
Duben 2018 číslo 4, ročník XXIII Cena 5 Kč

Pozvánky na duben
30. 3. – 2. 4. Velikonoce na hradě

5. 4. Muzejní přednáška v KSD

7. 4. Hledání jara s ČSOP

7. 4. Nordic Walking pro seniory
v Zámeckém parku

8. 4. Vernisáž výstavy „2D“
v Koželužně

14. 4. Jarní bazárek v KSD

14. 4. Nordic Walking pro seniory
v Zámeckém parku

14. – 15. 4. Dny otevřených dveří
na novohradském zámku

21. 4. Den Země
– Ukliďme svět s ČSOP

21. 4. Setkání na Jedlici

a v předstihu na začátku května
5. 5. Oslava k 100. výročí vzniku

Československé republiky
a muzejní přednáška,
na novohradském náměstí a v KSD

Duben – kde asi budem?
Měsíc duben je spíš takový měsíc „nemastný, neslaný“, a to přesto, že začíná aprílem. Ale co

jiného by se dalo o něm říct? V březnu aspoň vítáme jaro a na květen se těšíme, neboť Máj je lás-
ky čas. Jedině snad, pokud má někdo v dubnu narozeniny nebo svátek, tak má co slavit. Všem
dubnovým oslavencům tedy přeji hodně zdraví a štěstí a ti ostatní se budou muset spokojit s ně-
čím obyčejným. I když na druhou stranu, není právě dnes ta „obyčejnost“ něco jako science ficti-
on? Vždyť stačí otevřít snad jakékoli noviny, televizní kanál či webový portál a rázem se ocitnete
v „Českém Magorlandu“, o tom evropském či světovém nemluvě. A tak bych si ráda i já nyní po-
stěžovala, provokovala, zanadávala na ten svět, že by mi stránky Novohradského zpravodaje ne-
stačily… Jenže, má cenu ještě více přiživovat, šířit a rozmnožovat to špatné dál, o čem už všichni
skoro všechno víme? Není lepší spíš věnovat pozornost pozitivním činům, poutat pozornost na
slušnost a poctivost dobrých lidí, kteří také existují, udělat něco obyčejného, užitečného
a ozdravného a toto šířit dál? Ať tak či onak, na obojí bude ale potřeba hlavně velký kus odvahy
a síly, to mi věřte. K. Jarolímková

Autorem fotografie kapličky na Jedlici je Mi-
lan Koželuh a my Vás tímto na Jedlici zveme
v sobotu 21. 4. O programu Setkání na Jedlici
se podrobně dozvíte v NZ.                        K. J. Dětský karneval je asi jedna z nejveselejších

akcí v roce. Obzvlášť, když si na něm mohou
děti i rodiče „zařádit“… Barevné fotoohlédnu-
tí najdete na následující straně.               K. J.

První jarní muzejní přednáškou jsme zahájili
letošní „výroční“ cyklus, kterým nás bude pro-
vázet zejména Jan Ciglbauer.

Více uvnitř čísla. K. J.

Děti ze školní družiny (jistě s radostí) odehna-
ly v Sokolím hnízdě zimu a pro nás všechny při-
volaly jaro.                                         K. J.hi

Měsíc březen přál opět knihám a čtenářům.
O tom, co se uskutečnilo v novohradské kni-
hovně, informuje opět paní knihovnice uvnitř
čísla.f K. J.
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Tradiční dětský karneval 3.3.2018
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Zápis z 99. schůze městské rady
ze dne 14.02.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 98. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 98. jednání rady města.

� 2. Prodej objektu bývalé celnice
Rada města souhlasí s prodejem objektu bý-
valé celnice a přilehlých pozemků společ-
nosti OutDoor Vydra s.r.o., Rudolfov, za
částku 5.750.000 Kč. Rada města souhlasí
s uplatněním zhodnocení budovy vlastní in-
vesticí ve výši 2.135.228 Kč a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada obdrže-
la od společnosti OutDoor Vydra s.r.o., Ru-
dolfov, nabídku ve věci prodeje nemovitých
věci (objekt bývalé celnice a přilehlé poze-
mky) dle zveřejnění. Otevírání obálky pro-
běhlo v pondělí 12.2.2018 při společném
jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města N. Hradů a Finanční komise rady
města a zástupci FV a FK neměli proti pro-
deji dle nabídky žádné připomínky.)

� 3. Smlouva o věcném břemeni
Rada města schvaluje smlouvyu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330033095/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na stavbu: Nové Hrady ZTV
Fenclův rybník II-NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330033095/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady ZTV Fen-
clům rybník II - NN. Stavbou budou zatíženy
pozemky parc.č. 855/1, č. 859/13, č. 1004/7,
č. 1004/8 v k.ú. Nové Hrady.)

� 4. Podpora – Babybox
Rada města neschvaluje podpořit darem zří-
zení nového babyboxu ve Strakonicích s tím,
že to není spádová oblast města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ludvíka Hesse, zaklada-
tele Babyboxů žádost o podpoření zřízení
nového babyboxu ve Strakonicích.)

� 5. Sítě GSM-R
Rada města bere na vědomí oznámení o geo-
detickém zaměření pro stavbu: GSM-R Čes-
ké Velenice - České Budějovice - Horní
Dvořiště, PS 103 BTS 651 zast. Vyšné.
(Rada obdržela od Ing. Činčurové oznámení
o geodetickém zaměření pro stavbu: GSM-R
České Velenice - České Budějovice - Horní
Dvořiště, PS 103 BTS 651 zast. Vyšné.)

V 14:25 hodin se dostavil Mgr. Jarolímek a
hlasoval bodu č. 6.

� 6. ČEVAK – plán údržby
Rada města schvaluje Plán údržby v členění
na dílčí části a stanovení specifických RH
výkonových ukazatelů pro rok 2018, města
Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice návrh plánu údržby v čle-
nění na dílčí části a stanovení specifických
RH výkonových ukazatelů pro rok 2018.)

� 7. Sňateční obřady – Žumberk
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o přenechání části objektu k občasnému vy-
užití ke svatebním obřadům s Jihočeským
muzeem v Českých Budějovicích a pověřu-
je starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích návrh dodatku č. 1 smlou-
vy o přenechání části objektu k občasnému
využití ke svatebním obřadům. Dodatkem
se navyšuje úhrada za přenechání části ob-
jektu na 4.000 Kč, včetně DPH na tvrzi
Žumberk.)

� 8. Dotace Jihočeský kraj – hasiči N. Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2018 na projekt:
zásahový oděv pro hasiče - SDH Nové Hrady.
(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 neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kra-
je s názvem: zásahový oděv pro hasiče –
SDH Nové Hrady. Celkové náklady na pro-
jekt jsou ve výši 374.320 Kč, z toho požado-
vaná částka dotace činí 299.400 Kč.)

� 9. Dotace Jihočeský kraj – hasiči Údolí
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2018 na projekt:
pořízení věcných a technických prostředků
pro SDH 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 neinvestiční dotace pro jednotky sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kra-
je s názvem: pořízení věcných a technic-
kých prostředků pro SDH Údolí. Celkové
náklady na projekt jsou ve výši 139.457 Kč,
z toho požadovaná částka dotace činí
111.500 Kč.)

� 10. Dotace Jihočeský kraj – mateřská
škola
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2018 na projekt:
Zajištění bezpečnosti mateřské školy v No-
vých Hradech.
(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 školství s názvem: Za-
jištění bezpečnosti mateřské školy v No-
vých Hradech. Celkové náklady na projekt

jsou ve výši 151.700 Kč, z toho požadovaná
částka dotace činí 91.000 Kč.)

� 11. Dotace Jihočeský kraj –
dokumentace k domu čp. 188
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2018 na projekt:
Zhotovení projektové dokumentace domu
v Komenského ulici čp. 188, Nové Hrady.
(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 rozvoje hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje s názvem: Zho-
tovení projektové dokumentace domu
v Komenského ulici čp. 188, Nové Hrady.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
262.920 Kč, z toho požadovaná částka dota-
ce činí 210.000 Kč.)

� 12. Vyúčtování dotací zájmových
organizací za rok 2017
Rada města bere na vědomí vyúčtování do-
tací zájmových organizací a rok 2017.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady zprávu o vy-
účtování dotací zájmových organizací za
rok 2017 s tím, že dotace byly vyúčtovány
v poskytnuté výši a ve stanoveném termínu,
dle jednotlivých smluv.)

� 13. Školská rada Základní školy N. Hrady
Rada města nominuje p. Mgr. Michala Jaro-
límka, p. Mgr. Vladimíra Hokra a p. Luďka
Prášila do Školské rady při Základní škole
N. Hrady.
(Rada města projednala nominaci Města
Nové Hrady jakožto zřizovatele do Školské
rady při Základní škole N. Hrady. Zřizova-
tel nominuje do školské rady jednu třetinu
jejích členů. Rada do školské rady navrhla
jako členy Mgr. M. Jarolímka, Mgr. Vladi-
míra Hokra a Luďka Prášila.)

