojoval také trenér
mládeže našeho oddílu Tomáš Hermann,
(v současné době je členem české státní re-
prezentace karate) v kategorii kumite muži
nad 84 kg. V této nejtěžší váhové kategorii
probíhaly složité souboje, ve kterých nebyla
nouze o tvrdé střety. V prvním kole měl To-
máš volný los, ve druhém kole porazil před
ukončením časového limitu soupeře z Union
Sport klubu relax z Ústí nad Labem 8:0, ve tře-
tím kole Tomáš zvítězil nad soupeřem Plevou
z KK Lichnice 2:0 a postoupil do finále, ve
kterém zvítězil nad závodníkem Kočím z TJ
karate České Budějovice a získal již po sedmé
titul Mistra ČR. Součástí Mistrovství ČR bylo
finále Ligy družstev v kumite Českého svazu
karate. Tomáš byl členem týmu reprezentující
TJ karate České Budějovice a svými výkony

přispěl k zisku stříbrné medaile společně s To-
mášem Gabrielem a Janem Kočím.

V neděli se utkaly kategorie mladších a
starších žáků. David Macho soutěžil v discip-
líně kumite v kategorii mladší žáci 7–9 let do
32 kg. V prvním kole porazil závodníka Klímu
z Karate klubu Tygr Karlovy Vary 4:0, ve
druhém koleporazil Matouška z TJ Karate
České Budějovice rozhodnutím rozhodčích
za aktivitu, ve 3. kole David bohužel podlehl
závodníkovi Horňákovi 0:1 a následně v re-
pasáži porazil Kyprýho z Fightu clubu Čes-
ké Budějovice 1:0 a získal po skvělém
výkonu bronzovou medaili. Natálie Macho-
vá bohužel neprošla prvním kolem, kde se
střetla s závodnicí Šidlovou z Fightu Clubu
České Budějovice 1:0.

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

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Martin Hermann cvičí kata Empi pod dohle-
dem trenéra Tomáše Hermanna

Tomáš zasahuje protivníka kopem na horní pásmo

David a Natálie Machovi se účastnili MČR
v karate
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Cvičení pro ženy

PYLATES
Od 9. 1. 2018 a každé další úterý

Od 19.00 do 20.00 hodin

Malá tělocvična ZŠ Nové Hrady
Těší se na vás cvičitelka M. Michaelová

TURNAJ
VE STOLNÍM

TENISU
SK Byňov, oddíl stolního tenisu

pořádá turnaj pro neregistrované hráče.

Turnaj se bude konat

13. 1. 2018,

tentokrát v tělocvičně ZŠ Horní Stropnice.

Začátek bude od 9:00 hodin, startovné 50 Kč,
občerstvení a ceny pro všechny jsou připraveny.

Všechny zájemce srdečně zvou členové oddílu SK Byňov
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Jedno skromné přání
do nového roku

V letošním roce uplyne 100 let od vzniku samostatného státu Československo a je tedy
možné říci, že Česká republika, která je pokračovatelem Československa tak vstoupí do druhé
stovky své existence. Je dobrým zvykem, že oslavencům, kteří se dožívají významných
životních jubileí se přináší dary doplněné o přání dalších šťastných let života. Česká
republika by neměla být výjimkou.

Na začátku tohoto, pro Českou republiku významného roku, bych i já chtěl vyjádřit své přání.
Přání, o kterém se domnívám, že bude-li naplněno, přinese naší republice a jejím občanům
změnu k lepšímu.

Přál bych České republice, aby si její občané v lednových volbách zvolili prezidenta, který

¡ nás neposunuje do sféry vlivu východních mocností a nebude chtít stabilizovat českou
společnost dle čínského vzoru

¡ mluví pravdu a nevymýšlí si za účelem dehonestace významných osobností historie

¡ pokud je mu dokázán omyl, tak se čestně omluví

¡ na veřejnosti nevystupuje pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek
(například při návštěvě u korunovačních klenotů)

¡ do veřejných sdělovacích prostředků mluví slušně a nepoužívá vulgární a sprostá slova

¡ se nesnaží za každou cenu veřejně zesměšňovat jiné ústavní činitele

¡ nehovoří při státní návštěvě o tom, že se novináři měli likvidovat

¡ dodržuje Ústavu České republiky a nebude k ní přistupovat kreativním způsobem a nenabádá
tak občany, aby přistupovali kreativně k českým zákonům

¡ nevyjadřuje veřejně podporu extrémistické straně jen proto, aby získal podporu jejích
voličů při prezidentské volbě

¡ bude v takové fyzické a duševní kondici, že bude moci kvalitně odsloužit celé pětileté
funkční období

¡ není zbabělec, který se bojí postavit se svým konkurentům při veřejné diskusi

¡ neuděluje milost usvědčenému a pravomocně odsouzenému vrahovi

¡ nebude zaměstnávat člověka, který místo argumentů volí urážky oponentů

¡ se nebude obklopovat nedůvěryhodnými a neprověřenými lidmi

A protože Miloš Zeman vše výše zmíněné zcela evidentně dělá, musím doufat, že nebude
opětovně zvolen a na jeho místo přijde někdo, kdo se bude chovat jinak. Vím, že předvolební
průzkumy M. Zemana favorizují a vím, že má řadu až fanaticky nekritických příznivců, kteří ho
zcela jistě volit budou. Nicméně věřím, že se najde dostatek rozumně uvažujících lidí, kterým
není lhostejné to, jak se chová. Na výběr je 8 kandidátů a jsem přesvědčen, že kterýkoliv z nich
by se v prezidentské funkci choval lépe a důstojněji – tedy tak, že se vyhne minimálně většině
výše uvedených způsobů.

Za předpokladu, že se uskuteční 2. kolo volby a Miloš Zeman v něm bude s některým z dalších
kandidátů, budu proto zcela jistě volit jeho soupeře i přesto, že v kole prvním dám třeba hlas
někomu jinému. Vážení spoluobčané, zkuste i Vy uvažovat o stejném postupu. Česká republika
si nového prezidenta určitě zaslouží.

Michal Jarolímek

placená inzerce
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