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Pozvánky na květen
3.  5. Májový koncert žáků

v ZUŠ na státním hradě

5. 5. Oslava k 100. výročí vzniku
Československé republiky
na náměstí

5. 5. Muzejní přednáška v KSD

5. 5. Vernisáž výstavy
M. Salamotové a M. Mazancové
na státním hradě

6. 5. Mše svatá a koncert B. Mikoláška
na Mýtinách

do 6.5. Výstava „2D“ v Koželužně

8. 5. Pietní akt u hrobu vojáků
Rudé armády na místním
hřbitově

11. 5. Soutěž Novohradská flétna
v ZUŠ na státním hradě

12. 5. Vernisáž Duhové výstavy
I Šafránkové v Koželužně

12. 5. Muzejní vycházka
do Terčina údolí

12. 5. Oslava Dne matek v KSD

13. 5. Zájezd na muzikálové
představení Šíleně smutná
princezna

19. 5. Hasičská soutěž
na hřišti TJ N. Hrady

19. 5. Setkání rodáků ve Štiptoni

21. 5. Přednáška
„Nová zelná úsporám“ v KSD

24. 5. ZUŠ OPEN

26. 5. Dětské rybářské závody
na Farském rybníce

26. 5. Dětský den v Byňově

29. 5. Veřejná přehrávka
akordeonového odd. ZUŠ
na státním hradě

a v předstihu
2. 6. Benefiční koncert

v zámeckém parku
KDO MÁ RÁD

Na začátku nebývá slovo, ale myšlenka…
Když začnete víc pátrat v historii, ať už místní, regionální či národní, když začnete odkrývat

odžité děje a rozhodnutí minulých generací, když nahlédnete do souvislostí a začnete vše vidět
„z nadhledu“, musí se Vám až rozum zastavit z toho, čeho je člověk schopen. A čím je ta historie
a její děje bližší, o to víc vnímáte „divnost“ lidského chování. Myslím si, že podobné pocity a
úvahy musely v dubnu probíhat hlavou více lidem, například posluchačům druhé muzejní před-
nášky o vývoji Novohradska prvních dvou desetiletí minulého století nebo účastníkům setkání na
místě zaniklé vesnice Jedlici. Byla to silná témata, až by člověk od nich nejraději utekl… Ale kam?
A navíc, je dobře utíkat do „nezávadných míst, činností a témat“, když současné „politické klima“
v české společnosti je varující a slovo čest je slyšet bohužel ne ve spojení s rytíři? Odpovědi mů-
žeme hledat v sobě nebo i při dalších příležitostech, které se v květnu naskytnou i u nás doma,
v Nových Hradech. První květnovou sobotu si můžeme společnou oslavou připomenout vznik
Československé republiky, potom si poslechnout koncert na Mýtinách, radovat se na akcích pro
děti, potěšit se při setkání rodáků, zajít si na trochu umění nebo samozřejmě i na pivo…

Tak ať nás všechny květen potěší a poučí svou nabídkou. K. Jarolímková

Tak trochu jako prádlo na šňůře visely mezi
stromy obrázky domů z Jedlice, které namalo-
valy děti a které měly všem připomenout udá-
losti dnes již mizející pod „nánosem“ času a
mechu.                                                      K. J.

Jeden z jedlických domů namalovala i Eliška
Kostečková. Její dům měl číslo popisné 15.
Pevně věřím, že si Eliška bude toto místo i děj
pamatovat.                                               K. J.

Především zámecké divadlo se v polovině dub-
na rozzářilo novotou po celkové rekonstrukci
a Prof. R. Ettrich pojal jeho znovuotevření
opravdu velkoryse. V pátek 13. dubna si nová
divadelní prkna mohli vyzkoušet „domácí“
zpěváci i divadelníci a o následujícím víkendu
byly zpřístupněny veřejnosti všechny repre-
zentativní sály. Více k této události slovem i
obrazem se dozvíte uvnitř čísla.               K. J.

V sobotu 21. dubna se uskutečnilo na místě bý-
valé obce Jedlice pod Mandelsteinem setkání
několika desítek lidí z Čech a Rakouska. Toto
setkání bylo součástí několikaměsíčního projek-
tu Naše Domovy/Unsere Heimaten, který by měl
připomenout střípky z novohradské historie a
podpořit dobré sousedské česko-rakouské vzta-
hy. Podrobněji k setkání uvnitř čísla. K. J.