� 14. Finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise konané dne 12.02.2018 a
souhlasí s poskytnutím dotací z rozpočtu
města dle návrhu Finanční komise Rady
města N. Hradů: Hospicové péči sv. Kleofá-
še, o.p.s. – 5 000 Kč, FOKUS České Budě-
jovice z.ú. – 5.000 Kč.
(Rada projednala zápis z jednání Finanční
komise Rady města N. Hradů konané dne
12.02.2018 s tím, že finanční komise sou-
hlasí s prodejem objektu bývalé celnice za
nabídnutou cenu a zároveň s odečtením
zhodnocení budovy dle znaleckého posud-
ku. Dále komise projednala individuální žá-
dost o dotaci z rozpočtu města Nové Hrady
a navrhuje přiznání dotace ve výši 5.000 Kč
Hospicové péči sv. Kleofáše, o.p.s., ústavu
FOKUS České Budějovice z.ú. částku
5.000 Kč a vzhledem k tomu, že v Domově
pro seniory Kaplice nemá ubytována žádné-
ho občana z Nových Hradů, zatím nepos-
kytnout žádnou částku.)

� 15. Základní škola – partnerská smlouva
Rada města bere na vědomí partnerskou
smlouvu mezi Základní školou Nové Hrady
a společností Emilka s.r.o., Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady k odsouhlasení partnerskou smlouvu
s organizací Emilka s.r.o., Nové Hrady, je-
jímž předmětem je závazek poskytnout ško-
le bezplatně věcné dary pro děti zahajující
školní docházku, občerstvení a věcné dary
pro "dětskou koledu".)

Zápis ze 100. schůze městské rady
ze dne 22.02.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 99. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 99. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 2/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 2/2018. Rozpočtovým opatře-
ním je přesun finančních prostředků mezi
jednotlivými položkami.)

� 3. Pronájem nebytových prostor – trafika
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor o výměře 11 m2, na pozemku parc. č.
st. 79/1, jehož součástí je stavba čp. 45
v k.ú. Nové Hrady, Janě Šprtkové, Navráti-
lova 247, Nové Hrady, na dobu určitou pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou, ve výši
nájemného 370 Kč/m2/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada pro-
jednala žádost Jany Šprtkové, Nové Hrady
o pronájem nebytových prostor na náměstí
Republiky – trafiky.)

Zápis ze 101. schůze městské rady
ze dne 07.03.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 100. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 100. jednání rady města.

� 2. Rekonstrukce sociálního zařízení
víceúčelového sálu Máj – VZ – protokol
z jednání hodnotící komise
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Rekonstrukce sociálního zařízení
víceúčelového sálu Máj, společnost Tan-
genta, spol. s r.o. České Budějovice a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady proto-
kol z jednání hodnotící komise k veřejné
zakázce: Rekonstrukce sociálního zařízení
víceúčelového sálu Máj. Komise obdržela
jednu nabídku, a to společnosti Tangenta,
spol. s r.o., České Budějovice za částku
625.317,95 Kč bez DPH. Nabídka splňuje
všechny požadavky zadavatele, proto dopo-
ručuje schválení.)

� 3. Jihočeský kraj – dotace – rekonstrukce
místní komunikace – Veverská
Rekonstrukce místní komunikace – Vever-
ská a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje oznáme-
ní o poskytnutí investiční dotace na projekt:
Rekonstrukce místní komunikace – Veverská.
Schválená dotace je ve výši 719.649 Kč.)

ZÁPIS z 20. veřejného zasedání
zastupitelstva města Nových Hradů
konaného dne 22. února 2018

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Alena Kedrušová, Martina Kourková,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Omluveni:
Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Tomáš Rolínek, Miroslav Šlenc,
Lukáš Winzberger

Celkem bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Mgr. Jana Káplová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
10 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 19. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
v řádném termínu zastupitelům zaslán a bude
dále doplněn o bod č. 5 jednorázové odměny
za výkon funkce členům komisí a výborů.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 20. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen, a bude doplněn o bod č. 5.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení

z 19. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Prodej objektu bývalé celnice
5. Jednorázové odměny za výkon funkce

členům komisí a výborů
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: Bc. Josef Vochoska, Ivan Dorotovič,
Ing. Eva Ševčíková.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, , Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

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

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 20. jednání zastupitelstva: Ing. František
Štangl, Alena Kedrušová.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-

vrhu – 10 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 19. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 19. 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 19. zasedání zastupitelstva
města – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 SOHORS spol. s r.o. – věcné břemeno
Pan starosta informoval zastupitele o návr-

hu na zřízení věcného břemene kanalizační
přípojky v Údolí u bývalého dvora a vysvětlil
dle nákresu, kde se nachází přípojka. Věcné
břemeno je navrženo bez úhrady, neboť připo-
jením dalšího subjektu dochází k plnění pod-
mínek dříve získané dotace k vybudování
kanalizace v této místní části.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene se společností
SOHORS spol. s r.o., Žár na akci: kanalizační
přípojka pro objekt parc. č. st. 58/9 k.ú. Údolí
u Nových Hradů a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Prodej pozemku – Gališová
Pan starosta uvedl, že paní Jaroslava Gališo-

vá požádala o koupi části pozemku parc. č.
791/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů, který sou-
sedí s její nemovitostí. O tento pozemek se stará
a pečuje o něj. Žádost projednal osadní výbor a
nemá námitky k prodeji části pozemku.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 791/1 (dle GP parc. č. 791/7
o výměře 529 m2) v k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů, za částku 100 Kč/m2 + úhradu nákladů na
pořízení geometrického plánu, Jaroslavě Gali-
šové, Krčínova 32, České Budějovice a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, , Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Kabelová přípojka – Jurištová
Pan starosta vysvětlil, že se jedná o elek-

trickou přípojku k zahrádce v hradebním pří-
kopu mezi kinem a garážemi. Ohledně
přípojky muselo být vyjasněno její umístění,
aby nezasahovala do budoucího chodníku.
Toto již bylo mezi projektanty vyřešeno a
může být schváleno vedení přípojky.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
akci: Nové Hrady, K 62/9, pí. Jurištová - kabe-
lová přípojka, za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 15/2017
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtové opatření. Jedná se o přesuny mezi

jednotlivými položkami a paragrafy v souvis-
losti s čerpáním rozpočtu na konci roku.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 15/2017 – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, , Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Prodej objektu bývalé celnice
Pan starosta vysvětlil důvody pro prodej

s tím, že takto bylo dohodnuto již při schvalo-
vání pronájmu objektu bývalé celnice. Město
nechalo vyhotovit znalecký posudek pro
stanovení ceny a zhodnocení budovy vlast-
ní investicí. Záměr byl zveřejněn za částku
5.750.000 Kč, na tuto nabídku reagoval stáva-
jící nájemce společnost Outdoor Vydra Ru-
dolfov. Na společném jednání finanční komise
a finančního výboru byla otevřena nabídka a
členové vyslovili souhlas s prodejem za část-
ku, která byla nabídnuta.

Poté pan starosta předal slovo předsedovi fi-
nančního výboru Ing. Štanglovi, který uvedl, že
se zúčastnil otevírání a poté jednali o prodeji ve
finančním výboru, který se vyslovil všemi pří-
tomnými k prodeji objektu bývalé celnice.

Dále starosta uvedl, že se bude schvalovat
prodejní cena a zároveň zhodnocení a dále i
věcné břemeno přípojek k objektu. Právník
pro město připravil smlouvu a dále doporučil
schválit rovnou celou kupní smlouvu a smlou-
vu o služebnosti. Poté vysvětlil, kudy vede
věcné břemeno kanalizace a plynu.

Ještě předal slovo Mgr. Chrastinovi, který
vysvětlil, že objekt je specializován na pen-
zion orientovaný na práci se psy. A i nadále
chtějí podnikat dlouhodobě v tomto směru.
Budova byla z administrativní budovy přesta-
věna na penzion a i okolí bylo připraveno jako
cvičiště. Ještě do budoucnosti plánují vyřešit
čističku a i topné medium, které již nevyhovu-
je. Vzhledem k tomu, že objekt zatím nebyl
v jejich vlastnictví, nemohli zde více investo-
vat. Po koupi by vše rádi realizovali a i nadále
dobře spolupracovali s Městem Nové Hrady a
místními spolky.

Pan Vicány se dotazoval na prodejní cenu
přilehlých pozemků.

Pan starosta odpověděl, že cena za pozemky
pod cvičištěm vychází cca 124 Kč/m2. Dále ješ-
tě upřesnil, že bod 1.4 nebude ve finální verzi
smlouvy, proto se bude schvalovat smlouva
v upraveném znění.

Zastupitelstvo města schvaluje kupní smlou-
vu o převodu nemovitých věcí a smlouvu o zří-
zení věcného břemene – služebnosti mezi
městem Nové Hrady, jako prodávajícím a spo-
lečností OUTDOOR VYDRA, s.r.o., jako ku-
pujícím, v upraveném znění – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro  10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta popřál kupujícím hodně úspě-

chů v podnikatelské činnosti.

� 5. Jednorázová odměna za výkon
funkce členům komisí a výborů
Pan starosta uvedl, že odměny jsou schva-

lovány pro členy výborů a komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva, každý rok ve výši 200 Kč
za účast na jednání a 2.400 Kč/rok pro členy
osadních výborů.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázové odměny za výkon funkce členům
komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitel-
stva města, dle návrhu – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Jo-
sef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 7. Diskuse
Pan starosta informoval o jednáních na mi-

nisterstvu vnitra a ministerstvu financí ohled-
ně objektu bývalé roty a přilehlých pozemků.

