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Politický kabaret
a příkopová válka po česku

Leden roku 2018 nebyl u nás příliš mrazi-
vý, jak by se na zimní měsíc slušelo, ale pěkně
„vřelý“. A to nejspíš ve všech koutech naší
krásné a všemi milované vlasti. A některými
milované až tolik, že v druhé půli ledna nevá-
hali a zastavovali s pomocí bilboardů vpád
migrantů do naší země, třeba jako obětavý a
normální občan Mynář.

Nicméně, na začátku ledna jsme si mohli
nejprve s neagresivním humorem trochu „osa-
hat“ českou politickou scénu a české občany, a
to v politickém kabaretu Republiko má stře-
disková aneb lukrativní nejistota, který k nám
přivezlo divadlo SemTamFór a jehož sehrání
komentoval vtipně a chytře pan Ivo Šmoldas.
Tak mne napadá, jak by asi Ivo Šmoldas „lite-
rárně“ okomentoval průběh a výsledek prezi-
dentských voleb? Nejspíš by zabrousil do
starých českých rčení – Nechali se opít rohlí-
kem, Utáhli nás na vařené nudli, Skočili na
špek, Sedli mu na lep anebo snad Když se dva
perou, třetí se směje? Kdo ví, co by ještě zá-
bavného na nás vytáhl.

A druhá půlka ledna? Tak to už byl jinačí
kabaret. Byl tak „vtipný“, až jsme z toho pada-
li na zem a vyryli si v zemi „národní brázdu“.
A blbé na tom je, že ta brázda či příkop, jsou
vydlážděny z vulgarismů, urážek, zloby, nená-
visti, hlouposti či vychytralosti, neznalosti či
naopak velké znalosti jak se má bojovat o moc
nad prostým lidem, neboť ego staronového
prezidenta neukojí nic tolik, než poslední poli-
tické vítězství, po kterém již nebude žádná po-
litická porážka… A o vyplnění tohoto jeho
přání téměř polovině národa skutečně šlo?
Anebo víme vůbec o co šlo? Co jsme svou vol-
bou změnili? S jak kvalitními informacemi
jsme pracovali, přemýšleli o nich a udělali
jsme si vlastní úsudek podle svého nejčistší-
ho vědomí a svědomí? K čemu jsme se
v předvolebním období přiklonili, jaká prak-
tika komunikace jsme zvolili a co jsme vol-
bou legalizovali? Budeme se teď dál chovat
k sobě vulgárně a zákeřně? Bude to naše nová
česká „berná mince“? Kdo ví.

Co se ale jednou stalo, to se neodstojí a sot-
va kdo dokáže odhadnout, jak dlouho nám potr-
vá, než se z té „prohnojené“ brázdy vyhrabeme.
Ale jsem přesvědčena, že to za pokus stojí,
protože bez pravdy (kterou je třeba poctivě
hledat), bez lásky (o kterou je třeba pečovat) a
v chaosu (vně i uvnitř sebe) je život opravdu

těžký. A bude to stát určitě hodně práce. Na
druhou stranu víme, že už náš národ zažil tolik
kotrmelců a totalit, že se už tolikrát ohnul nebo
šel sám proti sobě, že bychom se z toho třeba
mohli (na nějaký čas) zase dostat.

Události ledna roku 2018 byly však i jinak
velmi inspirativní a věřím, že by se daly využít
v kulturní oblasti, ať už literárně, výtvarně či
hudebně. Ale abych nepsala do větru, tak ales-
poň jednu literární odpověď na volební inspi-
raci nabízím už nyní, neboť co můžu udělat
dnes, neodložím na zítra. Třeba bych si to zít-
ra, nedej Bože, mohla strčit maximálně za klo-
bouk.

Přeji všem čtenářům krásný a čistý únoro-
vý čas a veselý Masopust.

K. Jarolímková
(normální občan, doufám ještě…)

Povolební  české půlky
Jedna půlka trochu větší
mírně nahnutá
druhá půlka trochu menší
s vůlí mamuta.

Když dám půlky dohromady
říct to musím, slyšte mne,
tak je z těch dvou českých půlek
velká díra do země.

Novohradská číše? Letos už zralá čtyřicetile-
tá dáma, která se trochu ohlíží a všechny zve
do Hotelu Máj na konci února.
Plakát uvnitř čísla. K. J.

Na začátku ledna obcházeli naše město tradič-
ně Tři králové. Jak dopadlo jejich putování se
dočtete ve článku na straně 12.               K. J.

Foto z politického kabaretu Republiko má stře-
disková, kde se herci právě chystají ztvárnit
cestu volebním autobusem po naší vlasti.
Více uvnitř čísla.                                      K. J.
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Jonáš Kincl – Vítěz v kategorii „Vánoční per-
níček“ a také kategorii „Nejkrásnější perní-
ček Facebooku“

Vypadá to, že děti ve školní družině musely být vloni moc hodné, neboť vánoční nadílka byla
opravdu velká.                                                                                                                        K. J.

MO ČSOP Nové Hrady už řadu let pořádá
vždy první den v novém roce Novoroční vy-
cházku do přírody. A tak ten, kdo se stihl „okle-
pat“ po Silvestru a měl chuť vyrazit s dalšími
lidmi za humna, mohl tak učinit.              K. J.

Pozor, pozor! Čert nikdy nespí! Zprávy a další
fotografie ze školní družiny Vás poinformují
více uvnitř čísla.                                       K. J.

J. Kincl, Vánoce na Madagaskaru. 1. místo
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Zápis z 94. schůze městské rady
ze dne 13.12.2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 93. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 91. jednání rady města.

� 2. Rozpočet na rok 2018
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2018 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh rozpočtu na rok 2018.
Návrh rozpočtu počítá s příjmy v celkové
výši 66.464.168 Kč, celkovými výši ve výši
71.464.168 Kč a financování (použití pros-
tředků z minulých let) ve výši 5.000.000 Kč.
Součástí rozpočtu jsou i návrhy rozpočtu
sociální fondu, fondu pro oddávající a fondu
pro obnovu vodohospodářského majetku.)

� 3. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Rada města souhlasí s návrhem na přidělení
dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci návrhu rozpočtu města pro rok 2018
a postupuje návrh k projednání na jednání
zastupitelstva města s doporučením, aby
zbylé finanční prostředky do výše schvále-
ného v rozpočtu města byly ponechány jako
rezerva pro případné další žádosti.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o poskytnutí dotace a postupuje návrh smlou-
vy ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada města projednala návrh přidělení do-
tací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2018, kdy
byla pro tuto podporu vyčleněna částka 1,4
milionu korun. Návrh byl zpracován MěÚ
Nové Hrady, Investičním a majetkovým od-
borem na základě došlých žádostí. Návrh
následně projednala finanční a prorodinná
komise. Rada projednala návrh s tím, že
zbylé finanční prostředky do výše schvále-
né v rozpočtu města doporučuje ponechat
jako rezervu pro případné další žádosti
k realizaci akcí. Rada postupuje návrh rady
k projednání zastupitelstvu města.)

� 4. Odprodej pozemku
Rada města ruší usnesení rady č. 86 ze dne
13.09.2017, bod č. 2, ve znění: rada města
souhlasí s prodejem pozemků parc.č. 300/2
a č. 302/1 v k.ú. Nové Hrady manželům
Radkovi a Evě Dědinovým, Zahradní 362,
Nové Hrady za částku 390 Kč/m2 a dle pod-
mínek pro prodej pozemků v lokalitě Pod

Zámeckým. Rada města postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
Rada města souhlasí s prodejem pozemků
parc. č. 300/2 a parc.č. 302/1 v k.ú. Nové
Hrady Františku Štanglovi, Vilová čtvrť 238,
Nové Hrady a Markétě Morongové, Vilová
čtvrť 238, Nové Hrady za částku 390 Kč/m2

a dle podmínek pro prodej pozemků v loka-
litě Pod Zámeckým a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Františka Štangla a Mar-
kéty Morongové, Nové Hrady, žádost o od-
prodej pozemku parc. č. 302/1 a parc. č.
300/2 v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. ČEVAK – vodné stočné
Rada města bere na vědomí kalkulaci vod-
ného a stočného pro rok 2018 a předkládá
ji k projednání a schválení zastupitelstvu
města.
(Rada projednala kalkulaci vodného a stoč-
ného pro rok 2018 předložené provozovate-
lem ČEVAK, a.s., podle koncesní smlouvy.)

� 6. Přísedící pro okresní soud
Rada souhlasí se zvolením do funkce příse-
dící pro Okresní soud v Českých Budějovi-
cích Marii Šabatkovou postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od předsedy Okresního sou-
du v Českých Budějovicích souhlasné sta-
novisko ke zvolení Marie Šabatkové, Nové
Hrady jako přísedící tohoto soudu. Volba
přísedící soudu je v kompetenci zastupitel-
stva města, proto rada návrh postoupila za-
stupitelstvu města ke schválení.)

� 7. Jihočeský kraj – spolufinancování
protidrogových služeb
Rada města bere na vědomí žádost Jihoče-
ského kraje o zapojení města do spolufinan-
cování protidrogových služeb pro rok 2018.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje žádost
o zapojení obce do spolufinancování proti-
drogových služeb pro rok 2018, prostřednic-
tvím Preventu, z.ú. Město tyto služby podpo-
ruje v rámci svého dotačního programu.)

� 8. JIKORD s.r.o. – změna jízdního řádu
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti JIKORD s.r.o. o změně jízdního
řádu vlaků na trase České Budějovice - Čes-
ké Velenice.
(Rada obdržela od JIKORDU s.r.o. infor-
maci o změně jízdního řádu vlaků na trase
České Budějovice – České Velenice. Nově
byly zavedeny odpolední vlakové spoje na
této trase.)

� 9. Odstranění stavby
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
o povolení odstranění stavby objektu k byd-
lení č.p. 170, ul. 5. května Nové Hrady a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Městského úřadu – sta-
vebního úřadu Nové Hrady rozhodnutí
o povolení odstranění stavby objektu k byd-
lení č.p. 170, ul. 5. května Nové Hrady.)

� 10. Žádost o dotaci
Rada města bere na vědomí žádost o dotaci
od Hospicové péče sv. Kleofáše o.p.s. Tře-

boň a postupuje ji sociální a finanční komi-
si k projednání.
(Rada obdržela od Hospicové péče sv. Kle-
ofáše, o.p.s. Třeboň žádost o dotaci ve výši
10.000 Kč z rozpočtu města Nové Hrady na
specializovanou zdravotně sociální službu,
kterou poskytují v regionu.)

� 11. Žádost o dotaci
Rada města bere na vědomí žádost o finanč-
ní dar od Domova pro seniory Kaplice a po-
stupuje žádost sociální a finanční komisi
k projednání.

� 12. Jihočeská Silva Nortica – smlouva
k projektu Velká válka v příhraniční
oblasti
Rada města schvaluje smlouvu se zájmovým
sdružením Jihočeská Silva Nortica o finan-
cování projektu: Velká válka v příhraničí a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od zájmového sdružení Jiho-
česká Silva Nortica návrh Smlouvy o finan-
cování projektu: Velká válka v příhraniční
oblasti z Fondu malých projektů.)

� 13. Jihočeská Silva Nortica – smlouva
k projektu Moje domovy – kreativní,
hudební a literární přiblížení tématu
"DOMOV"
Rada města schvaluje smlouvu se zájmo-
vým sdružením Jihočeská Silva Nortica
o financování projektu: Moje domovy –
kreativní, hudební a literární přiblížení té-
matu "DOMOV" a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od zájmového sdružení
Jihočeská Silva Nortica návrh smlouvy
o financování projektu: Moje domovy –
kreativní, hudební a literární přiblížení
tématu "DOMOV" z Fondu malých pro-
jektů.)

� 14. ZŠ Nové Hrady – Výroční zpráva
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2016/2017.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady výroční zprávu o činnosti za školní
rok 2016/2017.)

� 15. Lang – garáž
Rada města souhlasí s ponecháním plecho-
vé garáže Tomáše Langa na pozemku města
do 30.04.2018.
(Rada obdržela od Tomáše Langa, Nové
Hrady žádost o ponechání plechové garáže
na stávajícím místě do jara roku 2018 s tím,
že nejpozději do 30. dubna bude garáž pře-
sunuta na pozemek ve Štiptoni.)

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

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

� 18. Mateřská škola – odměna ředitelky
za 2. pololetí
Rada města schvaluje odměnu ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny pro
ředitelku za 2. pololetí roku 2017.)

� 19. Výběrové řízení – připojení vrt
Veveří
Rada města schvaluje dodavatele Milana
Ertla, Kaplice, veřejné zakázky: Nové Hra-
dy - připojení vrtu HV-2 do ČS Veveří a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela informaci od Investičního
a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Nové Hrady – připojení vrtu HV-2 do ČS
Veveří. Nejnižší nabídku podala společnost
Milan Ertl, Kaplice. Nabídková cena ve
výši 393.794 Kč.)

� 20. Výběrové řízení – vrt Nakolice
Rada města schvaluje dodavatele Stavební
geologie – geoprůzkum České Budějovice,
spol. s r.o. České Budějovice, veřejné za-
kázky: Nové Hrady – Nakolice – vrt N-1 a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela informaci od Investičního
a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Nové Hrady – Nakolice – vrt N-1. Nejnižší
nabídku podala společnost Stavební geolo-
gie - geoprůzkum České Budějovice, spol.
s r.o. České Budějovice. Nabídková cena je
e výši 326.050 Kč bez DPH.)

� 21. Výběrové řízení – vrt Nové Hrady
Rada města schvaluje dodavatele Stavební
geologie – geoprůzkum České Budějovice,
spol. s r.o. České Budějovice, veřejné za-
kázky: Nové Hrady – vrty HO-1 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela informaci od Investičního
a majetkového odboru MěÚ Nové Hrady
o výběru dodavatele na veřejnou zakázku:
Nové Hrady – vrty HO-1. Nejnižší nabídku
podala společnost Stavební geologie - geo-
průzkum České Budějovice, spol. s r.o.,
České Budějovice. Nabídková cena je ve
výši 423.250 Kč bez DPH.)