I malé děti z mateřské školky si po zimě odem-
kly kouzelným klíčem svoji zahradu, aby se jim
tam vrátilo jaro. Více fotografií z novohradské
mateřské školky najdete uvnitř čísla na str. 14.

K. J.
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Setkání na Jedlici 21.4.2018
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Zápis z 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 z 100. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 100. jednání rady města.

� 2. Rekonstrukce sociální 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 majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady protokol z jed-
nání hodnotící komise k veřejné zakázce:
Rekonstrukce sociálního zařízení víceúče-
lového sálu Máj. Komise obdržela jednu na-
bídku, a to společnosti Tangenta, spol. s r.o.,
České Budějovice za částku 625.317,95 Kč
bez DPH. Nabídka splňuje všechny požadav-
ky zadavatele, proto doporučuje schválení.)

� 3. Jihočeský kraj – dotace – rekonstrukce
místní komunikace – Veverská
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na projekt: Rekonstrukce
místní komunikace – Veverská 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 102. schůze městské rady
ze dne 14.03.2018

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 101. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 101. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň –
Kordinovi
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 975/1 díl "a" o výměře 2 421 m2, od-

děleného geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň, manželům Mi-
roslavu a Julii Kordinovým, Jižní město
279, Nové Hrady, za částku 100 Kč/m2 a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po provedeném místním šetření a zveřejně-
ní záměru prodeje části pozemku parc. č.
975/1 v k.ú. Štiptoň, rada opětovně projed-
nala žádost manželů Kordinových o koupi
tohoto pozemku.)

� 3. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Nové Hrady,
K 968/10, sběrný dvůr – NN
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy č.:
1030035555/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společnosti E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 968/9, sběrný dvůr – NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez
DPH a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Elektrostav
Strakonice, s.r.o. návrh smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene na akci:
Nové Hrady, K 968/10, sběrný dvůr – NN.
Smlouvou bude zatížen pozemek parc. č.
968/9 v k.ú. Nové Hrady.)

� 4. Zápis z jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Nových Hradů ze
dne 15.02.2018
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Finančního výboru Zastupitelstva města No-
vých Hradů ze dne 15.02.2018, jehož sou-
částí je plán práce na rok 2018, a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Finančního výboru zápis
z jednání ze dne 15.02.2018, jehož součástí
je plán práce na rok 2018.)

� 5. Finanční výbor Zastupitelstva města
Nových Hradů – zpráva o činnosti za
rok 2017
Rada města bere na vědomí Zprávu o činnos-
ti Finančního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady za rok 2017 a postupuje zprávu
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Finančního výboru Zprá-
vu o činnosti FV Zastupitelstva města Nové
Hrady za rok 2017. V zápise jsou vyhodno-
ceny jednotlivé kontroly a jejich výsledky,
případně doporučení.)

� 6. Kontrolní výbor Zastupitelstva města
Nových Hradů – plán kontrol na rok 2018
Rada města bere na vědomí návrh plánu
kontrol Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh plánu kontrol Kon-
trolního výboru na rok 2018.)

� 7. Přehled akcí zařazených do Programu
regenerace MPR a MPZ v r. 2018
Rada města souhlasí s přiznáním finančního
podílu města na obnově kulturních památek
v rámci městského programu regenerace
v roce 2018 dle návrhu Pracovní skupiny
k Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón. Rada města postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady Přehled akcí
zařazených do Programu regenerace MPR a
MPZ v roce 2018. Návrh akcí byl proveden
na základě jednání Pracovní skupiny k Prog-
ramu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón.
Pracovní skupina navrhla k realizaci akce:
Oprava střechy domu čp. 62 vč. výměny čás-
ti trámů a úžlabí, Restaurování vstupních
dveří kostela sv. Petra a Pavla v Nových
Hradech a Restaurování poprsnice kruchty
v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hra-
dech – 1. část.)