Dále uvedl, že byl osloven panem Lebedou
z firmy Wotan Forest s tím, že mají zájemce,
který by jejich objekt koupil a přestavěl na
byty. Kupní cena se bude pochybovat okolo
šesti milionů. Proto je na zvážení, zda má měs-
to reagovat na možnost koupě tohoto objektu.
Investice do budovy by byla asi veliká.

Pan Vochoska se k tomu vyjádřil s tím, že
si myslí, že by to město mělo koupit.

Pan Sýkora (občané) sdělil, že potencio-
nálního kupujícího doprovázel při prohlídce
objektu. Dle jeho vyjádření uvažuje o rekon-
strukci objektu na byty a následném pronájmu
či prodeji.

Pan Vicány uvedl, že se tyto věci seběhly
najednou, tj. rota a tato budova a předělat to na
byty by byla určitě vysoká investice.

Ing. Štangl také uvedl, že je k řešení více
věcí a město nemusí každý objekt hned kupo-
vat. Dále je zde problém k budoucímu zajištění
lékařské péče na Nových Hradech. Problém
nebude s lékaři, ale může být v budoucnu se za-
jištěním lékařské péče ve stávajícím rozsahu.

Pan starosta sdělil, že potenciálních prostor
pro lékaře má město dostatek, problém je spí-
še v držení licencí k poskytování lékařské
péče a v uzavřených smlouvách s pojišťovnou.

Ohledně objektu v majetku firmy Wotan
Forest navrhl dále sledovat vývoj ceny a rea-
govat i dle aktuálního vývoje u objektu bývalé
roty, kde by mělo být více jasno v horizontu
dvou až tří týdnů.

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

ným zastupitelům za účast na 20. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 19.20 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
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Hotel Máj
a další akce

V minulých NZ jsem průběžně informoval
o přípravě projektové dokumentace a plánech
s tímto objektem. Až, když jsem však připravo-
val vizualizaci plánů pro rozhodčí a zástupce
tanečního svazu během 40. ročníku Novo-
hradské číše, aby věděli, co s hotelem zamýšlí-
me, jsem si uvědomil, že jsme tuto vizualizaci
zapomněli otisknout v Novohradském zpravo-
daji. Tuto chybu bych v tomto čísle rád napra-
vil a dovolím si jednotlivé obrázky i trochu
okomentovat.

V současné době probíhá v hotelu rekon-
strukce sociálních zařízení „před jídelnou“.
Tato aktivita není pouhou výměnou obkladů
či záchodových mís. Jsou řešeny kompletní
odpady, odvětrání, snížení podhledu a vznik-
nou vlastně úplně nové záchody, které již bu-
dou mít vzhled, který bude totožný s novým
rozšířeným sociálním zařízením, které je plá-
nováno u sálu. Práce na první části provádí
společnost Tangenta a nejen dle zápisů z kon-
trolních dnů je vidět, že jejím zaměstnancům
jde práce rychle od ruky. Zároveň došlo k od-
dělení stavebních prostor od restaurace, čímž
bylo zamezeno prašnosti a hosté Máje tak ne-
jsou nijak omezováni.

Již v minulých NZ jsem informoval, že na
tuto aktivitu by měla navázat rekonstrukce
pláště budovy, výměna kotlů a dostavba ně-
kterých částí (rozšíření WC u sálu, vybudová-
ní zázemí pro bar na sálu + dostavba výtahu a
únikového schodiště pro ubytovací část). Zde
jsme již na podzim podali žádost o dotaci,
nicméně až do února docházelo ze strany pos-
kytovatele dotace k nutnosti dopřesňování ně-
kterých údajů a položek. Do doby ukončení
této fáze jsme nemohli zahájit výběrové řízení
na dodavatele těchto prací a tento výběr pro-
běhne až během dubna. Systém dotačních pe-
něz pak zase přímou stavební aktivitu trochu
pozdrží kvůli nutnosti výběrové řízení schvá-
lit. V reálu však již vítězná firma bude pouze
čekat na formální podpis smlouvy a během
lhůty na kontrolu výběrového řízení bude
moci objednávat okna a dveře pro realizaci.

Prodloužením kontroly projektu jsme reál-
ně ztratili několik měsíců, nicméně to zase po-
zitivně přineslo snadnější vyřešení naší snahy
o co nejdelší prodloužení stávajícího provozu
restaurace v hotelu. Během března bylo chvá-
leno prodloužení provozu stávající nájemkyni
(paní Monika Šnokhausová) do konce srpna
s tím, že následně může rada města tento ná-
jem ještě o měsíc prodloužit. Vše bude záležet
na aktuálním vývoji stavebních prací. Jak jsem
již ale naznačil v minulých článcích, chceme
stavební práce rozdělit tak, abychom začali re-
konstrukcí kotelny a sálu. Část jídelny, kuchy-
ně a formanky by přišla na řadu asi až během
podzimu. S ohledem na objem stavebních pra-
cí plánovaných v této etapě začíná být jisté, že
do konce roku nebude možno vše dokončit do
stavu tzv. finální čisté fasády. Rádi bychom

však vše zvládli tak, aby v průběhu letošního
roku došlo ke všem stavebním přístavbám,
kompletní výměně kotlů (z pevného paliva se
bude vše měnit na plyn) a kompletní výměně
oken a dveří. Fasáda by byla asi dodělána
pouze tzv. do lepidla a finální čistou fasádu
bychom nechali na jaro 2019 tak, aby tato ak-
tivita nebyla dělána v zimních měsících, které
k tomu nejsou vhodné. Prodloužení by však
nemělo mít vliv na opakované spuštění provo-
zu od ledna 2019 tak, abychom stíhali zimní
plesovou a masopustní sezónu.

Krátce k dalším plánovaným akcím. Na
začátku března proběhlo místní projednání
ohledně rekonstrukce Navrátilovy ulice. Nic
tedy už snad nebude bránit postupnému vydá-
ní všech povolení, abychom i tuto akci mohli
v průběhu léta spustit.

V polovině měsíce března jsme též zahájili
práce na rekonstrukci bývalých jeslí. Zhotovi-
telem na základě výběrového řízení je společ-

nost Archatt památky a práce by zde měly
probíhat do září.

Na základě podané žádosti do dotačních
programů Jihočeského kraje jsme obdrželi
podporu pro projekt, který řeší rekonstrukci
komunikace mezi zahrádkami na Jižním městě
(Klondajk) a Zevlovým mlýnem. Zde jsme již
zahájili přípravu výběrového řízení, nicméně
s ohledem na to, že nechceme omezit turistic-
kou sezónu na mlýně, budou práce posunuty
do druhé části léta. Přípravné práce by tak pro-
běhly v srpnu (bez většího omezení provozu
na komunikaci) a finální práce s pokládkou as-
faltu by přišly na řadu v září, tedy po skončení
hlavní turistické sezóny. Projektová doku-
mentace zde řeší také způsob odvodnění při-
lehlých částí, v budoucnu by tak již nemělo
docházet k tomu, že na komunikaci budou
ohromné ledové plotny, které byly z pohledu
velmi nebezpečné.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Na vizualizaci je zobrazen pohled na hlavní vchod do hotelu. Po levé straně je vidět přistavěná
část (na místě současné zeleně), kterou uvnitř tvoří sociální zařízení k sálu a také zázemí pro
nový bar pro sál. Z důvodu zvýšené náročnosti nových norem bude v této části vybudován ještě je-
den únikový vchod ze sálu. Bližší rozdělení této části je vidět v půdorysu přízemí. Hlavní vchod
do hotelu se změní pouze tím, že na pravé straně dojde k rozšíření o výtah pro ubytovací část.

Na tomto bočním pohledu je zachycen pohled od Jánské louky na jídelnu. Venku je do budoucna
plánována terasa, která však může mít několik řešení. Na vizualizaci je znázorněna varianta, kdy
je terasa ve výšce podlahy jídelny. V druhé variantě však terasa může být i na úrovni terénu a být
více propojena s loukou, což by umožňovalo i lepší využití k venkovním koncertům na louce či ji-
ným akcím.
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Půdorys přízemí: #

Při zpracování studie bylo řešeno i možné budoucí rozšíření hotelu
o sportovní část, a to ve formě dvou kurtů na squash a bowlingové drá-
hy (v místě dnešního dvora). Tato uvažovaná část je však spíše vizí do
budoucna, jak by bylo možno hotel doplnit o dvě zajímavá sportoviště,
která by byla zajímavá nejen pro místní, ale též pro hosty hotelu či jiné
návštěvníky. Z půdorysu je též vidět zvětšené zázemí před sálem.
V prostoru jídelny, kuchyně, salónku a formanky zatím nedojde k žádný

prostorovým úpravám, studie však naznačuje možné propojení forman-
ky s jídelnou a v případě dostavby sportovní části také její napojení na
restaurační provoz.

Půdorys 1. patra – ubytovací část $
Tato etapa ještě bude upřesňována, nicméně je zde do budoucna počítá-
no s tím, že by u stávajících 17 pokojů, které byly bez WC a sprchy, došlo
k rekonstrukci tak, aby vzniklo 15 pokojů s plnohodnotným zázemím.
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Hotel Máj – vizualizace (pokračování ze str. 6, 7)

Na tomto obrázku je znázorněn pohled na sál hotelu od křižovatky u bý-
valého zahradnictví. Je zde vidět, že tato strana nedojde velkých změn,
pouze je zde plánováno s další povinnou bezbariérovou únikovou ces-
tou a studie též řešila úpravu počtu oken při snaze o zachování maxi-
málního přístupu světla do sálu.