� 22. Připomínka k návrhu územního
plánu
Rada města bere na vědomí žádost Aleše a
Lenky Duškových, Údolí o změnu funkční-
ho využití pozemku parc. č. 28/15 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a postupuje žádost
zpracovateli územního plánu.
(Rada obdržela od Aleše a Lenky Duško-
vých, Údolí žádost o změnu funkčního vy-
užití pozemku parc. č. 28/15 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů v rámci nově připravova-
ného územního plánu.)

� 23. Darovací smlouva
Rada města schvaluje Darovací smlouvu se
společností EDULOGY, s.r.o. Praha na ne-
peněžitý v hodnotě 39.900 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti EDULOGY,
s.r.o. Praha návrh darovací smlouvy na
nepeněžitý dar ve formě 2 ks Vzdělávací-
ho boxu Školka hrou v celkové hodnotě
39.900 Kč, na vzdělávací činnost v mateř-
ské škole.)

� 24. Finanční komise - zápis
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
finanční komise konané dne 04.12.2017.
(Rada obdržela Zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 04.12.2017.)

� 25. Základní škola N. Hrady – odměna
ředitele
Rada města schvaluje odměnu řediteli Zá-
kladní školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o stanovení výše odmě-
ny ředitele.)

� 26. Fokus České Budějovice – finanční
příspěvek
Rada města bere na vědomí žádost Fokusu
České Budějovice o finanční příspěvek a
postupuje žádost sociální a finanční komisi.
(Rada obdržela od FOKUSU České Budě-
jovice, z.ú. žádost o finanční příspěvek na
zjištění služby pro občana Nových Hradů.)

� 27. Školská rada
Rada bere na vědomí informaci o nutnosti
nominovat 3 zástupce Města Nové Hrady
jakožto zástupců zřizovatele ve Školské
radě ZŠ Nové Hrady a pověřuje starostu
dalším jednáním s tím, že navržení kandidá-
ti budou schváleni na jednání rady města
v lednu 2018.
(Rada byla starostou města informována
o nutnosti nominovat 3 zástupce Města
Nové Hrady jakožto zástupců zřizovatele ve
Školské radě ZŠ Nové Hrady.)

Zápis z 95. schůze městské rady
ze dne 18.12.2017

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 94. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 94. jednání rady města.

� 2. Směrnice č. 3/2017 pravidla pro
nájem bytů
Rada města stanovuje Směrnici rady města
č. 3/2017 Pravidla pro nájem bytů v majetku
města Nové Hrady.
(Rada projednala návrh pravidel pro nájem
bytů v majetku města Nové Hrady od
01.01.2018. Nová pravidla stanovují dvě
formy výběrového řízení, a to v prvém pří-

padě je hlavním kritériem je výše základní-
ho měsíčního nájemného. Ve druhém přípa-
dě bude přihlédnuto i k dalším okolnostem
daných těmito pravidly, např. sociální pos-
tavení zájemce, zdravotní nebo sociální
stav.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 15
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 15/2017.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 15.)

� 4. VZ – Stavební úpravy stáv. objektu
Nové Hrady parc. č. 472 a venkovního
prostranství
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
nabídek a komisi pro posouzení a hodnoce-
ní nabídek veřejné zakázky: Stavební úpra-
vy stáv. objektu Nové Hrady parc. č. 472 a
venkovního prostranství dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh na
jmenování komise pro otevírání nabídek a
komise pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky: Stavební úpravy stáv. ob-
jektu Nové Hrady parc. č. 472 a venkovního
prostranství.)

� 5. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
oprava kaple Panny Marie
na návsi v Údolí
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na opravu kaple Panny Marie v Údolí.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Kulturní dědictví, na opravu
kaple Panny Marie na návsi v Údolí. Celko-
vé náklady na realizaci projektu v roce 2018
jsou předpokládány ve výši 206.993 Kč, po-
žadovaná výše dotace je 124.000 Kč.)

� 6. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
Jihočeské Nové Hrady 2018
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na projekt: Jihočeské Nové Hrady 2018.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Podpora kultury, na projekt: Ji-
hočeské Nové Hrady 2018. Záměrem pro-
jektu je rozšířit nabídku kulturních akcí
v Nových Hradech a uspořádat třetí ročník
festivalu zaměřeného na klasickou hudbu.
Celkové uznatelné náklady na realizaci
projektu jsou předpokládány ve výši
221.000 Kč, požadovaná výše dotace je
100.000 Kč.)
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� 7. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
Vybudování památníku obětem
1. světové války a obnova pomníku
padlých 1914–1918 v osadě Veveří
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na projekt: Vybudování památníku obětem
1. světové války a obnova pomníku padlých
1914 - 1918 v osadě Veveří.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Úcta k předkům, na projekt: Vy-
budování památníku obětem 1. světové vál-
ky a obnova pomníku padlých 1914 - 1918
v osadě Veveří. Celkové uznatelné náklady
na realizaci jsou předpokládány ve výši
200.424 Kč, požadovaná výše dotace je
70.000 Kč.)

� 8. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
Rekonstrukce místní komunikace –
Veverská
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na projekt s názvem: Rekonstrukce místní
komunikace - Veverská.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Podpora oprav a rekonstrukcí
místních komunikací, 1. výzva pro rok
2018, na projekt s názvem: Rekonstrukce
místní komunikace - Veverská. Celkové ná-
klady na realizaci projektu jsou předpoklá-
dány ve výši 1.439.299 Kč, požadovaná
výše dotace je 719.649 Kč.)

� 9. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
40. ročník mezinárodní taneční soutěže
Novohradská číše
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na projekt: 40. ročník mezinárodní taneční
soutěže Novohradská číše.
(Rada obdržela od Investičního a ma-
jetkového odboru MěÚ Nové Hrady ná-
vrh žádosti o poskytnutí dotace v rámci
dotačních programů Jihočeského kraje
pro rok 2018, z programu Dotace na repre-
zentaci Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2018,
na projekt s názvem: 40. ročník meziná-
rodní taneční soutěže Novohradská číše.
Celkové uznatelné náklady na realizaci
projektu v roce 2018 jsou předpokládány

ve výši 100.000 Kč, požadovaná výše dota-
ce je  70.000 Kč.)

� 10. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
Novohradské muzeum a Skanzen
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci Jihočeského kraje v rámci dotač-
ních programů Jihočeského kraje pro
rok 2018 na projekt: Novohradské muze-
um a Skanzen.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Podpora muzeí a galerií, na
projekt s názvem: Novohradské muzeum
a Skanzen. Záměrem projektu je dokončení
4 rozpracovaných témat v Novohradském
muzeu a Skanzenu ochrany státních hranic
a Železné opony. Celkové náklady na reali-
zaci projektu v roce 2018 jsou předpokládá-
ny ve výši 50.000 Kč, požadovaná výše
dotace je 32.500 Kč.)

� 11. Žádost o dotaci z programu
Jihočeského kraje pro rok 2018 –
Novohradská galerie Koželužna
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci Jihočeského kraje v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018
na projekt: Novohradská galerie Koželužna.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2018,
z programu Podpora muzeí a galerií, na pro-
jekt s názvem: Novohradská galerie Kože-
lužna. Záměrem projektu je zkvalitnění a
zatraktivnění propagace činnosti Koželuž-
ny pro potencionální návštěvníky galerie.
Celkové náklady na realizaci projektu
v roce 2018 jsou předpokládány ve výši
75.900 Kč, požadovaná výše dotace je
45.000 Kč.)

� 12. Žádost o dotaci v rámci Programu
obnovy venkova Jihočeského kraje
v roce 2018 – Byňov
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Programu obnovy venkova Jiho-
českého kraje v roce 2018 dle návrhu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci POV pro
rok 2018. Z dotace bude pořízena kanaliza-
ce a jímka na vyvážení víceúčelového ob-
jektu čp. 110 v místní části Byňov. Celkové
náklady na realizaci projektu v roce 2018
jsou předpokládány ve výši 450.000 Kč, po-
žadovaná výše dotace je 225.000 Kč.)

ZÁPIS z 19. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 28. prosince 2017

Přítomni:
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Ko-
llmann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,

Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Lukáš Winzberger

Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, Martina Kourková

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
Bc. Ilona Volfová – pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 13 čle-
nů zastupitelstva (Ing. Bártová a Martina
Kourková byly řádně omluveny) tj. nadpolo-
viční většina a zastupitelstvo je usnášenís-
chopné. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 18. zasedání byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žád-
ná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
v řádném termínu zastupitelům zaslán a bude
dále doplněn v rámci bodu 2. Dispozice s ma-
jetkem, když se jedná o revokace již schvále-
ných usnesení.

Jedná se o bod 2.3 prodej pozemku panu
Hoferovi, kde na základě opravy katastrálního
úřadu ve výměře pozemku dojde ke schválení
nového usnesení o prodeji pozemku a dále se
jedná o doplnění bodu 2.4 prodej parcely panu
Marhounovi a paní Fleischmannové, kdy kup-
ní smlouva bude podepsána po předchozím
sňatku jako SJM Jana a Ivety Marhounových.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 19. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen, a bude doplněn o body 2.3 a 2.4.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 18. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Fond pro obnovu vodohospodářského

majetku
5. Rozpočet města na rok 2018
6. Dotace pro spolky a zájmová sdružení

v rámci rozpočtu pro rok 2018
7. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2018
8. Zvolení přísedící Okresního soudu

v Českých Budějovicích
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: Mgr. Tomáš Rolínek, Alena Kedrušo-
vá, Ing. František Štangl.
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Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková,
Miroslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Tomáš Rolínek

Návrhová komise byla schválena – 12 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Tomáš
Rolínek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 19. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Jiří Vicány.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 13 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 18. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr, který seznámil zastupitele s postupem
prací při plnění těchto usnesení a uvedl, v ja-
kém stadiu rozpracovanosti se nalézají jednot-
livé přednesené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 18. zasedání zastupitelstva
města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 "Hlinov, K 1193/1 a 1194/1– kabel NN"
Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Touto smlouvou je zatížen poze-
mek, který město nově získalo v rámci poze-
mkové úpravy. Majitel, který vlastní pozemky
navazující na tento pozemek, požádal o přive-
dení elektřiny k jeho pozemku. Je zde navrho-
vaná jednorázová úplata ve výši 10.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
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 jednorázovou náhradu

ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Odprodej pozemku
Pan starosta uvedl, že se jedná o žádost

pana F. Štangla ml. a paní M. Morongové
o odprodej posledního pozemku v lokalitě Pod
Zámeckým v rámci ZTV větev D.

Pan starosta informoval, že původně o ten-
to pozemek požádali manželé Dědinovi, kteří
ale následně koupili jiný dům v této lokalitě a
písemně sdělili, že od koupě pozemku odstu-
pují.

Ve stejné době o tuto parcelu požádal také
pan F. Štangl ml. společně s M. Morongovou,
oba bytem Nové Hrady.

Žadatelé byli informováni o odstoupení
manželů Dědinových od záměru koupě poze-
mku a na základě této skutečnosti opětovně
potvrdili zájem o odprodej této parcely.

Dále pan starosta doplnil, že cena pozemku
v této lokalitě je 390 Kč/m2. Vzhledem k tomu,
že tyto pozemky jsou zasíťovány déle jak 5 let,
není zde k ceně pozemku připočítáváno DPH.
Prodává se též dle pravidel, která byla určena a
schválena pro prodej pozemků v této lokalitě.

Ing. Štangl uvedl, že s ohledem na to, že je
v předmětné záležitosti ve střetu zájmů, nebu-
de v tomto bodu hlasovat.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. 300/2 a parc.č. 302/1 v k.ú.
Nové Hrady Františku Štanglovi ml., bytem
Nové Hrady a Markétě Morongové, bytem
Nové Hrady, každý ideální jednou polovinou
vlastnického práva k celku, za částku
390 Kč/m2 a dle podmínek pro prodej poze-
mků v lokalitě Pod Zámeckým a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy –  12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0
Nehlasoval 1
Ing. František Štangl

2.3 Prodej pozemků – p. Hofer
Pan starosta uvedl, že v tomto bodě se jed-

ná pouze o opravu údajů ve výměře pozemků,
když katastr nemovitostí provedl opravu a
změnila se výměra pozemků.

Jedná se o revokaci usnesení zastupitelstva
města č. 18 ze dne 23.11.2017 bod 2.1, kterým
byl schválen prodej pozemku a nově zastupi-
telstvo schvaluje prodej těchto pozemků s po-
změněnou výměrou.

Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupi-
telstva města č. 18 ze dne 23.11.2017 bod 2.1,

kterým schválilo prodej pozemků 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, bytem Nové Hrady a nově za-
stupitelstvo města schvaluje prodej pozemků
parc. č. st. 451/1 o výměře 66 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, bytem Nové Hra-
dy a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Marhoun – prodej pozemku
Pan starosta uvedl, že se jedná o to, že pů-

vodní nabyvatelé se stali před podpisem kupní
smlouvy manželi a dochází zde k revokaci
usnesení zastupitelstva města č. 15 ze dne
30.3.2017, kdy byl schválen prodej pozemku
parc. č. 863/21 v k.ú. Nové Hrady panu Mar-
hounovi a paní Fleischmannové a nově se jed-
ná o schválení tohoto prodeje pozemku ideální
jednou polovinou vlastnického práva k celku
jako společné jmění manželů.

Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupi-
telstva města č. 15 ze dne 30.03.2017 bod 2.2,
kterým schválilo prodej pozemku parc. č.
863/21 o výměře 717 m2 v k.ú. Nové Hrady, p.
Janu Marhounovi, Hradební 156, Nové Hrady
a pí. Ivetě Fleischmannové, Hradební 156,
Nové Hrady, ideální jednou polovinou vlast-
nického práva k celku, za částku 500 Kč/m2

bez DPH a dle podmínek schválených zastupi-
telstvem pro prodej pozemků v této lokalitě a
nově zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku parc. č. 863/21 o výměře 717 m2

v k.ú. Nové Hrady, manželům Janu a Ivetě
Marhounovým, Hradební 156, Nové Hrady za
částku 500 Kč/m2 bez DPH a dle podmínek
schválených zastupitelstvem pro prodej poze-
mků v této lokalitě. Zastupitelstvo města po-
věřuje starostu podpisem smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 14/2017
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.

INFORMACE Z RADNICE
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Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 14/2017 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Kollmann,
Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva
Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Zásady – vodohospodářský majetek
Pan starosta informoval, že se jedná se

o zřízení Fondu pro obnovu vodohospodářské-
ho majetku a zásady pro jeho tvorbu a čerpání.