� 8. E.ON – výpůjčka plynárenského
zařízení
Rada města schvaluje výpůjčku plynáren-
ského zařízení: Prodloužení STL plynovo-
du a přípojky, ZTV Pod Zámeckým - větev
D, Nové Hrady se společností E.ON, a.s.
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem dodatku.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky, rada sou-
hlasí s výpůjčkou plynárenského zařízení.
Dle dohody bude současně jednáno o pro-
deji tohoto zařízení do vlastnictví společ-
nosti E.ON.)

� 9. Pronájem – Hotel Máj
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 295, Nové Hrady na po-
zemku parc. č. st. 470 v k.ú. Nové Hrady,
Monice Šnokhausové, Zahradní čtvrť 254,
Nové Hrady na dobu určitou do 31.08.2018,
za částku 5.000 Kč/měsíc a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části hotelu
Máj na dobu určitou, rada obdržela žádost
o pronájem těchto prostor, od stávajícího ná-
jemce Moniky Šnokhausové, Nové Hrady.)

� 10. Pronájem pozemku k.ú. Nové Hrady
– Kanděra
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 320/4 o výměře cca 480 m2

v k.ú. Nové Hrady, Michalu Kanděrovi, Za-
hradní čtvrť 274, Nové Hrady, na dobu urči-
tou pěti let s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za částku 2 Kč/m2/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Po provedeném místním šetření a zveřej-
něním záměru pronájmu části pozemku
parc. č. 320/4 v k.ú. Nové Hrady, rada opě-
tovně projednala žádost Michala Kanděry
o pronájem tohoto pozemku.)

� 11. GSM-R České Velenice – České
Budějovice – Horní Dvořiště, PS BTS
655 Kamínek
Rada města nemá námitky k připravované
stavbě: GSM-R České Velenice – České
Budějovice – Horní Dvořiště, PS BTS 655
Kamínek.
(Rada obdržela od Správy železniční do-
pravní cesty, s.r.o. žádost o vyjádření k do-
kumentaci pro územní rozhodnutí na stavbu:
GSM-R České Velenice – České Budějovice
– Horní Dvořiště, PS BTS 655 Kamínek.)

� 12. Budova čp. 191 Nové Hrady –
znalecký posudek
Rada města bere na vědomí znalecký posu-
dek na budovu čp. 191 v k.ú. Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela od VŠTE České Budějovice
znalecký posudek k domu čp. 191 v k.ú.
Nové Hrady. Na základě znaleckého posud-
ku byla stanovena obvyklá cena posuzova-
né nemovitosti, a to 2 337 000,- Kč.)

� 13. ZTV Nové Hrady – Kubíček,
vodovod a vodovodní přípojky
Rada města bere na vědomí projektovou doku-
mentaci ke stavbě: ZTV Nové Hrady – Kubí-
ček vodovod a vodovodní přípojky a souhlasí
s navrženým řešením vodovodu a přípojek.
(Rada obdržela od Michaela Kubíčka, Nové
Hrady projektovou dokumentaci ke stavbě:
ZTV Nové Hrady – Kubíček vodovod a vo-
dovodní přípojky.)

� 14. TSM – nákup příkopového ramena
Rada města souhlasí s koupí příkopového
ramene od společnosti Pekass Jindřichův
Hradec.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů nabídky na pří-
kopové rameno. Dle provedeného poptáv-
kového řízení a posouzení nabízených
příkopových ramen vychází pro potřeby
TSM Nové Hrady technicky i finančně pří-
kopové rameno od firmy Pekass J. Hradec.)

� 15. Oslava planety
Rada města bere na vědomí žádost o uspořá-
dání oslavy slunovratu u Veverského rybní-
ka s tím, že navrhované pozemky nejsou
v majetku města N. Hrady.
(Rada obdržela žádost od Petra Běhounka
o uspořádání oslavy slunovratu u Veverské-
ho rybníka. Akce je plánována na poze-
mcích, které nejsou v majetku Města NH.
Žadatel byl informován o této skutečnosti a
o tom, že Město NH nemůže udělit souhlas
s konáním akce na pozemku, který nevlastní.)

� 16. Státní hrad Nové Hrady – smlouva
o spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o spolupráci
s Národně památkovým ústavem, České Budě-
jovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela NPÚ Státní hrad Nové Hra-
dy návrh smlouvy o spolupráci a poskytnutí
prostor nádvoří hradu při pořádání kultur-
ních akcí v areálu.)