Městský spolkový bál
V pátek 16. března 20108 proběhl v hotelu Máj tradiční Městský

spolkový bál, který pořádá Město Nové Hrady ve spolupráci s místními
spolky a organizacemi.

V letošním roce jsme vedle „domácí“ dechovky Veselá muzika po-
zvali novou kapelu Melodikum, která přinesla nový náboj a svým re-
pertoárem i osvěžující energii nejen pro mladší návštěvníky bálu. Obě
kapely rovnou měrou přispěly k tomu, že se místní i přespolní dobře ba-
vili a užívali si jak při poslechu, tak při tanci.

Díky štědré podpoře sponzorů, partnerů a zapojení místních spolků
a organizací jsme mohli připravit i velmi bohatou tombolu, včetně krás-
ných hlavních cen, které byly vylosovány o půlnoci. Všem, kteří nám
touto formou pomohli a přispěli, bych chtěl jménem organizačního
týmu poděkovat.

Mé poděkování patří také všem dobrovolníkům a členům organizač-
ního týmu. Speciálně bych chtěl poděkovat Laďce Bártové a Pepíku
Vochoskovi, kteří si tradičně ve spolupráci s KIC Nové Hrady vzali or-
ganizaci bálu na starost. Dále bych chtěl poděkovat paní učitelce Mgr.
Janě Tomáškové, která se svými žáky z 3.A připravila krásné dozdobe-
ní stolů. Přípravu tomboly si vzala na starost Laďka Bártová s Alčou
Haškovcovou a obě se mohly spolehnout na pomoc dalších kolegů a ka-
marádů: Marušky Dvořákové, Mgr. Jany Tomáškové, Milana Vítovce,
Bohunky, Petra a Pepíka Vochoskových. Šatnu v průběhu plesu pak za-
jistily členky našeho Seniorklubu. Na bezpečnost a mírnění případných
konfliktů během plesu i po něm pak dohlíželi Pavel Tichovský, Michal

  Rybářské sdružení ČR
  Rybářství Nové Hrady s.r.o.
  Jiří Palička s.r.o.  Hosín
  Coca – Cola ČR
  J.Smažík
  Herbia spol. s r.o.
  1. jihočeská zemědělská, a.s.
  E.ON, a.s.
  ČSAD Jihotrans, a.s.
  Budvar, n.p.
  Zahradní centrum Ing. Dorschner
  Petrášek 1988 s.r.o.
  Květinářství Tesařová
  Truhlářství Daniel Charvát
  Heidingerová Pavlína

– kadeřnictví, pedikúra
  Cukrárna Kousek
  Pekařství Vondrová
  Autoopravna J. Steinhauser

  Autoopravna - Staňkové
  Vochosková Miluše, studio Pozdrav
  Roman Schmidt –

fin. poradenství, vinotéka
  Cukrářství Dagmar Němcová
  Kanděra Michal – autodoprava
  Restaurace  Pod radnicí
  ASB Grünland
  Kámen a písek spol. s r.o.
  VALMONT Zd. Kučera
  František Hommer – Penzion 1670
  Penzion Lázničky
  Petr Michale – voda, topení
  Novohradské hory s.r.o.
  ŽPSV Nové Hrady
  Tiskárna JAVA Třeboň
  QUAIL a.s.
  Tomáš Dvořák – autodoprava,

zemní práce

  Penzion Hamr
  Emilka, s.r.o. – Martina Kourková
  Rezidence Nové Hrady, a.s.
  ZENAP Trhové Sviny s.r.o.
  Jihočeský krajský úřad
  AVZO Nové Hrady
  SDH Nové Hrady
  SDH Údolí
  SDH Byňov
  Senior klub N. Hrady
  Český svaz včelařů
  ČRS Nové Hrady
  ZŠ NH 3.A

– Mgr.Jana Tomášková
  Myslivecký spolek Nové Hrady
  TSM Nové Hrady
  Novohradsko-Doudlebsko z.s.
  Penzion Na celnici
  Helena Žiaková

  Autolakovna Kubíček

  Stavebniny Atika Flieger

  Po-pro-kan Trhové Sviny

  Truhlářství H + H

  Eurovia CS, a.s.

  Swietelski spol. s.r.o.

  Archatt Památky spol s.r.o.

  Ertl Kaplice

  Marius Pedersen

  ČEVAK, a.s.

  Tangenta spol. s r.o.

  RVS a.s.

  Stavební poradna spol. s r.o.

  Komerní banka, a.s.

  Česká spořitelna, a.s.

  Gunter Cepak

  NEMA spol. s r.o.

  KIC Nové Hrady

S
p
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n

zo
ři:

Maruška a novohradští hasiči Láďa Růžička a Milan Matějka. Za
rychlou a kvalitní obsluhu pak můžeme poděkovat týmu hotelu Máj.
Všem ještě jednou děkuji.

Přestože bych si představoval, že k „vlastnímu“ spolkovému bálu
některé spolky zejména svojí účastí (s výjimkou SDH Nové Hrady, je-
hož členové v hasičských uniformách patří ke stálicím bálu) a zapoje-
ním přistoupí alespoň s poloviční aktivitou, kterou umí vyvinout při
podávání žádostí o finanční příspěvky od Města Nové Hrady, myslím
si, že pořádání tohoto bálu má smysl. Počet účastníků bálu sice mohl
být větší, ale ti, kteří přišli, si bál určitě užili. Zvyšující se počet mla-
dých je pak jistě potenciálem i do budoucna. Věřím tedy, že se za rok
při městském spolkovém bálu opět setkáme a opět se dobře pobavíme
při dobré muzice v již zrekonstruovaném hotelu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Bezplatná právní poradna bude
pro občany regionu více dostupná

Díky podpoře MAS Sdružení Růže z evropských fondů rozšiřuje v Trhových Svinech a No-
vých Hradech provozní dobu Bezplatná právní poradna. Ta funguje pod obecně prospěšnou spo-
lečností ICOS Český Krumlov již od roku 2006 v několika městech jižních Čech. Pobočka
poradny v Trhových Svinech a Nových Hradech je pak pro občany regionu již několik let do-
stupná 8 hodin týdně, a to ve středu. Od dubna bude pobočka poradny otevřena již 16 hodin týd-
ně, ve středu a v pondělí.

Služby Bezplatné právní poradny jsou určeny lidem, kteří se ocitli v tíživé sociální či životní
situaci, nebo jsou touto situací ohroženi, a potřebují odbornou pomoc. Poradna poskytuje odbor-
né poradenství v oblasti dluhové, spotřebitelské problematiky, rodinného, pracovního, občan-
ského, správního práva či sociálního systému. Na poradny se obracejí jak senioři, tak mladí lidé,
matky samoživitelky, nezaměstnaní či rodiny s dětmi. Všechny služby poradny jsou poskytová-
ny zdarma.

Pobočky poradny fungují v Českém Krumlově, Kaplici, Větřní, ve městech Vyšší Brod, Tr-
hové Sviny a Nové Hrady. Každý rok poradny zajistí své služby více než osmi stovkám lidí. Při-
bližně dvě stovky lidí využijí každoročně služeb poradny přímo na pobočkách v Trhových
Svinech a Nových Hradech. „Rozšířením provozních hodin v Trhových Svinech a Nových Hra-
dech vycházíme vstříc poptávce po službě, která dosud převyšovala naše možnosti, nezřídka
byly pro občany dlouhé čekací lhůty, případně někomu nevyhovovala provozní doba omezená
na 1 den v týdnu“, uvádí Tereza Valachová z Bezplatné právní poradny ICOS důvody pro rozší-
ření provozu poradny.

Na poradnu se mohou obracet všichni občané v nepříznivé sociální situaci (například z fi-
nančních, zdravotních či sociálních důvodů). Část provozních hodin je vyhrazena pro neobjed-
nané klienty (dopoledne), odpoledne pak pro dopředu objednané. Objednávat se mohou občané
telefonicky či e-mailem ve všední dny mezi 8 a 16 hodinou. V případě potřeby je možné využít i
ostatních poboček poradny.

Kontakty Bezplatné právní poradny a provozní doba od dubna 2018
¡ Pobočka poradny v Trhových Svinech – Nábřeží Svatopluka Čecha 664 (přízemí)

¡ Pobočka poradny v Nových Hradech  – nám. Republiky 43 (1. patro)

pondělí a středa: 8.00 – 12.00 h pro neobjednané klienty a 12.30–16.30 h pro objednané klienty,
v Trhových Svinech je poradna otevřena všechny pondělky a středy kromě 3. pondělí a středy
v měsíci, kdy funguje poradna v N. Hradech.

Tel.: 774 110 124, e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, www.poradna.krumlov.cz
Tomáš Zunt, ředitel ICOS Český Krumlov, o.p.s.