Ze strany finančního výboru zde byl dlou-
hodobý návrh na zřízení tohoto fondu. Tento
fond je podstatnou částkou naplněn příjmy za
pronájem vodohospodářského majetku pro
rok 2018.

Pan starosta uvedl, že byly připraveny zá-
sady pro tvorbu a čerpání fondu, kde je uvede-
no, že finanční prostředky jsou určeny pouze
na obnovu vodohospodářského majetku. Dále
je zde uvedeno, jak je tento fond tvořen a jaký
je způsob čerpání fondu ve vazbě na rozpočet
města.

Ing. Štangl sdělil, že finanční výbor dlou-
hodobě usiloval o zřízení fondu pro obnovu
vodohospodářského majetku a na svém za-
sedání přijal usnesení, kterým podporuje
vznik fondu pro obnovu vodohospodářského
majetku.

Zastupitelstvo města zřizuje Fond pro ob-
novu vodohospodářského majetku.

Zastupitelstvo města schvaluje Zásady pro
tvorbu a čerpání Fondu pro obnovu vodohos-
podářského majetku – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Kollmann,
Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva
Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Rozpočet na rok 2018
Pan starosta informoval, že příprava roz-

počtu probíhala v několika fázích. Nejprve
proběhlo společné jednání finanční komise a
finančního výboru, poté návrh rozpočtu finál-
ně projednala rada města.

Pan starosta uvedl, že k rozpočtu na rok
2018 byly zodpovězeny a vysvětleny všechny
dotazy členů finanční komise a finančního vý-
boru a též byly zodpovězeny otázky týkající se
příspěvků pro místní organizace.

Dále pan starosta uvedl, že návrh rozpočtu
počítá s příjmy v celkové výši 66 464 168 Kč,
celkovými výdaji ve výši 71 464 168 Kč a
schodku ve výši 5 000 000 Kč.

Rozpočet je postavený jako schodkový a
schodek bude hrazen z finančních prostředků
z minulých let.

Součástí návrhu jsou i návrhy rozpočtu so-
ciálního fondu, fondu pro oddávající a fondu
pro obnovu vodohospodářského majetku.

Pan starosta informoval o hlavních příjmech
města, kterými jsou daně, dotační prostředky
(pořízení nového hasičského automobilu, Jes-
le – komunitní centrum, realizace vrtů Pod
Vodárnou, v Nakolicích a ve Veveří), tržba
lesy a příjmy z prodeje pozemků.

Do výdajů města pro rok 2018 je zahrnut
chod úřadu, příspěvky na provoz technickým
službám, základní škole, mateřské škole, dále
realizace projektů (Jesle - komunitní centrum,
nákup hasičského automobilu, realizace vrtů,
2 projekty z fondů malých projektů "Moje do-
movy" a "Velká válka"), dále finanční pros-
tředky pro osadní výbory, fasádní fond, fond
na studny, příspěvky pro místní organizace a
rezerva, kterou lze průběžně čerpat k dalším
projektům.

Ing. Štangl se na straně příjmů v rozpočtu
pro rok 2018 dotazoval na to, z čeho jsou tvo-
řeny plánované příjmy z festivalu Jihočeské
Nové Hrady a dále na straně výdajů vznesl do-
taz v rámci činností knihovnických, na vyplá-
cení odměn za užití duševního vlastnictví.

Dále se Ing. Štangl dotazoval na financová-
ní nákupu hasičského speciálu, když uvedl, že
uvedené částky v rozpočtu se mohou zdát pro
občany zavádějící.

Závěrem Ing. Štangl vznesl otázku, jaký je
předpoklad přebytku hospodaření z minulých
let po ukončení roku 2017.

Pan starosta odpověděl, že většina příjmů z
festivalu Jihočeské Nové Hrady je tvořena od
sponzorů, dále financí z příjmů (vstupné) a
z dotace od Jihočeského kraje. Dále pan sta-
rosta uvedl, že jeden koncert byl v roce 2017
realizovaný v Rakousku, kde však byly nákla-
dy na tento koncert plně financovány rakous-
kou stranou (obec Unserfrau-Altweitra)..
Tímto podobným stylem je tento festival plá-
nován i pro rok 2018, kdy by měly být koncer-
ty v Nových Hradech, v kostele na Dobré
Vodě, v Trhových Svinech a v případě zájmu
opět v Rakousku.

K vyplácení odměn za užití duševního vlast-
nictví pan starosta uvedl, že se jedná o přednáš-
ky, které jsou v knihovně prováděny.

Pan starosta informoval o průběhu nákupu
hasičského speciálu a upřesnil financování to-
hoto projektu. Vysoutěžená cena se pohybuje
přes 6 miliónů korun, dotačně město získá
4,4 miliónu korun s tím, že část dotace od Jiho-
českého kraje již byla formou zálohy vyplace-
na v roce 2017. Zbylá část bude zaslána po
vyúčtování projektu.

Dále pan starosta uvedl, že předpoklad pře-
bytku hospodaření z minulých let po ukončení
roku 2017 bude po doplacení všech ještě do-
posud nevystavených došlých faktur cca
12–14 milionů korun.

Ing. Štangl uvedl, že finanční výbor dopo-
ručuje zastupitelstvu schválit rozpočet v před-
loženém znění včetně všech nezbytných
příloh.

Pan Šlenc uvedl, že členům finanční komi-
se byly vysvětleny všechny dotazy k překláda-
nému rozpočtu a přidělování dotací pro místní
spolky a nebyly vzneseny žádné další připo-
mínky. Finanční komise doporučuje zastupi-
telstvu rozpočet schválit.

Pan starosta informoval o tom, že dotazy
člena finanční komise p. Sýkory se týkaly
chodníku na Jakuli, a rekonstrukce kulturního
domu v Byňově.

Pan starosta uvedl, že k chodníku u vlako-
vého přejezdu v Jakuli je připravena projekto-
vá dokumentace. Lesy ČR bude provedena
oprava plotu u bývalé hájenky a následně bude
realizována výstavba chodníku.

Ohledně dotazu rekonstrukce KD v Byňo-
vě pan starosta uvedl, že v současné době se
řeší majetkovoprávní vztahy, kdy se s uvažo-
vanou stavbou město dostává na cizí pozemek
a zároveň se hledá další možná varianta od
projektanta, neboť informace o cenové kalku-
laci společnosti E.ON o přeložení kabelů je
cca 350 000 Kč bez DPH za tuto službu.

Závěrem pan starosta informoval o tom, že
v letošním roce se podařilo bez zaúvěrování
koupit hotel Máj a zafinancovat opravy v Za-
hradní čtvrti a informoval o dalších projek-
tech, které budou v průběhu roku 2018
probíhat.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2018 jako schodkový, v celkové výši příj-
mů 66 464 168 Kč, celkových výdajů ve výši
71 464 168 Kč, schodek rozpočtu ve výši
5 000 000 Kč bude uhrazen finančními pros-
tředky z minulých let. V rozpočtu jsou zahrnu-
ty závazné ukazatele pro příspěvkové
organizace města, a to pro Technické služby
města Nových Hradů ve výši 9 800 000 Kč,
Základní školu Nové Hrady 2 800 000 Kč a
Mateřskou školu Nové Hrady 1 100 000 Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy ve
výši 202 000 Kč a celkové výdaje ve výši
189 200 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 21 600 Kč a celkové
výdaje ve výši 21 000 Kč, Fond pro obnovu
vodohospodářského majetku má stanoveny
celkové příjmy ve výši 2 360 000 Kč a celkové
výdaje ve výši 2 360 000 Kč. Zastupitelstvo
města zmocňuje radu města ke schvalování
rozpočtových opatření do celkového ročního
objemu 10% ze schváleného rozpočtu pro rok
2018 –13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Dotace pro spolky a zájmové
organizace
Pan starosta informoval o projednání návr-

hu dotací pro spolky a zájmové organizace
v rámci rozpočtu města pro rok 2018, kdy byla
pro tuto podporu vyčleněna částka 1,4 milionu
korun.
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Pan starosta uvedl, že MěÚ Nové Hrady,
Investičním a majetkovým odborem byla pro-
vedena kontrola došlých žádostí o čerpání do-
tací.

Pan starosta uvedl, že organizace žádaly
o dotace, které jsou rozděleny do 4 skupin.
1. Opravy, údržbu a provoz, 2. Činnost,
3. Vedení kroužků, 4. Akce mimořádného
významu.

Návrhy následně projednala finanční a pro-
rodinná komise. Toto hodnocení bylo předne-
seno v radě, kde se k němu vyjádřili ostatní
členové. Rada města odsouhlasila, že bude
rozdělena částka 1 346 200 Kč, a zbylé finanč-
ní prostředky ve výši 53 800 Kč do výše
schválené v rozpočtu města, doporučuje rada
ponechat jako rezervu pro případné další žá-
dosti k realizaci akcí.

Pan starosta se vyjádřil k žádosti o dotaci
Basketbalového klubu Nové Hrady a uvedl, že
je zde ve střetu zájmů. Jedná se o aktivitu
s dětmi, kde je podána žádost o dotaci na vede-
ní kroužků pro trenéry a na činnost. Pan staros-
ta uvedl, že v tomto případě tuto žádost
nehodnotil a k hodnocení se použilo číslo
z hodnocení finanční a prorodinné komise.
Dále pan starosta uvedl, že pro celek všech
přidělovaných dotací hlasovat bude.

V 18:56 hodin odešel Ing. Štangl.
Mgr. Rolínek uvedl, že je v rámci někte-

rých spolků členem, a proto se stejně jako
v loňském roce zdrží hlasování.

V 19:00 se vrátil Ing. Štangl.
Pan Šlenc vyzval pana Jarolímka, aby

upřesnil doplňující informace o tom, jak pro-
bíhalo hodnocení požadovaných dotací.

Pan Jarolímek uvedl, že hodnocení probí-
halo stejně jako v loňském roce. Všichni čle-
nové komisí byli na tato jednání připraveni,
když jim podrobné materiály byly zaslány pře-
dem. Na schůzkách se již jednalo o konkrét-
ních částkách a o probíhajících aktivitách
spolků.

V návrzích bylo postupováno tak, že s
ohledem na celkovou výši požadovaných fi-
nančních prostředků muselo dojít ke krácení
v jednotlivých žádostech o dotaci. Následně
byl proveden průměr a tento návrh byl předlo-
žen radě města.

Pan Jarolímek doplnil, že každá žádost
byla hodnocena zvlášť a konkrétně v každém
programu.

Dále pan Jarolímek navrhoval, aby do bu-
doucna v programu na vedení kroužků, který
při svém zavedení počítal s nárůstem zúčast-
něných dětí, se tyto počty dětí více sledovaly a
evidovaly a měly provázanost pro další aktua-
lizaci do dalších let.

Závěrem pan Jarolímek poděkoval všem
zúčastněným členům.

Pan starosta doplnil, že celkové požadavky
spolků byly ve výši 1 800 000 Kč a musely být
kráceny, jednalo o rozhodnutí většiny.

Dále pan starosta podal vysvětlení k poža-
dované dotaci paní Winzbergerové nazvané
"Mimihrátky", kde bylo v žádosti požadováno

pořízení souboru her a dotace nebyla žadatelce
poskytnuta. Pan starosta doplnil, že tuto akti-
vitu město bude podporovat, ale jiným způso-
bem, když nakoupený majetek bude v majetku
města a paní Winzbergerové bude předán do
výpůjčky. Tím dojde k podpoře této aktivity a
nakoupené potřeby zůstanou v majetku města.

Pan starosta doplnil, že v případě podpory
pro TJ Spartak Trhové Sviny se jedná o dojíž-
dění trenérky novohradských dětí do Nových
Hradů.

K žádosti pro TJ Nové Hrady pan starosta
uvedl, že i zde se provádělo krácení požadova-
né dotace na opravy, údržbu a provoz a dodal,
že by se v tomto směru měla vést další diskuze
o tom, zda by do budoucna nemělo správu
haly převzít město. Dle názoru pana starosty
by v hale tělovýchovná jednota i nadále fungo-
vala a prováděla své aktivity. Z pohledu údrž-
by a financování se mu zdá, že by se městu
nabízela možnost dalších dotačních programů
na rekonstrukce a údržbu tohoto objektu.

Pan Dorotovič se dotazoval na Basketbalo-
vý klub Nové Hrady a jeho členy.

Pan starosta uvedl, že v žádosti o dotaci
byly požadovány finanční prostředky pouze
pro předškolní a školní přípravku Basketbalo-
vého klubu Nové Hrady.

Dále pan starosta vysvětlil, že, aby bylo
možné navštěvovat halu (resp. z důvodu pojiš-
tění), tak jsou dospělí členové Basketbalového
klubu Nové Hrady současně i členy Tělový-
chovné jednoty N. Hrady. Tyto dospělé rekre-
ační basketbalisty eviduje v rámci své žádosti
Tělovýchovná jednota N. Hrady a získává na
ně dotaci od Města Nové Hrady formou pří-
spěvku na člena. Děti, které navštěvují pří-
pravku, jsou členy Basketbalového klubu N.
Hrady, ale nejsou členy TJ Nové Hrady, proto-
že tréninky probíhají v tělocvičně ZŠ. Na akti-
vity dospělých Basketbalový klub Nové
Hrady finance od města nežádá a členové BK
N. Hrady si je hradí z vlastních zdrojů.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, z jakého dů-
vodu meziročně klesá příspěvek pro Tělový-
chovnou jednotu Nové Hrady a naproti tomu u
jiných organizací jako je např. Tělocvičná jed-
nota Sokol Nové Hrady tento příspěvek mezi-
ročně roste.

Pan starosta odpověděl, že na činnosti Tě-
lovýchovné jednoty se krátilo úplné mini-
mum,

Krátilo se pouze v nákladech na opravy,
údržbu a provoz, tj. zejména na provoz tělo-
cvičny, který neustále roste. Pan starosta opě-
tovně vznesl návrh v této věci zahájit další
diskuzi, kdy by mělo být jednáno o tom, že
město by v budoucnu mohlo převzít správu
haly a tělovýchovné jednotě by zůstaly finanč-
ní prostředky na činnost, kde k žádnému krá-
cení nedochází.