Žádost ke svědkům
dopravní nehody
Odbor dopravy a silničního hospodář-

ství Městského úřadu Trhové Sviny žádá
svědky, kteří se dne 12.11.2017 v době ko-
lem 13.38 hod. pohybovali na silnici II. třídy
č. 156 v úseku 17,1 km poblíž Restaurace
Vráž, a viděli boční střet mezi jedoucím
modrým vozidlem Citroën Berlingo a červe-
ným vozidlem BMW X1 v levotočivé zatáč-
ce při jízdě od Trhových Svin na České
Budějovice, aby se osobně nebo telefonic-
ky na č. 386 301 486 přihlásili u správního
orgánu v Trhových Svinech, u oprávněné
úřední osoby Zdeňka Krauskopfa. Svědec-
ká výpověď je podstatná pro další dokazo-
vání ve správním řízení.

ZÁPIS
do MATEŘSKÉ ŠKOLY

NOVÉ HRADY
se uskuteční dne

14. 5. 2018 od 8 do 16 h

současně se dnem otevřených dveří

K zápisu přijďte s dětmi, které dovrší
3 let ve školním roce 2018 – 2019,
s sebou přineste vyplněnou žádost,

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

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

www.msnovehrady.cz

DĚTI POSLEDNÍ ROK
PŘED NÁSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

MAJÍ ŠKOLKU POVINNOU

Těšíme se na Vás, Vaše školka

Město Nové Hrady
bylo seznámeno

s uzavírkou a objízdnými trasami
pro tuto uvedenou stavbu:

Oprava silnice II/156
okres české Budějovice

Akce bude realizována
od 16. 4. do 7. 5. 2018.

Jedná se o úplnou uzavírku
úseku Svaryšov–Hlinov
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Školní družina informuje
aneb vítání jara

Zimo, zimo už jdi pryč, jaro si už chystá klíč.
Otevírá jarní bránu, jmenuje se petrklíč.

Dětský karneval
První březnovou sobotu měly děti zase jed-

nou svůj den. Na dětský karneval se těší každý
rok spousta z nich, hlavně ty menší. Mohou se
za pomoci svých rodičů převtělit do postav
svých pohádkových idolů, být někým jiným,
užít si soutěží, oddat se víru tance, zadovádět
si. Ideální příležitost jak „upustit páru“ a hez-
kým způsobem vybít přebytečnou energii. Le-
tošní karneval za pomoci Fešáka Pína se moc
vydařil, soudě podle nálady dětí a názorů
mnoha rodičů. Na fotografiích můžete vidět,
jak to na karnevalu vypadalo.

D. Císařová
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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

Ukliďme Jedlici
V sobotu 21. dubna 2018 pořádá Český svaz

ochránců přírody dopolední úklidovou akci na
Jedlici. Je zajištěna doprava autobusem, odjezd
v 9.30 z autobusového nádraží. Odpoledne bude
možnost zúčastnit se Setkání na Jedlici, které pořádá Město Nové
Hrady, případně se autobusem vrátit zpět.

Ing. J. Šáchová
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Naše Domovy v roce 2018
Pojem a slovo Domov je jedno z nejcitli-

vějších, nejosobnějších a nejláskyplnějších ze
slov, co každý z nás zná. Smysl Domova vní-
máme jako lidé stejně, nehledě na své konkrét-
ní životní zkušenosti, národnosti, příslušnosti
k určitému dílu země, společenství. A protože
na uvědomování si hodnot Domova není ni-
kdy pozdě ani brzy, promítli jsme toto téma do
několika kulturních akcí a aktivit letošního
„výročního roku“ naší země. Dovolte nám
proto s tímto tématem vás oslovit a pozvat ke
společným zážitkům.

Téma Domova nás bude provázet hlavně
několika setkáními lidí na různých místech
v okolí Nových Hradů, například v místech za-
niklých vesnic Jedlice a Mýtiny, a dále to bu-
dou setkání rodáků a přátel v osadách Byňov,
Štiptoň, Nakolice a Údolí, všechno v období du-
ben až září 2018. Další aktivity, kde se téma
Domova nějakým způsobem projeví, bude i
srpnové Literárně-hudební setkání v zámeckém
parku a prázdninová výstava obrazů v Koželuž-
ně s otevřeným ateliérem pro veřejnost.

A vzhledem k tomu, že jsme se rozhodli
aktivity pořádat ve spolupráci s našimi rakous-
kými sousedy, budou se podobná setkání ko-
nat i na té „druhé“, rakouské straně, například
v městečkách Weitra a Gmünd, v obcích
Moorbad Harbach a Göllitz bei Heinrichs a na
Mandelsteině. Několik aktivit je zaměřeno i na
„dětskou spolupráci“, zejména při hudebních

vystoupeních na jednotlivých akcích a při spo-
lečném výtvarném tvoření česko-rakouských
školních kolektivů.

První setkání chceme uskutečnit na Jedlici
v sobotu 21.4.2018, 14–17 hodin

Zaniklé obce Jedlice, Mýtiny či Veveří mají
podobný osud, neboť se nacházely v blízkosti
česko-rakouských státních hranic. Po skončení
2. světové války byly postupně vysídleny, ať
v rámci odsunu obyvatel německé národnosti,
tak i následným přesídlením českých obyvatel
do vnitrozemí. Tak došlo k tomu, že byly
opuštěné domy ničeny, bourány a běžný život
z těchto míst postupně zmizel. Zůstala jenom
„čára“ oddělující „dva světy“ střežené vojáky
z obou stran a příroda, která si postupně pobra-
la rozvaliny domů a zahlazovala stopy dřívěj-
šího ruchu vesnic.

Z obce Jedlice, která se nacházela téměř na
samotné česko-rakouské hranici, se dochovaly
už jen fragmenty domů nebo kamenné lemo-
vání původních cest, kamenné mostky, torza
ovocných stromů a kaplička, jakoby opuštěna
v lese.

A tady bychom se chtěli na Jedlici na chvíli
zastavit v sobotu 21.4. s hudebně-literárně-výtvar-
ným programem pro všechny, kteří chtějí něco
poznávat a porozumět. Věřte, že i my, kteří
program připravujeme, se snažíme o to samé.

Na místě bývalé kaple nám zazpívají školní
pěvecké sbory ZŠ N. Hrady pod vedením Mgr.

Jany Štorové, Novohradský smíšený sbor
Mgr. Hany Kudrnové a jedno rakouské hudeb-
ní seskupení Evy Kempf z Unserfrau. Podél
původních cest či v rozvalinách se budete moci
podívat na mapy a plány obce nebo se začíst
třeba do vzpomínek původních obyvatel Jedli-
ce či do básní, ve kterých se na Jedlici nezapo-
mnělo. Pokud přijmou spolupráci i učitelé
z naší základní školy a namalují s dětmi obráz-
ky „Domy z Jedlice“, budete se moci na ně po-
dívat tam, kde dříve sály. No a protože se
setkání koná v dubnu, zajistíme i teplé nápoje
a něco dobrého na odpolední svačinku a pose-
zení. V každém případě je nutné vhodné oble-
čení a obuv do terénu.

Jak se na Jedlici dostanete
Výlet na Setkání na Jedlici můžete pojmout

jako celodenní pěší výlet nebo se vydat po
obědě na kole – směr N. Hrady – Veveří – Šej-
by a „U křížku“ doleva nebo od konce Vever-
ského rybníka nahoru po bývalé „signálce“.
Kdo zná cyklotrasu Pamětí Novohradska, tak
cesta na Jedlici je i část z ní. Případně se po-
raďte na našem informačním centru.

A pro ty, kteří by cestu nezvládli sami,
bude připraven autobus ve 13.15 hodin na no-
vohradském náměstí.

Proč?
Proč budou tyto a další aktivity česko-ra-

kouské a vlastně obyčejné? Protože jsme na-
vzájem sousedi, kteří mají v některých ohle-
dech společnou historii. Protože chceme vy-
tvářet příležitosti k obyčejným lidským setká-
váním a k pozitivní spolupráci. Protože je uži-
tečné si občas něco z historie připomenout a
využít to pro další naše kroky a chování. Pro-
tože máme povinnost varovat a ochránit nej-
mladší generaci před nezvratnými chybami a
špatnostmi v chování „člověk proti člověku“.
Protože současná doba je neklidná a plná otaz-
níků pro budoucnost, a tak bychom rádi při-
spěli alespoň kouskem k lepším mezilidským
vztahům.

Za pořadatele akcí a aktivit
„Naše Domovy“ Květa Jarolímková

Město Nové Hrady zve na

Setkání na Jedlici
v sobotu 21.4.2018, 14–17 hodin

Hudebně-literárně-výtvarné setkání s programem:

Hudební vystoupení školních pěveckých sborů ZŠ Nové Hrady, Novohradského
smíšeného sboru a rakouského hudebního seskupení Evy Kempf

Staré fotografie, mapy a plány obce Jedlice k vidění přímo na místě zaniklé obce
Literární ozvěny pamětníků i současníků čerpané z regionální literatury

Dětské obrázky „Domy z Jedlice“
Občerstvení pro zahřátí a posezení zajištěno

Doprava na Jedlici: Může to být Vaše pěší putování nebo výlet na kole.
Pro ostatní možnost svezení autobusem tam i zpět, nástup ve 13.15 hod. z novohradského náměstí.

Setkání na Jedlici je pro všechny lidi, kteří
chtějí poznat část našeho kraje a historie bez
předsudků, s radostí z mezilidského setkávání a
pro poznávání nepovrchních hodnot. Nechceme
historické skutečnosti hodnotit ani odsuzovat, ale
poznat, vědět a využít pro dnešek.

Setkání na Jedlici se koná v rámci projektu
Naše Domovy / Unsere Heimaten v rámci Progra-
mu INTERREG V-A Rakousko-Česká republika.
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Výstava fotografií
o Novohradské číši příliš neoslovila

„novohradské přátele tance“
Výstava fotografií o Číši skončila a navzdory tomu, že byla „ryze

novohradská“, zájem o ni byl poměrně skromný. Pěkné fotografie Petra
Hniličky nebo unikátní taneční pohlednice Pavla Kojetína zlákaly jen
zlomek pomyslné „rodiny přátel tance“, a tak čtyřicetiletý „fenomén“
Novohradské číše utrpěl tak trochu šrám. Ale i to se občas stává, že ně-
které věci jsou zřejmě jiné, než se jeví či si o nich myslíme.

Určitě mne ale potěšilo, že si na výstavu našli cestu žáci z novohrad-
ské základní školy s Mgr. Janou Štorovou, aby si výstavou zpestřili uči-
vo o tanci a společenské výchově. Takže jsme si společně výstavu
nejen prohlédli a okomentovali, ale i „hádankově“ poslechli hudební
ukázky některých tanců.

Na výstavě byly po celou dobu k dispozici tři zajímavé knihy od
Pavla Kojetína – Historie tance, Tanec na pohlednicích a Tanec v obra-
zech. Pokud by měl někdo zájem o zapůjčení těchto knih domů, můžete
se v dubnu o ně přihlásit.

K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna
zve na druhou letošní výstavu

„2D“
Marek Dias

tavené plastiky

Pavel Dias
fotografie

Vernisáž v neděli 8. 4. od 14 hodin

Výstava bude otevřena: čtvrtek–neděle /10–16 hod./
nebo dle předchozí domluvy i v jiný čas

/tel.: 602 150 208/ www.kicnovehrady.cz (Koželužna)

Marek Dias se věnuje sochařské a keramické tvorbě. Jeho interi-
érové i exteriérové plastiky bylo možné vidět na mnoha skupinových
i samostatných výstavách. Rád používá k výpalu keramiky palivové
pece s otevřeným plamenem, kdy se oheň a poletující popel podílí na
tvorbě díla.

Také je organizátorem a lektorem mnoha výtvarných seminářů a
je zakladatelem Studia Besednice, které je zaměřeno i na vzdělávací
aktivity pedagogických pracovníků.

Novohradská galerie Koželužna
připravuje na květen výstavu obrazů

DUHOVÝ
SVĚT

Ireny Šafránkové
Vernisáž 12.5.2018, od 14 hodin

Irena Šafránková se věnuje volné tvorbě, zejména malbě, grafice
a keramice, navrhuje hračky z textilu. Spolupracovala s řadou na-
kladatelství u nás i v zahraničí a její knižní ilustrace získaly několik
ocenění. V roce 2003 byly její ilustrace pohádek Daniely Fischerové
v knize Duhové pohádky oceněny jako nejkrásnější dětská kniha 13.
Podzimního knižního veletrhu Havlíčkův Brod.
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Informace z knihovny
Beseda se spisovatelkou

Na začátku března přijela na naše pozvání
na besedu pro mladší školáky spisovatelka Re-
nata Šindelářová, autorka gamebookové knihy
„Ztraceni v rudolfinské Praze“, což je kniha
kombinující klasické čtení a hádanky, jejichž
vyřešení posouvá děj. Takto se dá definovat ga-
mebook. Kniha vypráví napínavý příběh dvou
současných dětí, Vojty a Klárky, které se nedo-
patřením dostanou do minulosti a ocitnou se
v Praze Rudolfa II. Kniha je určena především
pro děti mladšího školního věku a kombinuje
čtení s logickými úkoly, jejichž splnění posouvá
děj dopředu. Děti se přirozenou zábavnou for-
mou dozvídají informace z české historie a poz-
návají naše hlavní město z trochu jiného úhlu.

Prázdninové čtení a hraní
Dva dny jarních prázdnin a ve čtvrtek před

Velikonocemi jsme s dětmi v knihovně strávili
čtením o zlobilkách a nezbednících (dokonce
jsme se ve čtení vystřídali), vyzkoušeli jsme
knihu Hravá angličtina z edice Kouzelné čtení
s elektronickou Albi tužkou. Naučili jsme se
hrát stolní společenskou hru Telepatie, u které
se snažíte myslet stejně jako váš spoluhráč. Je
to velice zábavná hra se slovy a obrázky, která
rozvíjí představivost i slovní zásobu. Nakonec
jsme si ještě vyzkoušeli něco z papírového
modelářství. Moc dobře jsme se u hraní i u čte-
ní bavili a určitě si takováto dopoledne zase
někdy zopakujeme.

Školka v knihovně
Protože březen je již tradičně měsíc knih a čtenářů, navštěvovaly naši knihovnu opět děti

z mateřské školy (školáci se teprve chystají). Čtení pohádek děti jako vždy zajímalo, ale prohlí-
žení knížek si vyloženě užívaly.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
Výtvarné práce dětí budou v knihovně vystaveny do konce dubna, návštěvníci mohou práce ohod-

notit a tím pomoci vybrat ty nejzdařilejší. Ty budou v květnu odeslány do krajského kola soutěže.

Kniha ti sluší 2018
Oslavou Světového dne knihy a autorských práv, který připadá na 23. dubna, je tradičně kam-

paň Kniha ti sluší, iniciovaná Svazem českých knihkupců a nakladatelů.
Dominantním cílem kampaně je podpora a propagace české knižní kultury. Tváří letošního

ročníku kampaně se stal oblíbený youtuber Kovy, který je sám autorem úspěšné knihy.
Chystáme pro Vás dárek v podobě slevového kupónu na knihy, který bude uplatnitelný

v knihkupectvích zapojených do kampaně právě v týdnu od 23. 4. 2018.
Do kampaně Kniha ti sluší je zapojena i naše knihovna a pro čtenáře i ostatní zájemce budou

během dubna u nás připraveny slevové kupony (sleva na nákup knih 15 %).

Renata Šindelářová #&"(

Prázdninové čtení a hraní #"



duben 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Okénko do knihovny
Samorostka / Marcela Mlynářová
Oblíbená autorka řady knížek (Důchodkyně nestřílejte, Z lodiček do
holin aj.) přichází s dalším titulem, který přivítají především ženy ve
zralém věku.

Bez duše / Martin Stručovský
Přes den pracuje Matěj Mlynář jako knihkupec. V noci je tu ale pro
ty, kteří se ocitli v nesnázích a nemají se na koho jiného obrátit. Bě-
hem podzimního večera vyhledá Matěje i Marta Kučerová. Mladá
žena, která potřebuje ochránit před bývalým přítelem. Ten se nechce
smířit s rozchodem a pronásleduje ji na každém kroku. To, co Matěj
považoval za další rutinní kšeft, se brzy změní v drsnou hru bez pra-
videl. Jde mu náhle o holý život i o vlastní duši.

Hana / Alena Mornštajnová
Existuje-li něco, co prověřuje opravdovost lidského života, pak je to
utrpení. A existuje-li něco, co život znehodnocuje, pak je to utrpení,
které člověk působí jiným. Jenže co když je přesto nevinen? Co
když je to všechno jen shoda okolností a člověk je pouze bezmoc-
ným nástrojem osudu? Příběh, který vychází ze skutečných událostí,
popisuje autorka ve strhujícím tempu a se smyslem pro dramatič-
nost, až má čtenář pocit, že sleduje napínavý film.

Zadrátovaný svět: pátrání po rodinném tajemství z holokaustu /
Noah Lederman
Autor knihy si vytýčil nelehký úkol – odhalit tajemnou minulost
svých židovských prarodičů pocházejících z Polska. Jako jediní ze
svých rodin přežili druhou světovou válku i koncentrační tábory
Majdanek, Osvětim, Bergen Belsen, Ravensbrück. Po válce emigro-
vali do USA. Lederman cítil, že potřebuje znát své kořeny. Po něko-
lik let tak skládá střípky z vyprávění své babičky, ze svých cest po
Evropě po místech, kde byly koncentrační tábory, z návštěv pamá-
tek holokaustu a ze vzpomínek pamětníků.

Cizinec / Ursula Poznanski
V Joannině domě náhle stojí cizinec. Tvrdí, že je její životní partner.
Ale ona ho dosud nikdy neviděla. Erik se večer vrací domů ke své
Joanně. Ale ona ho nepoznává. Myslí si, že se k ní ten cizí muž vlou-
pal. V domě nejsou žádné jeho věci. Žena. Muž. Čím víc se pokou-
šejí situaci pochopit, tím je zamotanější...

Poslední velká loupež / Jan Žáček
Autor chtěl původně vyprávět jednoduchý detektivní příběh o lupi-
či, který oškube darebáka z řad českých politiků. Ale potom mu to
nedalo. Začal psát o tom, proč se pan Lupen tím lupičem vůbec stal.
A tak se před čtenářem odvíjí příběh mladého charismatického
muže, který se za první republiky narodí v rodině továrníka a proto-
že jeho matka je Židovka, musí utéct před nacisty. Po válce se vrací,
aby z něj komunisté postupně udělali nepřítele socialistického zříze-
ní, aby ho okradli, zavírali, mučili a donutili ho nakonec začít loupit.
Na scénu vstupuje český Arsene Lupin, lupič gentleman.