Ohledně Tělocvičné jednoty Sokol pan sta-
rosta konstatoval, že zde dochází k nárůstu ak-
tivity, nicméně i zde byla podpora na činnost
řešena dle aktuálního počtu členů. I u TJ Sokol
však došlo ke krácení nákladů na údržbu a pro-
voz.

Petr Michale upřesnil výši meziročního
poklesu pro Tělovýchovnou jednotu Nové
Hrady.

Ing. Štangl vznesl návrh, aby v rámci před-
kládaného materiálu při přidělování dotací
byla zasílána navíc informace o počtu dětí a
počtu dospělých osob v rámci daných organi-
zací, které bude město podporovat, a mohlo
tak docházet k rozšíření počtu podporovaných
dětí.

Mgr. Jarolímek odpověděl, že v případě
kroužků je počet dětí, pro kolik bude kroužek
otevřen, uváděn přímo v žádosti, kdy 5 dětí je
minimální počet pro to, aby se mohlo žádat
o podporu města a maximální počet stanoven
není.

Bc. Vochoska uvedl, že v prvotních mate-
riálech a podkladech tyto počty dětí byly uve-
deny.

Paní Jarolímková se dotazovala, zde se
v rozpočtech a v žádostech spolků promítají
náklady např. za energie z užívání objektů
města, kde svoje aktivity provozují a zda je
v budoucnu uvažováno o tom, že se spolky,
případně soukromé osoby, budou na těchto
nákladech podílet.

Pan starosta odpověděl, že v současné
době končí udržitelnost projektu, a proto je
vhodné uvažovat o tom, že v případě aktivit
soukromých osob v těchto objektech budou
účtovány náklady na energie, úklid a přiměře-
né nájemné. Do současné doby toto vždy pro-
bíhalo a bylo vyúčtováno tak, že se nejednalo
o pronájem, ale pouze o vyúčtování energií a
nákladů spojených s provozem.

Dále pan starosta uvedl, že co se týká akti-
vity spolků do budoucna, měl by být spolkový
dům dle jeho názoru pro spolkové, vzdělávací,
kulturní či společenské aktivity k dispozici
zdarma, protože k tomuto účelu byl vytvořen a
tyto náklady by měly být zahrnuty do nákladů
města.

Zastupitelstvo města schvaluje dotace pro
spolky a zájmové organizace dle Programu
pro poskytování dotací zájmovým organiza-
cím z rozpočtu města, v rámci schváleného
rozpočtu pro rok 2018 s tím, že zbylé finanční
prostředky do výše schváleného rozpočtu bu-
dou ponechány jako rezerva pro případné dal-
ší žádosti k realizaci akcí.

Zastupitelstvo města schvaluje návrhy
Smluv o poskytnutí dotace – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Koll-
mann, Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková,
Miroslav Šlenc, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Tomáš Rolínek

� 7. ČEVAK – vodné stočné
V 19.27 hodin odešel pan Dorotovič.
Pan starosta uvedl, že se jedná o schvále-

ní kalkulace vodného a stočného pro rok
2018, předložené provozovatelem ČEVAK,
a.s. podle koncesní smlouvy.

Dále pan starosta informoval, že se jedná
o vysoutěžení koncesní smlouvy, která nava-
zuje na předešlou pětiletou koncesní smlouvu,
která letošním rokem končí. Tato nová kon-
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cesní smlouva je vysoutěžena na další 3 roky a
cena kontinuálně navazuje na rok 2017.

Touto smlouvou je po dobu 3 let garanto-
vána jistota ceny a též příjmů z nájemného.

V 19.30 hodin se vrátil pan Dorotovič.
Pan starosta dále informoval o jednání

s výrobním závodem Dobrá Voda související
s používáním čistírny odpadních vod, kde bylo
diskutováno o spolufinancování nákladů na
provoz a podílení se závodu Dobrá Voda i na
dalších nákladech spojených s čistírnou od-
padních vod. Tato jednání budou i nadále pok-
račovat.

Dále pan starosta uvedl, že v porovnání s ji-
nými městy má město Nové Hrady velice příz-
nivou cenu vodného a stočného.

Ing. Štangl se dotazoval na počet uchazečů
v rámci koncesního řízení na rok 2018–2020,
zda byl kromě společnosti ČEVAK, a.s. i jiný
uchazeč.

Pan starosta odpověděl, že nabídku město
získalo pouze od společnosti ČEVAK, a.s., ale
obeslány byly i další firmy.

Ing. Štangl podotkl, že si myslí, že je dobře,
že má město provozovaný vodohospodářský
majetek odbornou firmou, zároveň ale uvedl,
že zástupcem KSČM z finančního výboru je
opakovaně předkládán návrh na to, aby si měs-
to provozovalo svůj vodohospodářský maje-
tek samostatně.

Pan starosta odpověděl, že město ví o tom-
to dlouhodobém návrhu na samoprovozování
vodohospodářského majetku, jedná se o něm,
ale prozatím platí dohoda, že pokud město
bude schopné udržet ceny vodného a stočného
jako doposud a bude se toto dále jevit i z hledi-
ska odpovědnosti jako výhodnější, tak proza-
tím zůstane u spravování vodohospodářského
majetku odbornou firmou.

Pan Šlenc podal doplňující informace o ha-
várii na vodovodním řadu, kdy byla provedena
odstávka vody ve městě.

Pan starosta uvedl, že v případě, kdy se jed-
nalo o odstávku vody pro celé město, byla ob-
čanům a podnikatelům nabídnuta pomoc, kdy
městem projížděla cisterna s pitnou vodou.
Dále pan starosta doplnil, že i s takovými vý-
dajovými položkami je v kalkulaci vodného a
stočného počítáno.

Pan Dorotovič uvedl, že si myslí, že tato
akce s cisternou byla zbytečná.

Pan starosta odpověděl, že si to nemyslí a
že již v minulosti při menších poruchách na
vodovodním řadu k němu byly vzneseny žá-
dosti občanů o zajištění náhradního zdroje pit-
né vody.

Bc. Vochoska doplnil informaci ohledně
ceny vody, když uvedl, že cena vody, kterou
říká Světová zdravotní organizace, by se měla
pohybovat do 2 % příjmů. Pro Jihočeský kraj
činí sociálně únosná cena včetně DPH cca
99 Kč/m3. Město Nové Hrady je na částce ve
výši 61 Kč/m3, což znamená, že se společností
ČEVAK a.s., byla vysoutěžena velice dobrá
cena.

Dále pan Bc. Vochoska souhlasil s tvrze-
ním, že vodohospodářský majetek spravuje
ČEVAK a.s. vcelku dobře, ale uvedl, že z dru-
hé strany samostatným provozování by bylo
lépe viděno do účtování a do peněz.

Závěrem Bc. Vochoska uvedl, že je dobře,
že město začalo jednat s výrobním závodem
Dobrá Voda, kdy z materiálu ČEVAKU je pa-
trná informace, že současná kapacita čističky
odpadních vod je vyčerpaná.

Bc. Vochoska informoval o možnostech,
které uvádí společnost ČEVAK, a.s. jako mož-
ná řešení tohoto problému a opětovně konsta-
toval, že je nutné dále jednat o této situaci
s Výrobním závodem Dobrá Voda.

Pan starosta doplnil informace o tom, jak je
čistírna odpadních vod dimenzovaná a popsal
blíže způsob a míru čištění biofiltru. Dále
uvedl, že čistička odpadních vod je sice
k dnešnímu dni vytížena, nicméně je to proto,
že plně nefunguje biofiltr čištění vod, které
přicházejí z Dobré vody. To je také důvodem,
proč Město Nové Hrady tento biofiltr nepře-
vzalo do svého majetku. Proto je jednáno
o modernizaci biofiltru, čímž by zatížení ČOV
kleslo a město by tak opět získalo rezervu, kte-
rá byla při modernizaci čistírny plánována pro
další rozvoj města a připojení osad. Pokud by
závod nedokázal tyto změny provést, bude
jednáno o striktním nastavení zatížení v pře-
počtu na EO tak, aby městu nebyla ubírána
kapacita této "rozvojové rezervy". Jednání
s Výrobním závodem Dobrá Voda již byla za-
hájena a budou pokračovat v roce 2018. Zastu-
pitelstvo a občané budou průběžně o všech
jednáních informováni.

Pan Michale podotkl, že se v rámci dané in-
dexace ceny se jedná o navýšení ceny vodného
a stočného o 1,- Kč oproti ceně v loňském
roce.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného pro rok 2018 dle návrhu –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Kollmann,
Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva
Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Přísedící pro okresní soud
Pan starosta uvedl, že v minulosti byla

schvalovaná jako přísedící u soudu paní Strá-
ská a nyní bylo město osloveno paní M. Šabat-
kovou, bytem Nové Hrady, která projevila
zájem o vykonávání této funkce.

Okresní soud České Budějovice, vydal
k tomuto souhlasné stanovisko a tento návrh
paní Šabatkové podpořil.

Zastupitelstvo města volí do funkce příse-
dící pro Okresní soud v Českých Budějovicích
Marii Šabatkovou – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Alena Kedrušová, Jan Kollmann,
Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva

Ševčíková, Miroslav Šlenc, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 9. Interpelace

Nebyla podána žádná interpelace.

� 10. Diskuse

Pan starosta informoval o vypracovaném
posudku VŠTE České Budějovice ohledně
prodeje celnice a pozemku kolem o výměře
4 700 m2. V posudku je vyhodnoceno, kolik fi-
nancí by mělo být přiznáno panu Chrastinovi
jako přímá investice na zlepšení stavu nemo-
vitosti, který v tomto objektu provozuje čin-
nost.

Pan starosta uvedl, že znalecký posudek
byl předán členům rady a také byl předán fi-
nančnímu výboru, kdy posléze vznesl požada-
vek Ing. Štangl o zaslání tohoto materiálu
všem členům finančního výboru.

Tento materiál bude všem členům finanč-
ního výboru odeslán a v průběhu měsíce ledna
se bude o tomto prodeji nadále jednat.

Dále pan starosta doplnil informace o pro-
deji roty, když uvedl, že po posledním jednání
vyzval Policejní prezidium, aby byl městu
sdělen stav prodeje roty včetně přilehlé komu-
nikace v jejím areálu.

Odpověď Policejního prezidia byla taková,
že proběhne jednání všech zúčastněných
stran. Následně po vznesení dalšího konkrét-
nějšího dotazu městem ohledně prodeje vy-
plynula odpověď, že tato smlouva o prodeji
bude podepsána a řešení dané situace s přileh-
lou komunikací nastane až následně.

Pan starosta uvedl, že na tuto odpověď bylo
znovu zareagováno s výtkou, kde se město
ohradilo, že po podepsání smluv o prodeji ne-
lze již dále jednat o přístupové komunikaci.
Na tuto odpověď město do dnešního dne žád-
nou odpověď nedostalo.

Pan starosta konstatoval, že se v dané věci
bude i nadále angažovat formou informování
zástupců Ministerstva vnitra a přímo paní mi-
nistryně financí.

Paní Jarolímková (vedoucí Kulturního a
informačního centra) předala zastupitelům ob-
raz z galerie Koželužna, který by měl být vy-
staven na radnici. Jedná se o obraz zachycující
vodopád v Terčině údolí. Paní Jarolímková
dále informovala o kulturních akcích v roce
2018.

Pan starosta poděkoval paní Jarolímkové.

� 11. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům za účast na 19. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.
Pan starosta též ocenil celoroční práci zastupi-
telstva, které dle jeho názoru pracovalo velmi
dobře a projednávané body byly vždy jednány
velmi věcně. Vyjádřil přání, aby tomu bylo tak
i v nadcházejícím roce a popřál všem pevné
zdraví a hodně úspěchů do roku 2018.

Starosta města v 20.10 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8
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Přestože si myslím, že se snažím průběžně
zveřejňovat prostřednictvím NZ či během jed-
nání zastupitelstva informace o vývoji naší ak-
tivity týkající se hotelu Máj, našel se tradiční
institut jedna paní povídala i k tomuto tématu.
A byl jsem překvapen, jaké „zaručené infor-
mace“, resp. v tomto případě naprosté bludy,
byly v této věci v poslední době šířeny, jaká
část posluchačů jim uvěřila či jimi byla znejis-
těna. Hotel se prý rekonstruovat nebude, pro-
tože nejsou ani projekty, ani peníze. Dokonce
prý ani chuť není, tak se to raději nechá po vol-
bách, až jak to dopadne…

Kdyby nebylo někdy až smutné, že tyto ni-
čím nepodložené výmysly trousí i lidé z politic-
kých stran, které jsou přímo zastoupeny v radě
města, považoval bych to za vtip a s chutí bych
se pousmál s otázkou, zda někdo již nyní plá-
nuje k říjnovým volbám komunálním nebo
zda si fantasmagoricky nespojuje osud hotelu
Máj dokonce s volbou prezidentskou…

Důvody pro tyto poplašné zprávy neznám a
asi je v tento moment ani nechci zkoumat.
Nemá smysl ztrácet sílu a elán hloupostmi,
zvláště když nás čekají jasně dané a dlouho
připravované aktivity.

Raději bych se tedy držel faktů…
V loňském roce jsme se domluvili, že po

koupi hotelu připravíme studii a následně pro-
jektovou dokumentaci, podle které budeme
postupně hotel modernizovat. S ohledem na
to, že nejvýznamnější položkou je výměna
oken, dveří a celkové zateplení objektu a že na
tyto aktivity bylo možno do konce listopadu
požádat o dotační peníze, upřeli jsme hlavní
aktivitu tímto směrem. Přestože to časově ne-
bylo jednoduché, nakonec projekční tým, roz-
počtáři, auditoři přes energetickou náročnost i
další osoby připravující samotnou žádost o do-
taci vše stihli a v současné době je naše žádost
hodnocena s tím, že po obsahové stránce
byla shledána za správnou. Nyní tedy věří-

me, že úspěšně projdeme i dalším hodnoce-
ním a že dotace ve výši cca. 4,5 miliónu
korun pomůže ulehčit financování ze strany
městského rozpočtu.

V lednu 2018 jsme podali žádost o staveb-
ní povolení a doložili veškerá nutná vyjádření
dotčených orgánů. Věřím, že nejpozději v úno-
ru tak budeme mít stavební povolení k této
první etapě rekonstrukce. Teprve po zkomple-
tování projektové dokumentace a dotažení
podkladů k rozpočtu můžeme souběžně se sta-
vebním povolením řešit i otázku výběrového
řízení na dodavatele stavby.