České nebe filmové / Pavel Taussig
Každého roku přibývá bohužel dost umělců, jejichž životní příběh
se uzavřel, a oni už také mají své čestné místo na filmovém nebi
vedle svých předchůdců či kolegů. Autor hodnotí každý herecký
vklad do zlatého fondu české kinematografie a přináší i méně známá
fakta o šťastných či truchlivých životních momentech slavných
osobností.

Saddám Husajn,  výslech / John Nixon
John Nixon, bývalý důstojník CIA, byl prvním Američanem, který
během několika měsíců provedl podrobný a rozsáhlý výslech irác-
kého diktátora Saddáma Husajna. Tato kniha je pak koncentrova-
ným záznamem z těchto výslechů a rovněž jedinečným pohledem
do způsobu myšlení bývalého vůdce Iráku. Kromě dosud nezveřej-
něných informací však Nixon předkládá i velmi znepokojující otáz-
ky směrem k americké vládě a dochází k závěru, že Spojené státy
zcela zásadně a tragicky nepochopily Saddámovu roli v islámském
světě.

Prázdninové čtení a hraní

Školka v knihovně #$K
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První jarní muzejní přednáška
Letošní cyklus muzejních přednášek pro veřejnost je sestaven tak, aby-

chom jimi představili část „osmičkové“ historie Československé a České
republiky. První jarní muzejní přednáška bylo věnována budějovickému
91. pěšímu pluku, který se stal nejznámější jednotkou rakousko-uherské
armády a po skončení 1. světové války a vzniku Československé repub-
liky v roce 1918 se začlenil do nové Československé armády. Přednáš-
ku vedl pan Jan Ciglbauer, který s naším muzeem již spolupracoval
v minulých letech. Jeho rozsah znalostí, množství ověřených faktů, vy-
bádaných informací a obrazový materiál skládal velmi dobrou mozaiku
obrazu o jednadevadesátnících a o jejich účasti na válečné frontě.
A díky osudům konkrétních vojáků i důstojníků bylo ještě více umoc-
něno vše, co Velká válka v letech 1914–1918 přinesla a způsobila, ko-
lik zmařených lidských životů zanechala. Součástí přednášky byla i
ukázka vojenských uniforem, výstroje a výzbroje.

Děkuji všem návštěvníkům přednášky za zájem a zvu na pokračová-
ní cyklu už na začátku měsíce dubna. K. Jarolímková

Stačilo pouhých pět let
a životy lidí jako by byly vyrvány z kořenů. Nic už nebylo jako dřív.

Rokem 1914 skončilo období, které nese označení Belle Époque (fran-
couzsky „Krásná doba“). Byly to časy prvních automobilů a vzducho-
plavců, kaváren, kabaretů, časy, jejichž symbolem jsou pro nás plakáty
Alfonse Muchy. O pouhých pět let později, v roce 1919, musela ta
doba ve vzpomínkách vypadat jako sen. Mnoho mužů, mladíků i tátů
od rodin se z fronty domů nevrátilo. Ti, kdo přežili, trpěli epidemiemi
nemocí a zoufalým nedostatkem všeho, včetně základních potravin.
V jihočeském pohraničí navíc nepanovalo nadšení ze vzniku samostat-
né republiky a v samotných Nových Hradech byla situace velmi napjatá
ještě ve 20. letech. Co všechno se v této době dělo nám přiblíží pan Jan
Ciglbauer v druhé muzejní přednášce „Proměny Novohradska v prv-
ních desetiletích 20. století“, která se koná ve čtvrtek 5. dubna od
18. hodin v sále Kulturně-spolkového domu. Následující třetí přednáš-
ka v sobotu 5. května nás zavede s jednadevadesátníky do Karpat, cyk-
lus pak bude po prázdninové přestávce pokračovat na podzim.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Žumberk nabídne výstavu
o tradičních řemeslech,

muzeum hledá budoucí výstavní exponáty
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích připravuje pro rok

2019 v tvrzi Žumberk u Nových Hradů novou dlouhodobou výsta-
vu, která vystřídá končící expozici s názvem Ryby a lidé, Rožmber-
kové a rybníkáři v jižních Čechách a ve Waldviertlu.

Prostory tvrze by pak nově měly (kromě stálé výstavy lidového
malovaného nábytku z jižních Čech) návštěvníkům nabídnout pre-
zentaci zaniklých tradičních řemesel Novohradska, Trhovosvinen-
ska a Borovanska.

„Dovolujeme si proto oslovit obyvatele těchto regionů s prosbou
o zapůjčení materiálů, pomůcek, fotografií a dalších věcí po před-
cích, z pozůstalostí po pilníkářích, provaznících, kolářích či ková-
řích, zkrátka po lidech, kteří ovládali tyto staré výrobní postupy a
něco po sobě zanechali,“ vysvětlil ředitel Jihočeského muzea Fran-
tišek Štangl. Dodal, že lidé mohou kromě zapůjčení věcí pro výstav-
ní účely artefakty zaniklých řemeslných oborů také darovat
domovské obci.

Kontakty:
Ing. František Štangl, ředitel muzea
stangl@muzeumcb.cz, tel.: 391 001 505

Mgr. Helena Stejskalová, náměstkyně ředitele
stejskalova@muzeumcb.cz, tel.: 391 001 501

5. 4. 2018, 18 h

Muzejní přednáška:
Proměny Novohradska v prvních

desetiletích 20. století
2. téma letošního cyklu věnovaného 100. výročí vzniku

samostatné Československé republiky

Přednáší – Jan Ciglbauer

Novohradské muzeum – sál v KSD, Česká ulice 74, Nové
Hrady, tel. 731 675 530, www.kicnovehrady.cz
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Střípky novohradské historie
Březnová hádanka byla tak trochu podraz, odpověď c) 7 530 m je a

není správná. Česká míle (7 529,76 m) je staročeská jednotka zavedená
Přemyslem Otakarem II. a její hodnota byla v různých dobách a na růz-
ných místech rozdílná.  (A včil mudruj!)

Raději prozatím opustíme problematiku délky míle a podíváme se,
co znamenalo mílové právo. Mílové právo bylo jedním ze středově-
kých městských privilegií. Zaručovalo řemeslníkům monopol nejen
uvnitř městských hradeb, ale i v okruhu jedné míle kolem města. Podle
tohoto práva nesměl ve vymezeném okruhu provozovat řemeslo a ob-
chod nikdo jiný než měšťané daného města. Obyvatelé blízkého okolí
tak byli donuceni nakupovat na místním trhu a zároveň jej povinně zá-
sobovat. Výjimkou byly trhy výroční, jarmarky, kdy byly cizí výrobky
naopak vítány. Město Nové Hrady získalo toto privilegium od krále
Vladislava II. Jagelonského v roce 1488. Významné bylo i právo vařit
pivo, měšťané tedy nemuseli pivo kupovat z panského pivovaru. To
bylo velmi důležité, když si uvědomíme, že pivo bylo ze zdravotního
hlediska nejbezpečnějším běžně dostupným nápojem. Voda v něm pro-
šla varem, obsah alkoholu přitom byl poměrně nízký, zatímco voda ve
studních byla často znečištěná a její kvalita byla všelijaká. Další uděle-
nou výsadou vedle práva mílového bylo také právo konat týdenní trhy
každé pondělí a dále dva výroční trhy. Kopii listiny krále Vladislava

II. Jagelonského si můžete prohléd-
nout (a pokusit se ji přečíst) v našem
muzeu.

Ještě se vrátíme k mílím. V minulé
hádance jsem nabízela možnost a)
1 609 m a b) 7 420 m. 1609 m měří
míle anglická, 1 míle má 1760 yardů a
jeden yard (0,9144 m) prý byl odvo-
zen od vzdálenosti mezi špičkou nosu
a prostředníkem předpažené ruky
anglického krále Jindřicha I. (mě se
zdá, že král Jindřich I. musel mít vel-
mi dlouhé paže). 7420 m má zeměpis-
ná míle, ta je definovaná jako 1/15 poledníkového oblouku, což by
mělo odpovídat čtyřem námořním mílím (zkuste si to přepočítat, pokud
vám to nevyjde, bude za tím nějaké celosvětové mílové spiknutí).