V souvislosti s přípravou tohoto výběrové-
ho řízení jsme si také uvědomili jednu důležitou
věc. Na jedné straně sice asi dokážeme v průbě-
hu jednoho až dvou měsíců vysoutěžit firmu,
nicméně to neznamená, že budeme moci oka-
mžitě přistoupit k realizaci. Situace na trhu je
totiž v současné době velmi složitá – firmy
mají hodně zakázek a není jisté, jestli bude
vítězná firma schopna okamžitě zahájit reali-
zaci. Když k tomu připočteme dobu nutnou
pro výrobu oken a dveří, je jasné, že stopro-
centní stavební ruch v námi plánovaném mě-
síci dubnu asi nezačne.

Na jednu stranu je to sice komplikace, na
straně druhé další dodatečný argument pro hle-
dání cesty k tomu, aby současný, velmi úspěš-
ný, provoz v hotelu mohl pokračovat. Nejen
já, ale i další členové rady města si uvědomují,
že by bylo fajn, kdybychom našli nějaké řešení
a možné rozdělení stavebních prací do tako-
vých etap, abychom hotelový provoz prodlou-
žili co nejdále.

Po lednovém jednání se stávajícími nájem-
ci jsme se domluvili, že hledání takovéhoto ře-
šení je v zájmu obou stran a zejména v zájmu
občanů a turistů, kteří jsou stejně jako my rádi,
že mají kam zajít na oběd či k příjemnému po-
sezení. Na tomto jednání bylo konstatováno,
že z pohledu provozu je nutno řešit zejména

zateplení objektu a systém vytápění. Kuchyň
zatím vše zvládá relativně v pohodě a i rekon-
strukce pokojů může být posunuta do další
fáze.

Jednou z možností se jeví rozdělení prací
na „vnější obálce hotelu“ na dvě samostatné
části s tím, že bychom nejprve realizovali roz-
šíření sociálních zařízení a zázemí pro sál
(v místě stávajících rododendronů u vstupu),
poté by následovaly výměny oken a dveří
u sálu. Po skončení hlavní turistické sezóny
bychom pak řešili část restaurace a jídelny
s tím, že vše by bylo dokončeno do konce roku
2018.

Na přelomu ledna a února též budeme
s projektantem a dalšími odborníky v našem
poradním týmu k rekonstrukci hotelu řešit
další vnitřní úpravy sálu. Zde půjde přede-
vším o nový strop s osvětlením a také se
správným nastavením akustiky. Tyto práce
by však mohly probíhat během podzimu a i
zde bychom vše rádi směřovali realizačně tak,
abychom do plesové sezóny v roce 2019 vstu-
povali „v novém“…

Naše energie a postupné kroky k obnově
hotelu Máj tedy u ledu rozhodně nejsou. Přes-
tože určitě v průběhu roku dojde k některým
změnám či časovým posunům, mohu veřejně
potvrdit, že naše aktivita bude probíhat jak
směrem stavebním, tak i směrem k co nejdel-
šímu udržení stávajícího provozu restaurace.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Rok 2017 pohledem hasičů
Vážení čtenáři, rád bych Vám shrnul uplynulý rok novohradských hasičů. Jednotka celkem

vyjížděla k 51 událostem, především se jednalo o zásahy technického charakteru. Podrobně to
lze vyjádřit takto, technická pomoc (spadlé stromy, pomoc ZZS, nebezpečný hmyz apod.)
43 událostí, k požárům se vyjíždělo celkem v 6 případech a pomáhali jsme také u dvou doprav-
ních nehod. Činnost v jednotce města ovšem nejsou jen zásahy. Každoročně musí každý člen ab-
solvovat pravidelnou odbornou přípravu, dále jsou zde doplňující výcviky pro nositele dýchací
techniky nebo kondiční jízdy strojníků. Jelikož jsme od loňského srpna zařazeni do systému
First Responder, máme školení první pomoci ve větším rozsahu, než bylo v minulých letech zvy-
kem. To vše a zájem města mít moderně vybavenou jednotku, zkvalitňuje služby novohradských
hasičů nejen v našem městě, ale i v blízkém okolí. Příkladem je obměna zásahových obleků,
přileb a dýchací techniky za nové a bezpečnější.

Spolková činnost sboru v loňském roce opět přinesla mnoho úspěchů. Hlavně úspěchů v po-
žárním sportu. Svou kvalitu především potvrdili mladí hasiči, družstvo Soptíků opět postoupilo
do okresního kola. V pohárových soutěžích náš sbor reprezentovala dvě družstva, jedno v kate-
gorii žen a druhé muži. Díky spolupráci s hasiči ze Slavošovic dokázala jednotlivá družstva zlep-
šit své výkony a zúčastnit se v prestižní soutěži O hlubockého kapra nebo dnes velmi populární
noční soutěže v požárním útoku právě ve Slavošovicích.

Na závěr bych chtěl jménem výboru SDH poděkovat, městu Nové Hrady za podporu jak jed-
notky, tak i spolku. Dále rodinám všech hasičů a hasiček za jejich pochopení a trpělivost při vý-
konu naší činnosti. Poděkování patří také občanům města a okolí za morální podporu, která je
pro nás velmi důležitá. Za SDH Bandík Marek

Hotel Máj – drby a realita

Zákon se změnil,
krajina zůstává
Krajinný ráz je jedním z hlavních před-

mětů ochrany CHKO.
V souvislosti s novelou stavebního zá-

kona (č. 183/2006 Sb.) platnou od 1. ledna
2018 doporučujeme všem vlastníkům po-
zemků a potenciálním stavebníkům na úze-
mí CHKO Třeboňsko, aby svoje záměry
včas konzultovali na pracovišti AOPK ČR
– Správě CHKO v Třeboni.

Některé menší stavební záměry (oploce-
ní, přístřešky apod.) mohou i po zjednoduše-
ní stavebních předpisů podléhat povinnosti
získat souhlas příslušného orgánu ochrany
přírody vydávaný podle § 12 odst. 2 zákona
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny (vliv na krajinný ráz). K většině staveb-
ních záměrů AOPK ČR nadále vydává
svoje závazná stanoviska jako podklad pro
územní rozhodnutí, územní souhlas, sta-
vební povolení či ohlášení stavby.

RNDr. Markéta Drábková,
CHKO Třeboňsko
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Lednové listování 2018
Letošní lednové listování jsme opět pro veřejnost přichystali

v sále Kulturně-spolkového domu. Pro všechny příchozí bylo za-
jištěno slané občerstvení, káva a čaj. Obsluhu nám zajišťovala paní
Alena Badošková a paní Jiřina Hambergerová. Naše listování bylo
ve čtrnácti blocích, během kterých jsme si procházeli na fotografi-
ích celý loňský rok 2017, co jsme zažili na našich akcích – výle-
tech, exkurzích a na brigádách. Na promítání – listování přišlo
celkem 25 lidí a společně jsme strávili necelé dvě hodiny.

MO-ČSOP

Novoroční vycházka
Již tradičně 1. ledna je naší první akcí Novoroční vycházka k hranič-

nímu kameni. Sešlo se nás na autobusovém nádraží celkem 19 výletní-
ků a vyrazili jsme cestou k Zevlovu rybníku. Ta letošní vypadala spíše
na podzimní procházku přírodou, neboť nikde nebyla sebemenší památ-
ka po sněhu. Cestou jsme se seznamovali se vším, co nám příroda v tento
den mohla ukázat. Například, setkání s motýlem Žluťáskem řešetláko-
vým, nebo se zeleným šťavelem kyselým. U hraničního kamene nás le-
tos čekalo malé překvapení, a to v podobě celé rodiny vodníků, které
u Kamenného rybníka můžeme spatřit. Cestou zpět jsme šli přes louky
až k rybníku zvaný Vilák. Do Nových Hradů jsme doputovali chvilku
před soumrakem.

MO-ČSOP

Zveme vás na

Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech 10.–11.2.2018

Program:
Sobota 10. 2. 2018

začátek v 8.00 hod. na náměstí, koleda Růžičková, Jalovcová
a Slaměná městem, hrají Jiveňáci, Petříkovská pětka a Kameňáci,
od 19.00 hod. taneční zábava v Hotelu Máj – hrají Jižani a Midi,
bohatá tombola, vstupné 100,- Kč.

Neděle 11. 2. 2018

začátek v 8.30 hod. – koleda Růžičková a Jalovcová městem, hrají
Jiveňáci a Kameňáci. Po skončení koledy pohřbení Masopusta na
náměstí.

Trasy koled:
Sobota 10. 2. 2018

− Koleda Růžičková – Jižní město od Českého domu dolů,
p. Pelech, novostavby p. Vaněk a Plouhar, ul. Vilová, ul. Polní,
Pod vodárnou, až k p. Kanděrovi a dále ul. Vitorazská.

− Koleda Jalovcová – bytovky p. Valha, Zahradní, Sídliště
Míru, Vilová čtvrť, dále od p. Dorchnera, p. Hofr, až do ul.
Pod Zámeckým a to od p. Schmidta první ulicí nahoru
až k p. Albertovi.

− Koleda Slaměná – p. Tuscher a Lavička, Zahradní čtvrť,
Dům s pečovatelskou službou, paneláky Zahradní čtvrť,
ul. Pod Zámeckým od p. Fáče až k p. Soubustovi.

Neděle 11. 2. 2018

− Koleda Růžičková – Zámek, ul. Na Vyhlídce až k Novohradské
bráně, ul. 5. května od pošty dolů, Údolskou nahoru k poště
a odtud ul. 5. května nahoru, Česká ul. až na náměstí.

− Koleda Jalovcová – Český dům, ul. Husova, Navrátilova
odkud se přesunou ke Zdravotnímu středisku a odtud
ul. Hradební až do ul. Komenského a na náměstí.

Srdečně zvou pořadatelé

Výsledky prezidentských voleb
České republiky,

2. kolo, 26.–27. ledna 2018

Obec Nové Hrady

Miloš Zeman, Ing.
1. okrsek (staré město) 320 hlasů
2. okrsek (nové město) 421 hlasů

3. okrsek (Byňov, Jakule) 80 hlasů

Jiří Drahoš, prof. Ing., DrSc., dr. h. c.
1. okrsek (staré město) 156 hlasů
2. okrsek (nové město) 310 hlasů

3. okrsek (Byňov, Jakule) 45 hlasů
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Tříkrálová sbírka 2018
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych se s Vámi podělil o radost z vý-

sledků Tříkrálové sbírky. V letošním roce se nám společnými silami
podařilo vykoledovat celkovou částku 122.629 Kč. V jednotlivých ob-
cích to bylo následovně: Nové Hrady 46.488 Kč, Údolí 4.680 Kč, Na-
kolice 1.212 Kč, Štiptoň 794 Kč, Byňov a Jakule 5.671 Kč, Hranice
5.824 Kč, Horní Stropnice 13.737 Kč, Chlupatá ves, Světví a Humenice
8.260 Kč, Rychnov 5.123 Kč, Staré Hutě, Dobrá a Hojná Voda 6.080 Kč,
Olešnice, Buková a Lhotka 24.760 Kč.

Než dám prostor samotným koledníkům, aby se podělili o své zážit-
ky, rád bych ještě poděkoval všem dárcům, spoluorganizátorům a ko-
ledníkům za tento krásný výsledek společného úsilí, jehož převážná
část bude věnována na činnost dobrovolnického centra při Diecézní
Charitě v Českých Budějovicích.

Upřímné Pán Bůh zaplať všem
Václav Švarc, koordinátor Tříkrálové sbírky

Letošní Tříkrálová sbírka pro mne byla zcela jiná než ty předešlé.
Vše jsem připravil tak jako jiné roky, ale protože jsem v sobotu a v ne-
děli musel jít do zaměstnání, nemohl jsem se účastnit samotného kole-
dování. Přiznám se, že to pro mne byla nová zkušenost. Věděl jsem, že
se mohu zcela spolehnout na své spolupracovníky, a měl jsem radost,
že vše dopadlo bez problémů i když jsem u toho nebyl. Na druhou stra-
nu se přiznám, že kontakt s lidmi – dárci, mi opravdu chybí. Tak snad to
vyjde příští rok. Díky moc všem. Václav Švarc, Nové Hrady

Letošní Tříkrálová sbírka v Hranicích nevypadala zpočátku moc
dobře. Všichni dospělí průvodci se museli omluvit a zůstala jsem najed-
nou tak trochu sama. S velkou podporou celé mé rodiny a tradičně ne-
zdolných Charlie a Viki Círalových ale nakonec vše dopadlo skvěle.
Od rána nám svítilo sluníčko a nepřestalo nás provázet až do večera,
kdy jsme z koledování utíkali na mši v naší kapličce, kterou jsem absol-
vovala celá začerněná jako správný Baltazar. Navštívili jsme letos nově
i naše sousedy na Blatech a setkali se s velkým přijetím v celé vsi, někdy i
s dojetím. V příštím roce se pokusíme udělat dvě kolednické skupinky,
abychom stihli navštívit i ta nejodlehlejší místa v naší široširé obci.

Lenka Kučerová, Hranice

Letošní sbírka byla pro mne docela náročná. Chodím po Štiptoni se
svými třemi dětmi, chvíli to vypadalo, že nebudeme moci chodit. Julča
onemocněla a Majdě se moc nechtělo, nakonec jsme to s Majdou a Ši-
můnkem, kterému budou čtyři, odchodili. Za to chci svým dětem moc
poděkovat, a vážím si toho, že se mnou tu trasu po Štiptoni ušly. Děkuju
všem, kteří se na přípravě Tříkrálové sbírky podíleli.

Monika Ešnerová, Štiptoň

Tentokrát prošla Tříkrálová sbírka v Olešnici velkou generační re-
volucí. Z dětí, které s námi začínaly koledovat před deseti lety, vyrostli
vedoucí skupinek. S radostí a tak trochu i s hrdostí můžeme říct, že
o budoucnost máme u nás postaráno. Děkujeme štědrým dárcům, ko-
ledníkům a jejich rodičům a samozřejmě velký dík novým vedoucím za
jejich čas a prošlapané boty! Dana a Ludvík Loškovi, Olešnice

Je asi týden do Tříkrálové sbírky a já si jako každý rok říkám, proč jen
jsem slibovala svou účast a že se mi vlastně vůbec nechce. Můj syn se
těší, těší se už 8 let, a i u mě nakonec zvítězí zodpovědnost. Sobotní ráno
se v klášteře potkáváme se známými tvářemi, rozdělujeme úkoly a po po-
žehnání vyrážíme do terénu. Jako každý rok je to úžasné, lidé na nás čas-
to již čekají a mě jejich štědrost vždy překvapí. Přichází pocit, který se
nedá ničím zaplatit a já vím, že příští rok vyrazím znovu. Vždyť tahle čin-
nost má smysl a lidé to v Nových Hradech ví. Moc si jich za to vážím.

Magda Sergejevová, Nové Hrady

Letošní koledování na Dobré Vodě, Hojné a Starých Hutích…
Byli jsme opět mile potěšeni vstřícností všech dárců. Dokonce jeden

pán ze Starých Hutí (chalupář) musel odjet dřív, a proto nechal svůj ne-
malý příspěvek u mých rodičů s prosbou, abychom napsali požehnání
na jeho chaloupku… Paní Tůmová z Dobré Vody pro nás zase napekla
výborné zákusky. Moc si vážíme těchto hezkých momentů, kdy si ales-
poň jednou za rok popovídáme s lidmi, kteří jsou tak blízko nás… potě-
šíme je a oni nám vrátí vše dvojnásob… Děkujeme za tuto zkušenost.

Jana Šulistová a děti, Dobrá Voda

V letošním roce doprovázel jednu skupinu koledníků v naší farnosti
nový kněz z Rodiny Panny Marie, páter Andrej Šabo. Všem přítomným
na samém začátku v místním kostele připomenul situaci, kdy se tři krá-
lové přišli poklonit narozenému Spasiteli. Dostali jsme požehnání a
úkol, předat toto požehnání a pokoj všude tam, kam přijdeme. Věřím,

že nás všechny bude tento klid provázet po
celý následující rok.

Jaroslava Albertová, Nové Hrady

Chodím s dětmi již pátým rokem a velmi se
mi koledování líbí. Tří králové, kteří jdou se
mnou do různých rodin, jsou vždy velmi pří-
větiví, poslušní a s velkou chutí a radostí obda-
rují rodiny svým zpěvem a požehnáním, které
píší nad dveře každého domu či bytu. Lidé
jsou k nám vstřícní, vždy se usmívají, děkují
nám, obdarují nás a říkají nám, že nás velmi
rádi po roce opět vidí.

Milí přátelé, všem vám děkuji!
Dita Nováková, Horní Stropnice
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Šablony pro MŠ a ZŠ
Mateřská škola Nové Hrady se od září

2017 zapojila do výzvy Ministerstva škol-
ství, mládeže a tělovýchovy, řídícího or-
gánu operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání v rámci výzvy č. 02_16_022
„Podpora škol formou projektů zjednoduše-
ného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.“

Název projektu je „Rozvoj a zkvalitnění
předškolního vzdělávání
na MŠ Nové Hrady“, registrační číslo
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004348.

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvali-
ty předškolního vzdělávání včetně usnad-
nění přechodu dětí na základní školu.

Realizace projektu je od 1.9.2017 do
31.8.2019.

Pro naši mateřskou školu jsme
si vybrali aktivity:

1. Školní asistent – personální podpora MŠ,
cílem je poskytnout dočasnou personál-
ní podporu zejména dětem ohroženým
školním neúspěchem. V současnosti tuto
podporu dětem a jejich učitelkám posky-
tuje paní Marie Procházková, naše býva-
lá učitelka MŠ.

2. Vzdělávání pedagogických pracovní-
ků MŠ v oborech „Čtenářská gramot-
nost“, „Matematická gramotnost“ a
„Inkluze“. Cílem je podpořit profesní
růst pedagogických pracovníků pomo-
cí dlouhodobého vzdělávání a průběž-
ného sebevzdělávání. Toto vzdělávání
absolvují tři učitelky z naší MŠ.

3. Prevence logopedických vad a problé-
mů komunikačních schopností u dětí
v MŠ, cílem je rozšířit prostřednictvím
absolvování vzdělávacího kurzu síť lo-
gopedických asistentů v MŠ, i v naší
školce, a tím podpořit přirozený vývoj
řeči dětí a posílit prevenci častých logo-
pedických vad či poruch řeči předškol-
ních dětí. Na tento kurz se připravuje
paní učitelka Šárka Dibďáková. HE

ŠD informuje
Ani jsme se nestačili otočit a už nám skončil první měsíc roku 2018. Proto jsme se chtěli tro-

chu pozastavit a vzpomenout na nedávno prožité vánoční svátky.
Prosinec byl na zajímavé akce hodně bohatý. Již na začátku měsíce jsme jako každoročně za-

hájili soutěž „Vánoční perníčkovanou“ a vůně perníčků nás provázela po celý advent.
Na svatého Mikuláše 5.12. děti ze Zeleného oddělení navštívily knihovnu a dozvěděly se,

proč čert nikdy nespí.
Ve středu 6. 12. se opět otevřelo oddělení pro obzvlášť zlobivé děti a čerti je přezkoušeli z růz-

ných čertovských disciplín, například strkání lidí do pytle, žalování hříchů, čertovské blekotání.
Každý potom za odměnu dostal čertovské vysvědčení a nadílku.
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Milí rodiče, prarodiče a dětičky
Klub dobrovolných maminek

NOVOHRÁDKY
vám všem přeje požehnaný Nový rok plný lásky.

Přijďte se společně s námi pobavit, zazpívat si, zasmát se,
prostě strávit příjemnou hodinku.

Každý čtvrtek od 10 do 11 hodin se na vás těšíme
v pasivním domě v Nových Hradech.

Za NOVOHRÁDKY Zuzana Winzbergerová 724 505 248,
Lenka Brychtová 776 850 854

Š. Toth, Chaloupka
Š. Toth se svou chaloupkou

E. Kostečková,

Zvířátka u stolečku

Jonáš Kincl
Vítěz v kategorii „Vánoční perní-
ček“ a také kategorii „Nejkrásněj-
ší perníček Facebooku“

Dne 21. 12. se znovu naše družina zaplnila, ale tentokrát velmi víta-
nou návštěvou. Připravili jsem pro rodiče vánoční vystoupení s vyhod-
nocením soutěže „Vánoční perníčkovaná“. Po vystoupení jsme chvíli
společně poseděli u čaje a cukroví. Děkujeme všem, kteří se s námi podě-
lili o své pekařské umění, a našim paním kuchařkám za dobré muffiny.

A jak dopadla naše soutěž?

Kategorie Vánoce
1. místo Š. Toth Chaloupka 92 b.
2. místo E. Kostečková Zvířátka u stolečku 39 b.
3. místo L. Volfová Chaloupka 30 b.

Kategorie Madagaskar
1. místo J. Kincl Vánoce na Madagaskaru 89 b.
2. místo M. Kodera Letadlo 80 b.
3. místo T. Koderová A. Svícen Madagaskar 76 b.

Děkujeme firmě Flop za sponzorský dar

na nákup čertovské nadílky.

L.Volfová, Chaloupka

J. Kincl, Vánoce na Madagaskaru

M. Kodera, Letadlo
T. Koderová,

A. Svícen Madagaskar

ŠD informuje pokračování ze str. 13
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Po Vánocích nás čekalo krásné překvapení v podobě nových her a sou-
těží. Největšího dárku se dočkaly děti z Červeného oddělení, a to stolní-
ho fotbalu

ŠD informuje pokračování ze str. 14

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

zve na tradiční

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Veselý karneval

Fešáka Pína
aneb

hudebně-zábavný
pořad plný her,

písniček a soutěží
pro děti a rodiče

v sobotu 3. března 2018
od 14.30 hod.

V Hotelu Máj, Nové Hrady
Vstupné: masky zdarma,

ostatní 50 Kč
www.kicnovehrady.cz

Představení Politický kabaret
aneb lukrativní nejistota

„Politika je, dámy a pánové, především zodpovědné rozhodování o vašich osudech. Chcete-li
podniknout hlubinný ponor do mělčin duše našich politiků, jste tady správně“, byla ústřední myš-
lenka z anotace na kabaretní představení divadla SemTamFór, které jste mohli navštívit 9. ledna
v Kinosále Český dům. Představení, které trvalo víc jak dvě hodiny, bravurně komentoval PhDr.
Ivo Šmoldas se svým nezaměnitelným hlasem, typickou dikcí a „literárně-češtinářskou“ doved-
ností.

Informací, příměrů, narážek, sdělení, odhalení, tvrzení a zejména humorného nadhledu bylo
v představení skutečně neskromně a kolik toho si z představení člověk odnesl záleželo i na tom,
jaký přehled o české politické scéně do 9. ledna měl. Hercům se totiž podařilo do představení za-
komponovat nejen staré a starší, nové a novější české „politicko-společenské čachry-machry“,
ale zcela aktuální informace z předchozího dne. Doufám, že alespoň přiměřená polovina kinosá-
lu se dobře bavila. K. Jarolímková
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Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC
Nové Hrady – přízemí radnice:

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:
¡ 3. 2. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 4. 2. – Dětský karneval – KD Vltava, ČB
¡ 4. 2. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 2. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 2. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 2. – Sněhurka – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 2. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 2. – Zpíváme a tančíme s Míšou – Beseda, ČB
¡ 17. 2. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 2. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 2. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 2. – Kouzelná školka: Michal k snídani – DK Metropol, ČB
¡ 25. 2. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 2. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. 2. – Kontrasty /ND Brno/ - Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 2. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2., 3., 16. a 17. 2. – Poprask na laguně – Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 2. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 2. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 5. 2. – LiStOVáNí: A taková to byla láska – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Dekkadancers na jihu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 2. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. a 26. 2. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. a 21. 2. – Světáci –Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 2. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 9. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9., 13., 17. a 21. 2. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9., 10., 23. a 24. 2. – Dvouplošník v hotelu Westminster

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 10. a 27. 2. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 2. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 14. 2. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 2. – Ani za milion – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. a 15. 2. – Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete – Hluboká n. Vlt.
¡ 15. 2. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 2. – Archa naděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 2. – Příležitost dělá zloděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 2. – Mikádo – DK Metropol, ČB 22. 2. – Holka nebo kluk

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 2. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská – DK Metropol, ČB
¡ 23. 2. – Zůstane to mezi námi – DK Vltava, ČB
¡ 23. 2. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 23. 2. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 2. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 28. 2. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 2. – Papá, že se nestydíš! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 3. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 3. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 7. 2. – Na Stojáka! – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 10. 2. – Monkey Busines 2018 – Klub Slavie, ČB
¡ 10. 2. – Taneční čaje v Besedě – Beseda, ČB
¡ 10. 2. – Jihočeský ples – Výstaviště T1, ČB
¡ 13. 2. – Masopustní veselí – KD Slavie, ČB
¡ 14. 2 – Mezinárodní pivní festival – KD Gerbera, ČB
¡ 22. 2. – Horkýže Slíže – Klub Slavie, ČB
¡ 24. 2. – Ples města 2018 – DK Metropol, 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

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na divadelní představení
muzikálu v divadle Studio DVA Praha

Divadelní adaptace legendárního hudebního filmu,
který si zamilovali diváci již několika generací.

Příběh prince a princezny ze sousedních zemí, kteří mají
na přání svých otců a jejich rádců uzavřít sňatek,

ale rozhodnou se sami si vybrat partnera.

Osoby a obsazení
Princezna: Berenika Kohoutová

Princ: Jan Cina
a dále Miloslav Mejzlík / Oldřich Navrátil, Ladislav Frej,

Jan Kraus, Bohumil Klepl, Daniela Kolářová / Anna Šišková,…

Neděle 13. května 2018
Vstupenka 300 Kč + doprava autobusem,
odjezd z autobusového nádraží v 8 hodin.

Doporučený věk od 7 let

Kontakt KIC N. Hrady, K. Jarolímková, tel.: 602 150 208
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Jeden z mnoha párů Novohradské číše

Keramická dílna Kána
Již třetím rokem funguje keramická dílna v nových prostorách.

Kursy jsou otevřeny pro děti, dospělé, seniory a připravujeme krou-
žek pro děti se speciálními vadami učení a letní příměstský tábor.
Pravidelně přichází vyrábět děti z Mateřské i Základní školy a odná-
šejí si opravdu neobyčejně osobité a originální výrobky.

Keramická dílna Kána si dovoluje pozvat všechny zájemce o vlast-
noruční tvoření nebo jen podívat do prostor dílny v těchto časech.
Úterý od 17.15 hod. dospělí
Středa od 14.00 hod. předškolní děti, od 16.00 hod. školní děti
Čtvrtek od 17.00 hod. dospělí
Pátek od   9.00 hod. senioři

Všechny kursy pro děti a seniory jsou podporovány z grantového
programu města Nové Hrady, proto mají zvýhodněné kursovné.

V dílně vznikají velmi pěkné výrobky užité keramiky, všichni
mají možnost naučit se pracovat na hrnčířském kruhu – vyrobit tak
vlastnoruční hrnek, misku, či vázu. Vyrábíme i zahradní keramiku,
květináče, dekorativní svítilny, domky a postavy.

Přijďte vyzkoušet terapii hlínou a užít radost z tvoření.
Za keramickou dílnu Kána Macková Ludmila, tel.: 728 116 004

Novohradská galerie Koželužna zve na výstavu

Fotografie tance z Číše
Ohlédnutí za čtyřicetiletou historií taneční soutěže

Novohradská číše – Memoriál Karla Hrušky,
a to prostřednictvím fotoarchivu KIC Nové Hrady,

fotografií Petra Hniličky jako mnohaletému fotografovi
taneční soutěže, a ukázek pohlednic s taneční tématikou

sběratele a tanečního mistra Pavla Kojetína.

Vernisáž se uskuteční
v neděli 18. 2. 2018 od 14 hodin

Výstava potrvá do 31. 3. 2018 / otevřeno čt–ne / 10–16 h

Doprovodný program v průběhu výstavy:
Komentovaná prohlídka výstavy a zajímavosti z historie
tance s Ing. Pavlem Kojetínem. Termín bude upřesněn

na plakátcích nebo přímo v Koželužně.