Mílí už bylo dost, je čas na další střípek z novohradské historie. V roce
1758 odkázal Jan Adam Netolický z Rudy 27 florentinských zlatých
k udržování svítilny na kříži servitů před klášterní branou. Samotný
kříž byl vztyčen již dříve, stalo se tak:
a) 1717         b) 1751         c) 1677
Vodítkem vám může být chronogram – latinský nápis na podstavci kříže.
Odpověď můžete poslat na e-mailovou adresu: muzeum@novehrady.cz,
nebo můžete muzeum osobně navštívit. V době mimo turistickou sezónu
máme sice zavřeno, ale můžete zkusit vzít za klikuJ. Zájemci o novo-
hradskou vlastivědu jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Kříž před klášterem

P O Z V Á N K A

Dovolujeme si Vás pozvat na

stálé expozice muzeí
na Novohradsku

Muzea prezentují historické pomůcky a techniky
používané nejen v zemědělství

¢ Muzeum venkovského života v Besednici
prezentuje historické pomůcky a techniky používané v země-
dělství od začátku 20. století do období socialismu. Muzeum se
nachází v rozsáhlém podkroví objektu bývalého zemědělského
družstva a dnešní Farmy Besednice.
Adresa: Družstevní 64, 382 81, Besednice.
Web: www.mvzb.cz

¢ Muzeum zemědělské techniky Údolí
se nachází v Údolí u Nových Hradů v těsné blízkosti Terčina
údolí a nabízí nahlédnutí do historie, především pak běžného ži-
vota místního zemědělce.
Adresa: Údolí u Nových Hradů 28, 373 33
Web: http://www.mztu.cz

¢ Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice
je živé muzeum, které je přizpůsobeno pro celou rodinu. Děti
například uvidí oživlé klasy a dospělí zase zajímavosti z přírody
a z historie Novohradských hor a autentické zemědělské stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 37336
Web: http://www.sypka-stropnice.cz

¢ Muzeum Vysídlených obcí Novohradska v Kamenné
je stálá expozice věnovaná dramatickým událostem zejména
minulého století, při kterých se zásadně měnilo osídlení v tomto
regionu.
Adresa: Kamenná (bez č.p.) – v čele zemědělského areálu, 374 01
Web: http://www.vysidlene-obce.cz

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085
nebo pište na email: info@sypka-stropnice.cz
Muzea vznikla za přispění evropských dotací.

Připravujeme na květen

Slavnost
k 100. výročí vzniku

Československé republiky
Sobota 5. 5. 2018, 10–19 hodin

novohradské náměstí a Kulturně-spolkový dům

Program:
¢ 10–17 hod.

  Ukázka tábora 91. regimentu, představení výzbroje
a výstroje z let 1914–1918, ukázky pořadové přípravy
a cviků se zbraní rakousko-uherské armády
  Hudební produkce muziky první poloviny 20. století,

zahraje orchestr  Good time big band
  Otevření Novohradského muzea po celý den

¢ 14 hod.

  Odhalení pomníku padlým z 1. světové války,
kteří pocházeli z Novohradska,
na novohradském hřbitově před Buquoyskou hrobkou

¢ 17 hod.

  Muzejní přednáška – V Karpatech po stopách
jednadevadesátníků, přednáší Jan Ciglbauer

Pořádá Město Nové Hrady

Akce se koná jako součást  projektu
„Velká válka v příhraniční oblasti.
Dokumentace a připomenutí“
v rámci Programu INTERREG V-A
Rakousko-Česká republika.
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Pozvánka na Travelfest
Ve dnech 13. – 14. dubna 2018 se na českobudějovickém výstavišti

v pavilonu T2 uskuteční 2. ročník veletrhu cestovního ruchu Travelfest
ve spojení s Gastrofestem. Veletrh je zaměřený na turistickou nabídku a
různé možnosti k využití volného času, a to nejen  v jižních Čechách.

Druhý ročník se koná v duchu Jižních Čech pohodových se zaměře-
ním na život v kulturních památkách a na své si přijde opravdu každý.
Naleznete zde širokou nabídkou tipů kulturních, sportovních, relaxač-
ních, wellness nabídek, tipy na pěší i cyklo výlety a další zajímavé in-
spirace. V rámci veletrhu pro Vás pořadatelé chystají řadu překvapení
v podobě trhání rekordů se zápisem do Guinnessovy knihy, soutěže
o zajímavé ceny, ochutnávky, zábavní koutek pro nejmenší návštěvní-
ky, vystoupení známých osobností a mnohem víc!

Veletrh se koná po oba dva dny vždy od 10.00 – 18.00 hodin. MTK

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem

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/
¡ 1. – 5. 8. – Valmont /balet/
¡ 8. – 11. 8. – Příhody lišky Bystroušky /opera/
¡ 14. 8. – 2. 9. – Pes baskervillský /detektivní komedie/

Divadelní představení pro děti:
¡ 7. 4. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. – 19. 4. – Game – Autobus, České Budějovice
¡ 15. 4. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 4. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 4. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,…

– Malé divadlo, ČB
¡ 29. 4. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 5. – Bruncvík aneb Jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 1. 5. – Lajka vzhůru letí – Malé divadlo, ČB
¡ 3. 5. – Jenom tři mušketýři – Rajská zahrada/Dominikánský klášter, ČB

Divadelní představení:
¡ 3., 11. a 28. 4. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. a 25. 4. – Kulička – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 4. 4. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. a 30. 4. – Muž sedmi sester (derniéra) – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 4. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7., 11. a 28. 4. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. 4. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 4. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 4. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 11. 4. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. a 19. 4. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. a 18. 4. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. a 20. 4. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 14. 4. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 16. 4. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 16. a 21. 4. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 4. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. a 19. 4. – Světáci –Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 4. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 20. 4. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 4. – Dítě a kouzla & Kouzla a dítě – DK Metropol, ČB
¡ 24. 4. – Souborné divadlo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 4. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 4. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 4. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 5. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 5. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 2. 4. – Jiří Pavlica- Missa Brevis – Kostel Navštívení Panny Marie,

Borovany
¡ 5. 4. – MIG 21 – Klub Slavie, ČB
¡ 6. 4. – Verona a Lunetic – KD Gerbera, ČB
¡ 6. 4. – Pocta Rigolettovi – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 4. – Duo Jamaha – KD Slavie, ČB
¡ 12. 4. – Jihočeská filharmonie & AG Flek – DK Metropol, ČB
¡ 13. 4. – Vees – Klub Slavie, ČB
¡ 18. 4. – Dalibor Janda 2018 – DK Metropol, ČB
¡ 19. 4. – Citron & Tublatanka – KD Vltava, ČB
¡ 20. 4. – Ine Kafe (SK) – Klub Slavie, ČB
¡ 21. 4. – Jaroslav Uhlíř: Hodina zpěvu – KD Borovany
¡ 21. 4. – Slavné filmové a muzikálové melodie – DK Metropol, ČB
¡ 25. 4. – Jihočeská filharmonie & K. Berková – Kostel sv. Anny, ČB

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

Město Nové Hrady
ve spolupráci s Nordic Walking Novohradsko pořádá

Jarní CYKLUS KURZŮ

Nordic Walking
PRO SENIORY

Kurzy jsou vhodné pro VŠECHNY, kteří si se mnou přijdou
Nordic Walking vyzkoušet a také pro všechny, co už Severskou
chůzi provozují a chtějí si techniku osvěžit nebo vylepšit. Kurzy na
sebe budou tematicky navazovat.

Termíny kurzů:

¢ 7. 4. 2018 (sobota) od 14.00 h do cca 16.00 h
Místo konání: zámecký park Nové Hrady
Sraz na zámecké louce u zadního schodiště.

¢ 14. 4. 2018 (sobota) od 14.00 h do cca 16.00 h
Místo konání: Novohradské podhůří
Sraz na adrese Komenského 176 (za kavárnou Kousek)

Cíle kurzů
¡ nácvik správné techniky chůze
¡ korekce chyb a osobní zpětná vazba v terénu
¡ principy funkčního protahování a trénink s holemi
¡ zdravotní benefity NW, historie Nordic Walking
¡ téma správných holí, výstroje a sportovních doplňků pro NW

Užitečné informace
¡ Kurzy povede akreditovaný instruktor
¡ Na všechny naše hodiny Vám rádi zapůjčíme kvalitní

Nordic Walking hole
¡ Rezervace na kurz nutná

Rezervace na kurz
– telefonicky nebo do sms zprávy na tel. 776 850 854 nebo na email
brychtova.lenka@post.cz

K přihlášení můžete také využít elektronický přihlašovací for-
mulář, který naleznete na našich webových stránkách
www.nordicwalking-novohradsko.com

Při velmi špatné předpovědi počasí si vyhrazuji právo změny ter-
mínu! Děkuji a těším se na Vás. Lenka Brychtová

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky Tetra hnědá, Dominant
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: 17. dubna a 4. června 2018

Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.

Informace: Po-Pá 9:00 – 16:00 hod. Tel.: 601 576 270, 728 605 840



duben 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19

¡ Prodám 17 ročníků časopisu
„Jazdectvo“ od roku 1966–1983.
Cena dohodou.
Tel.: 606 315 359.

¡ Koupím jakýkoliv starý
motocykl Jawa, ČZ, Pionýr,
Stadion, Jawa Pérák a jiné,
cokoliv i ve špatném stavu,
náhradní díly, literaturu, propagaci,
doplňky, staré plechovky od olejů
atd. Děkuji – nabídněte
Tel.: 704 454 788

¡ Hledám brigádnici na občasnou
výpomoc v penzionu.
Tel.: 728 032 407.

¡ Prodám:
Bazénové schůdky, cena 750 Kč
2 plynové bomby – á 11 kg,
cena 500 Kč (1 ks 250 Kč)
Foliovník – d 3 x v 2 x š 2 m,
cena 1 500 Kč
Pilu s cirkulárkou – M 4 KW,
s podavačem, s kotoučem o Æ 70 cm,
s kabelem a se stolem.
Cena 9 000 Kč. Tel.: 607 828 998

řádková inzerce
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