Novohradská galerie Koželužna, Komenského ulice 398,

K. Jarolímková, tel.: 602 150 2085, www.kicnovehrady.cz

Novohradská číše v roce 1979

Tanec při soutěži Novohradská číše v roce 1979
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Informace z knihovny
Po čtyři lednové úterky všichni zájemci o trénování paměti absolvo-

vali poslední čtyři lekce Hrátek s pamětí. Žádná dřina to nebyla, naopak
bylo to velice zábavné a zajímavé hraní si s texty, čísly, slovy a obráz-
ky, cvičení postřehu, umění vidět, dokonce i trocha procvičení těla. Tak
třeba zase někdy…

V pátek 2. února mají děti školní pololetní prázdniny a kdo má zá-
jem, může zase přijít do knihovny na papírové modelářství. Stačí při-
nést si malé nůžky a tuhé lepidlo na papír. Začátek je v 8.30, končíme
v 12.30 hodin.

Do konce února se mohou do knihovny přinášet výtvarné práce na
výstavu do soutěže Lesy a příroda kolem nás.

D. Císařová, knihovnice Hrátky s pamětí #(

Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, Ústav
pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem,

Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno
a A. W. Faber-Castell Česká republika spol. s r. o. vyhlašují

7. ročník výtvarné soutěže

„LESY A PŘÍRODA
KOLEM NÁS“

Výtvarné práce (kresby, malby, grafika, leporela apod.)
na stanovené téma soutěžící předají do konce února 2018 v zapojených knihovnách

(Městská knihovna Nové Hrady). Autoři odevzdaných výtvarných prací
budou následně oceněni drobným dárkem od partnerů soutěže.

Maximální velikost výtvarných prací je omezena velikostí formátu A2. („3D“ práce nebu-
dou přijaty do soutěže – s výjimkou soutěžních témat a kategorií pro kolektivní práce)

Soutěžní kategorie:
I. kategorie – děti v mateřských školách - jednotliví účastníci
II. kategorie – žáci 1.–2. třídy základní školy - jednotliví účastníci
III. kategorie – žáci 3.–4. třídy základní školy - jednotliví účastníci
IV. kategorie – žáci 5.–6. třídy základní školy - jednotliví účastníci
V. kategorie – žáci 7.–9. třídy základní školy - jednotliví účastníci
VI. kategorie – žáci uměleckých škol - jednotliví účastníci
VII. kategorie – ručně vyrobená knížka o lese - kolektivní práce (společná práce více uchazečů)
V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně tři nejlepší práce a tyto
vybrané nejlepší práce zašlou do Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích do
krajského kola.

Soutěžní témata:
Básnička o přírodě (lese) s ilustrací – jednotliví účastníci
Člověk a les – jednotliví účastníci
Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce více uchazečů). Ceny do
tohoto soutěžního tématu věnuje Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou – 3 vol-
né vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25–30 dětí). Budou oceněny tři nejlepší práce
v krajském kole, napříč všemi kategoriemi.
Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
Jak děti vidí práci lesníka (co lesník dělá, jak vypadá, co v lese potkává…)
– jednotliví účastníci

Vyhodnocení soutěže:
V knihovnách zapojených do soutěže proběhne v měsících březen až duben 2018 výstava vý-
tvarných prací a zároveň vyhodnocení nejlepších prací v každé obsazené kategorii.
Tři vybrané práce z každé obsazené soutěžní kategorie postupují do krajského finále v Jiho-
české vědecké knihovně v Českých Budějovicích, kde při vernisáži výstavy dne 6. 6. 2018
budou vyhlášeny výsledky soutěže a předány odměny vítězům. Oceněné práce budou také
zveřejněny na internetových stránkách pořadatelských organizací.
Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším využití rozhodují vyhla-
šovatelé soutěže.

Okénko do knihovny
Přítelkyně / Táňa Keleová-Vasilková
Tři ženy – Hana, Marta, Táňa. Tři přítelky-
ně – tři osudy, které spojuje touha po sebe-
naplnění a smysluplném životě. Hledají
samy sebe a při tom cosi ztrácí a něco jiné
zase nacházejí, trápí se i radují…

Hledá se Romeo / Alexandra Potter
Po dvou letech společného života upadli Ju-
lie a Will do naprostého stereotypu. Když
Julie potká sexy Itala a on jí nabídne ro-
mantický víkend v italské Veroně, začne
zvažovat, zda právě tohle není ten pravý
Romeo...

Mořeplavec / Diana Gabaldon
Třetí díl světově úspěšné románové série
Cizinka. K vášnivému setkání Claire s Ran-
dallem došlo již dávno. Před dvaceti lety
cestovala Claire zpět v čase do 18. století a
do náruče galantního Skota jménem Jamie
Fraser. Pak se vrátila do svého století, aby
porodila jeho dítě. Věřila, že v tragické bit-
vě u Cullodenu zahynul. Přesto na něj ni-
kdy nezapomněla...

Víkend s panem Darcym /
Victoria Connelly
Katherine, uznávaná profesorka literatury
na Oxfordské univerzitě, se netají svou lás-
kou ke knihám Jane Austenové. Má však i
jednu tajnou vášeň – miluje čtení tak trochu
lechtivých románů z regentského období,
které se k jejímu postavení moc nehodí.
S jejich autorkou vede Katherine bohatou
korespondenci a těší se, že se s ní konečně
bude moci osobně setkat – během konfe-
rence věnované Jane Austenové, na kterou
je pozvaná. Tam na ni však čeká obrovské
překvapení.
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Střípky novohradské historie
Máme za sebou první měsíc roku 2018. Říká se, že letopočty končící

osmičkou bývají v českých dějinách přelomové. Letošní rok se ponese
především v duchu stoletého výročí vzniku Československa, ale připo-
meneme si i roky 1938, 1948 a 1968, jejichž pamětníci jsou stále mezi
námi. A co takhle oživit některé „osmičkové“ roky novohradské histo-
rie? Nikoli ty celostátního, evropského nebo dokonce světového význa-
mu, ale ty místní, které se ani nedostaly do učebnic. K tomu poslouží
tento malý cyklus hádanek.

Začneme stylově letopočtem nejosmičkovatějším.

V roce 1888 vyšla kniha Gesichte der Stadt Gratzen, tedy „Dějiny
města Nové Hrady“. Knihu sepsal a vlastním nákladem vydal …, vý-
nos z prodeje určil na výstavbu novohradského špitálu. A jak se jme-
noval onen znamenitý muž? To určitě víte, ale dám na vybranou.
Mohl to být:

a) Anton Teichl

b) Alois Goldschwendt

c) Theodor Wagner

Odpověď můžete poslat na
e-mailovou adresu:
muzeum@novehrady.cz, nebo
můžete muzeum osobně navští-
vit. V době mimo turistickou se-
zónu máme sice zavřeno, ale
když uvidíte, že se tu svítí, mů-
žete zkusit vzít za klikuJ.
Zájemci o novohradskou vlasti-
vědu jsou tu vítáni!

Ing. Jitka Šáchová

Návštěva Japonska 2
V minulém čísle jsem chtěl čtenáře NZ seznámit s obsahem konfe-

rence, která se uskutečnila v prosinci minulého roku v japonském Shin-
shiru a kromě nás se jí zúčastnilo 11 delegací z měst v alianci Newcastles
of the World.

V tomto čísle bych Vám chtěl představit průběh celé návštěvy. Naše
letadlo dosedlo na půdu země vycházejícího slunce v pátek 8. prosince
v 10 hodin místního času. Tou dobou bylo v Nových Hradech ještě
2 hodiny v noci. Po nezbytné celní proceduře na letišti Nagoya celou
naši evropskou skupinu, která se sešla už při přestupu v Helsinkách, na-
ložili do autobusu a vyjeli jsme směr Shinshiro. To je od letiště v Nago-
yi vzdáleno necelé dvě hodiny jízdy. Kromě jízdy vlevo nás cestou
zaujala podoba aut – obecně menší a hranatější. Minuli jsme odbočku
na město Toyohashi, domov firmy Toyota, a začali stoupat do hor.
Kolem nás se objevovaly prudké kopce a dálnice se čím dál častěji
zanořovala do tunelů.

Protože se ještě čekalo na další delegace, mohl oficiální program za-
čít až druhý den. Lehce indisponováni časovým posunem, který nám
sebral velkou část noci, jsme po příjezdu do Shinshira zamířili na náku-
py. Nejprve do běžného supermarketu, poté do papírnictví s ručním pa-
pírem a kaligrafickými štětci, a nakonec do dílny a prodejny tatami.
Tatami je poměrně pevná a odolná podložka na zem vyráběná ze stonků
rýže. Součástí tradičních domů v Japonsku jsou místnosti s podlahou
poskládané z desek tatami. Podle jedné z průvodkyň, která má tradiční
dům, vydrží taková podlaha při dobrém používání deset až dvacet let.

Když jsme přijeli na hotel, zjistili jsme, že je také v tradičním stylu,
a podlaha z tatami byla nejen v našem pokoji, ale též ve společenské
místnosti, ve které jsme strávili příjemný večer skládáním origami, pi-
tím zeleného čaje, kaligrafií a ochutnáváním místních specialit včetně
rýžového vína, piva.

Druhý a třetí den probíhala samotná konference, o níž jsem psal
v minulém čísle. Druhý den večer nás čekalo slavnostní přivítání, jehož
součástí bylo další seznamování s tradiční japonskou kulturou. Svá ta-

neční vystoupení si pro nás připravily malé gejši a také místní samuraj-
ský spolek, připomínající si historickou bitvu na území Shinshira, při
níž bylo na území Japonska poprvé použito palných zbraní.

Čtvrtý den nás čekal výlet do Kjóta. Kjóto je snad nejhistoričtější
město v celém Japonsku a projít byť jen ty nejvýznamnější památky by
zabralo několik dní. Naši průvodci nám proto vybrali šintoistickou sva-
tyni Fushimi Inari, která je proslulá stezkou tvořenou tisíci bránami To-
rii. Po přejezdu místní lokálkou a průchodu historickým městečkem
jsme se dostali k budhistickému chrámu Kijomizu-dera, jehož historie
sahá až do roku 798. Jedná se o komplex budov, kterým dominuje
hlavní budova umístěná ve svahu a podpíraná stovkami dřevěných
sloupů (viz foto).

V japonském Shinshiru jsme strávili ještě jeden den a stejně tak je
ještě pár zážitků a poznatků, o které bych se chtěl také podělit, ale to
zase příště.

Michal Jarolímek ml.
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Cestovatelské promítání
o návštěvě v zemi

vycházejícího slunce
V minulém i tomto čísle NZ jste si mohli přečíst články o cestě

a návštěvě tří mladých lidí v Japonsku. Tato návštěva se uskutečnila
z důvodu setkání a podpoření poznání mladých lidí z několika zemí
(a kontinentů) v rámci společenství „Newcastles of the World“, konala
se tedy v městečku Shinshiro (japonské Nové Hrady) a zúčastnili se jí
Michal Jarolímek ml. a Jakub Ettrich (oba z Nových Hradů) a Kateřina
Korčáková (z Trhových Svinů). A protože jsem chtěla jejich poznatky
a zkušenosti z cesty a setkání využít i ve prospěch dalších mladých lidí,
tedy žáků z druhého stupně ZŠ N. Hrady, pozvala jsem je 25. 1. na Ja-
ponské cestovatelské promítání do KSD. Chtěla jsem jim tak umožnit
podívat se na Japonsko očima jejich „skoro-vrstevníků“, rozšířit jim
znalosti o reáliích a životě trochu odlišné kultury, jazyka a životních
podmínek. A já věřím, že myšlenku a smysl přátelských setkávání a
sbližování lidí „novohradských světů“ pochopili a přivítali jak děti, tak
i dospěláci, kteří přišli na cestovatelské promítání o Japonsku téhož dne
v podvečer. K. Jarolímková

Semináře k pěstování, zpracování i prodeji ovoce a produktů z něj
MAS Sdružení Růže připravuje sérii vzdělávacích seminářů pro

drobné pěstitele ovoce, sadaře i domácí zpracovatele s cílem podpořit
soběstačnost venkovských regionů v produktech z ovoce a podpořit
pěstování tradičních krajových odrůd ovoce.

Semináře budou probíhat vždy v sobotu od 9.00 do 15.00 v Borova-
nech. Semináře jsou zdarma včetně oběda, od účastníků budeme vybí-
rat pouze příspěvek 100 Kč na občerstvení, ochutnávky a vzdělávací
materiály.

¡ 3.3.2017  proběhne seminář Záchrana tradičních odrůd ovocných
stromů, který povede lektorka Dana Kindlmannová. Seminář
bude věnován možnostem záchrany tradičních odrůd ovocných
stromů, ochraně a ošetření stromů. Vhodné pro zahrádkáře, sada-
ře, krajináře.

¡ 10.3. 2017 proběhne seminář se zaměřením na legislativu v oblas-
ti zpracování a prodeje ovocných produktů, který povede paní
Magda Miloševičová ze Státní zemědělské a potravinářské in-
spekce, Tábor. Seminář bude zaměřen na legislativní podmínky a
hygienické požadavky výkupu ovoce, jeho uskladnění i zpracová-

ní ovoce a možnostem a podmínkám prodeje výrobků (džemů,
moštů, ovocných vín a cideru, destilátů). Důraz bude kladen na
výrobu a prodej v malém měřítku, prodej na trhu, ale i povinné
označování výrobků. Seminář je vhodný pro drobné pěstitele a
zpracovatele, kteří by vlastní domácí produkci rádi uplatnili na
trhu, popřípadě zvažují o rozšíření výroby pro účely prodeje.

¡ 24.3.  se zaměříme na důvody a ukázky výchovného řezu stromků
v prvních letech po výsadbě, případně opravy chybně provedené-
ho řezu. Ukázky i praktický nácvik jednoduchých technik roubo-
vání a očkování v období mimo mízu stromů pro začátečníky
povedou manželé Šáchovi z Nových Hradů

Počet účastníků všech akcí je limitován, proto neváhejte a přihlas-
te se včas v kanceláři MAS, popřípadě přímo mailem nebo telefonic-
ky: 724643050, guthova@cb.gin.cz

Semináře jsou součástí projektu „Tradiční odrůdy ovoce česko-rakou-
ského pohraničí znovu objevené“, podpořeného z Fondu malých pro-
jektů Rakousko – Česká republika.

Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na
Přednášky - Projekce 200 fotografií – Besedy

v cyklu GENIUS LOCI NOVOHRADSKÝCH HOR

8. 2. 2018, 18 hodin

HVĚZDNÁ HODINA
Na přelomu 18. a 19. století prošly Novohradské hory nej-

většími změnami ve své historii. Regulace toků, výstavba sí-
del, sklárny, hyalit, železné hutě, papírna. Rozvoj a sláva,

výjimečná doba, výjimečné osobnosti.
A na počátku byla jedna zapomenutá katastrofa.

1. 3. 2018, 18 hodin

OD SLÁVY K ZÁNIKU
Polovina 20. století znamenala konec osídlení

větší části Novohradských hor.
Ale mnoho důležitého se stalo už v předcházejících

desetiletích, mnohé nepříznivé faktory přetrvávají dodnes.
A bylo všechno tak, jak si myslíme?

Přednáší Milan Koželuh

Kulturně-spolkový dům Nové Hrady, Česká ulice 74,
www.kicnovehrady.cz
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Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2017
Dne 20. ledna 2018 se konala 25. výroční členská schůze oddílu karate v klubovně Dobrovol-

ných hasičů v  Nových Hradech. První zazněla zpráva předsedy oddílu za rok 2016:
V roce 2016 měl oddíl karate TJ Nové Hrady 42 evidovaných členů. Tréninky oddílu probí-

haly pravidelně v tělocvičně ZŠ N. Hrady vždy v úterý 17–19 hod, čtvrtek 17.30–19.30 hod a
v sobotu 15–18 hod. Děti a mládež studující v Českých Budějovicích mají možnost ještě tré-
novat v přípravném závodním týmu na SKP. Naši členové se měli možnost účastnit
seminářů-víkendových soustředění karate a allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) a příměstské-
ho soustředění Sebeobrany AKJ konaných v loňském roce v Českých Budějovicích, Chomutově
a Plzni. Dále pak se především závodníci účastnili týdenního příměstského soustředění v Čes-
kých Budějovicích a soustředění ve Věšíně. Naši trenéři absolvovali školení v Českých Budějo-
vicích, Chomutově, Plzni a Praze.

Sportovní úspěchy:
Pro nejmladší závodníky je určena Liga talentované mládeže, soutěže Kid Cup, Ninja Cup, kte-
rých se naši závodníci účastnili v roce 2017 v Českých Budějovicích a v Hluboké nad Vltavou a
získali na nich: 2 x 1. místo,4 x 2. místo a 8 x 3. místo, celkem: 14 medailí. Na tomto úspěchu se
podíleli: Barbora Čičolová, Jan Švenda, David Macho a Tomáš Balko.

Krajská liga v karate:
I. kolo 19.2. v Hluboké nad Vltavou: pouze jedno 3.místo v kata Lukáš Němec
II. kolo 20.5. ve Strakonicích: opět pouze jedno 2.místo v kumite mladších žáků David Macho
III. kolo 30.9. v Horní Stropnici pořádal oddíl TJ karate Nové Hrady – 2 x 1.místo, a 5 x 3. místo
celkem: 7 medailí Celkový počet umístění z Krajské Ligy: 9 medailí

Krajský přebor v karate 4. 11. 2017v Albrechticích nad Vltavou
Na vrcholné krajské soutěži vybojovali Natálie a David Machovi dvě stříbrné medaile v disciplíně
kumite a nominovali se na MČR v karate.

21. Mistrovství ČR v AKJ sebeobraně se konalo 14. 5. 2017 v Mostu
za účasti 183 závodníků z většiny škol AKJ z České republiky vybojovali v kategoriích (muži do
1. Kyu) Tomáš Hermann a (muži master od 40 let od 1. Dan) Martin Hermann dva tituly Mistrů
ČR v AKJ. V kategorii (muži Master nad 40 let 5. - 1. Kyu) obsadil druhé místo Bronislav Němec.

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 Karlovarského
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 Hermann, David a Na-
tálie Machovi. V kategorii muži Master U50 nad 40 let v disciplíně kata získal jsem pro naše bar-
vy bronzovou medaili. V kumite v kategorii muži +84 kg zvítězil trenér mládeže našeho oddílu
Tomáš Hermann, (v současné době je členem české státní reprezentace karate) a získal již posed-
mé titul Mistra ČR. Součástí Mistrovství ČR bylo finále Ligy družstev v kumite Českého svazu
karate.

V neděli se utkaly kategorie mladších a starších žáků. David Macho soutěžil v disciplíně ku-
mite v kategorii mladší žáci 7-9 let do 32 kg a získal po skvělých výkonech bronzovou medaili.
Natálie Machová bohužel neprošla prvním kolem, kde se střetla s závodnicí Šidlovou z Fightu
Clubu České Budějovice 1:0.

Nejlepší závodníci oddílu za rok 2017:
v kategorii do 15 let zvítězil David Macho se ziskem 120 bodů a v kategorii nad 15 let zvítězil
Martin Hermann s 85 body. Poháry předal čestný host výroční členské schůze paní místostarost-
ka Ing. Vladislava Bártová.

Metodická činnost, semináře a zkoušky na stupně technické vyspělosti:
Karate Sparing Camp v Českých Budějovicích 29.4.2017

Naši závodníci zde trénovali s Evropskou špičkou v karate. Akce se aktivně účastnil člen české-
ho reprezentačního týmu Tomáš Hermann, David Macho, Nikola Staňková a Karolína Staňková.

Toto soustředění se konalo za účasti 340 karatistů ze 40 klubů z České republiky, Německa,
Maďarska, Izraele, Rakouska, Polska a Slovenska. Naši cvičenci získávali zkušenosti ze cvič-
ných zápasů od kolegů z  reprezentací ostatních států a především zkušených trenérů.

Školení trenérů karate JčSKe 2017
pořádané Trenérsko-metodickou komisí Jihočeského svazu karate (dále jen TMK JčSKe)
ve spolupráci s Trenérsko-metodickou komisí Českého svazu karate (dále jen TMK ČSKe)
se konalo ve dnech 29. – 30. dubna 2017 v areálu Fight Clubu v kulturním domě Metropol
v Českých Budějovicích. Školení se účastnilo 36 členů ze 16-ti oddílů z Jihočeského svazu ka-
rate. Pět členů Českého svazu karate (ŠJJ a karate Krnov a Red Gym Třebíč). Bylo proškoleno
31 stávajících trenérů III. třídy, 4 trenéři II. třídy a 6 nových uchazečů o licenci trenéra III. tří-
dy. Z našeho oddílu se školení účastnili: Martin Hermann, Jaromír Švenda, Petr Zachař, To-
máš Balík, Milan Macho, Bronislav a Lukáš Němcovi.

Národní seminář Sebeobrany Allkampf-Jitsu a zkoušky na 1. Dan
se konal ve dnech 10. -11. června 2017 v Chomutově. Na tuto sportovní akci se sjelo více jak

sedmdesát cvičenců a trenérů ze čtrnácti škol AKJ a karate z celé České republiky.
Tomáš Hermann zde úspěšně složil zkoušku a stal se držitelem 1. Danu (černého pásu) v Se-

beobranném systému AKJ

Jestliže dostal Tomáš Rosický „přezdív-
ku“ „Malý Mozart“, určitě to bylo zasloužené.
Když byl mladší, tak jsem se pozastavoval
jestli si „ji“ Tomáš zaslouží, neboť Wolfgang
Amádeus Mozart byl vynikající a průzračný
skladatel a ani klavír mu nebyl neznámý.
Koncertoval již v 6 letech!

Já jsem s W. A. Mozartem měl také
zkušenosti na konzervatoři v Plzni. Vždyť
jsem s ním „maturoval“. Mozart napsal to-
tiž i 4 koncerty pro lesní roh a orchestr a já
jsem hrál právě třetí koncert v pořadí za do-
provodu klavíru. Měl jsem ten koncert moc
rád. Dále se Mozart projevoval jako skla-
datel všeho možného, ale především jako
skladatel oper. Jeho operu Don Giovanni
považují experti i posluchači za nejlepší
operu všech dob! (mám je doma na CD a
zahrál jsem si ji v orchestru Jihočeského di-
vadla České Budějovice). Napsal i další
opery, např. Figarovu svatbu, Kouzelnou
flétnu a další.

Ti dva mají jistě mnoho společného,
když je dali experti fotbalu a hudby vedle
sebe. Mozart zemřel předčasně v 35 letech
a muži – kolegové často debatuji: „Jak by
se Mozart projevoval v příštích letech,
kdyby se dožil třeba 60 let?“ Tomáš Rosic-
ký se celou kariéru potýkal se zraněními a
experti často debatují: „Jak by se Tomáš
projevoval, kdyby byl po celou kariéru bez
těchto zdravotních komplikací?“

Mozart skládal lehce a jeho hudba je
pestrá, hravá, veselá, prostě geniální. To-
máš také hrál lehce, kreativně a „dával“
míče přesně ostatním spoluhráčům a málo
se pletl. Tomáš měl okolo sebe také skvělé
hráče, tak jako v 60. letech se sešla kvalitní
tzv. „svatá trojice“ výborných fotbalistů.
A tu tvořili Josef Masopust, Svatopluk
Pluskal a Ladislav Novák. Tak kolem roku
2004 bych mohl navázat „trojicí“ Karel Po-
borský, Tomáš Rosický a Pavel Nedvěd!
Byla to výborná útočná záloha, která po-
máhala drtit soupeře. Karel zprava, Tomáš
uprostřed a zleva Pavel. Všichni hráli svě-
tový fotbal. Karel, vynikající dribler, na-
hrávač, výborný jen na jednoho, rychlá
práce s míčem. Tomáš, báječný myslitel,
nádherná přihrávka a góly, rychlá práce
s míčem. Pavel měl snad dvoje plíce, vyni-
kající bojovník, tvrdá střela ze všech vzdá-
leností, krásné góly a přihrávky a rychlá
práce s míčem. Všichni tři se domnívají, že
tenkrát v Portugalsku na „Euru“ měla naše
„reprezentace“ na víc, než na 3. místo! Hrá-
la moderní fotbal, tzn. rychlý, technický,
bojovný a vysoce taktický. A to všechno po
nich chtěl výborný trenér Karel Brückner a
zejména fanoušci.

Závěrem… Přeji Tomášovi hlavně hod-
ně zdraví, aby se zapojil (doufám, že dob-
ře) do dění v našem fotbalu. My fotbalisti
potřebujeme každou dobrou sílu! Když to
bude mít Tomáš v hlavě srovnané, jako byl
hráč, tak o něj nemám žádnou starost a
bude to jen dobré pro náš fotbal!

Miroslav Hruška

„Malý Mozart“ končí!

pokračování na str. 23
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Členové oddílu karate Nové Hrady
Nejúspěšnější závodníci oddílu karate za
rok 2017 David Macho a Martin Hermann

Novoroční
předsevzetí

Jste přeborníci v dávání si novo-
ročních předsevzetí a ještě lepší v je-
jich nedodržování?

Říkáte si, po svátcích prostě zač-
nu! A to třeba začnu se pravidelně
hýbat, chci trošku zhubnout nebo začnu zdravě jíst, chci víc času jen
pro sebe, chci chodit víc ven… To je určitě skvělé! Jen prosím přiměře-
ně. Nedávejte si novoročních předsevzetí mnoho. Lepší je dodržet jed-
no předsevzetí do důsledku, než tři polovičatě.

Tedy moji milí přátelé, mám takový nápad. Shrneme společně všech-
na přání jako “Chci se více hýbat! Zhubnu! Udělám si více času pro sebe!
Budu častěji chodit ven! Začnu zdravě jíst!” do jednoho novoročního
předsevzetí… BUDU PRAVIDELNĚ CHODIT S HOLEMI!

Možná si někteří z vás pomyslí, proč zrovna s holemi? Hole totiž
spojí všechna vaše předsevzetí v jedno.

Pomohu vám vaše předsevzetí realizovat a začlenit ho do vašeho
běžného života.

Na našich společných lekcích vám poradím, jak překonat vaši poho-
dlnost. Budu vás správně motivovat k tomu, aby se vaše předsevzetí
stalo realitou nejen na počátku nového roku, ale i v jeho dalších
měsících.

Přeji vám šťastný a úspěšný Nový rok!

Budu se těšit, že se v roce 2018 společně potkáme při Nordic
Walking.

Lenka Brychtová, www.nordicwalking-novohradsko.com

Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate a
AKJ jsme se pravidelně účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č. Budějovicích. Celkem se
zkoušek STV účastnilo 24 našich členů, kdy naši cvičenci byli dobře
připraveni a zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

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

jeme se především na práci s mládeží v rámci prevence kriminality,
dále pak pořádáme krátkodobé kurzy sebeobrany na školách v Českých
Budějovicích a Třeboni. Veškeré naše sportovní akce jsou pravidelně
zveřejňovány na naší nástěnce v České ulici, v Novohradském zpravo-
daji, v Jihočeských listech, na internetovém portálu Jihočeská drbna.
Facebooku tjkaratenovehrady, byla nahrazena adresou
https://www.facebook.com/karate.novehrady - martin předseda.
Díky panu starostovi Mgr. Vladimíru Hokrovi byl zařazen článek
o sportovních úspěších našeho trenéra mládeže Tomáše Hermanna
v www.newcastlesoftheworld.com
a www.facebook.com/nclsoftheworld.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům oddílu karate
za jejich dobrovolnou celoroční činnost, rodičům našich členů za veli-
kou podporu na soutěžích, dále pak vedení Úřadu města a Tělovýchov-
né jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci a pomoc
našim sportovcům. Děkuji také vedení ZŠ v Nových Hradech, Jihoče-
skému kraji za podporu k realizaci grantu na pořádání Krajského přebo-
ru v AKJ a sponzorům: společnostem: Agama, M-Stav, Building
Machines, panu Zahradníkovi z Olešnice a všem, kteří nám pomáhali
v našem sportovním úsilí.

Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

¡ Daruji za odvoz ložnici, Nové Hrady. Tel.: 723 612 475
¡ Koupím byt 2+1 nebo 3+1. Tel.: 728 553 380
¡ Koupím byt v Nových Hradech 2+1 nebo 2+kk v přízemí nebo

v 1. patře. Právní servis zajištěn, Tel.: 602 351 927

řádková inzerce
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