� 17. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

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

� 19. Lesy ČR – vyjádření ke změně
územního plánu v k.ú. Byňov
Rada města bere na vědomí a postupuje žádost
Stavebnímu úřadu Městského úřadu N. Hrady.
(Rada obdržela od Lesů ČR žádost o vyjád-
ření ke změně územního plánu v souvislosti
s pozemkem parc. č. st. 294 v k.ú. Byňov.)

� 20. Emil Chaloupka – provozování
pouťových atrakcí
Rada města souhlasí s využitím louky pod
autobusovým nádražím od 02.05.2018 do
08.05.2018 Emilem Chaloupkou k provo-

zování pouťových atrakcí s tím, že budou
dodrženy právních předpisy města.
(Rada obdržela od Emila Chaloupky, České
Budějovice žádost o pronajmutí louky pod
autobusovým nádražím, na dobu jednoho
týdne od 02.05.2018 do 08.05.2018, k pro-
vozování pouťových atrakcí.)

� 21. Nebytové prostory – apatyka –
zrušení nájemní smlouvy
Rada města schvaluje dohodu o ukončení ná-
jmu na nebytové prostory Husova čp. 14, Nové
Hrady s Vladislavou Jiráskovou k 31.03.2018.
(Rada obdržela od Vladislavy Jiráskové žá-
dost na zrušení nájemní smlouvy na apatyku
ze zdravotních důvodů.)

� 22. Bezplatné právní poradenství –
ICOS Český Krumlov
Rada města schvaluje Dohodu o spolupráci
při zajištění výkonu služby bezplatného práv-
ního poradenství ve městě Nové Hrady
s ICOS Český Krumlov a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti ICOS Český
Krumlov návrh dohody o spolupráci při za-
jištění výkonu služby bezplatného právního
poradenství ve městě Nové Hrady. Tato
služba se rozšiřuje na dva dny v měsíci.)

� 23. TJ Nové Hrady – proplacení faktury
za opravu elektroinstalace
Rada města bere na vědomí žádost TJ Nové
Hrady o proplacení faktury za opravu elek-
troinstalace v tělocvičně s tím, že TJ Nové
Hrady musí požádat dle pravidel dotačního
programu města.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o proplacení faktury za
opravu elektroinstalace v tělocvičně. Tato
oprava nebyla plánovaná a celkově zatížila
rozpočet TJ. Pro možnost finanční podpory
opravy elektroinstalace je nutno požádat
dle pravidel městského dotačního progra-
mu, poté může být poskytnuta dotace až do
výše 75% nákladů.)

� 24. Poděbradka a.s. – Darovací smlouva
Rada města schvaluje Darovací smlouvu
s Poděbradkou, a.s. Poděbrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh Darovací smlouvy
s Poděbradkou, a.s. na odběr minerální vody
pro potřeby městského úřadu.)

� 25. Krajské finále přeboru škol 4
členných družstev v šachu 2018 –
pronájem tanečního sálu v hotelu Máj
Rada města souhlasí s bezplatným poskytnu-
tím sálu hotelu Máj pro organizaci Krajského
finále přeboru škol čtyřčlenných družstev
v šachu.
(Rada obdržela žádost Šachového akademie
VŠTE ve věci uspořádání krajského finále pře-
boru škol čtyřčlenných družstev v šachu. Akce
by se mohla uskutečnit v sále hotelu Máj. Sou-
těže se zúčastní i družstvo ZŠ N. Hrady.)

� 26. SMO – Česká pošta, s. p.
Rada města bere na vědomí informaci o jed-
nání mezi Svazem měst a obcí ČR a Českou
poštou, s.p.
(Rada obdržela od Svazu města a obcí ČR in-
formaci o jednání mezi svazem a Českou poš-
tou, s.p. o fungování projektu Pošta Partner.)

� 27. Prodej administrativní budovy ve
vlastnictví Wotan Forest, a. s.
Rada města bere na vědomí informaci o prode-
ji administrativní budovy Wotan Forest, a.s.
(Starosta informoval radu o nabídce k prodeji
administrativní budovy ve vlastnictví Wotan
Forest, a.s. Cena pro výběrové řízení bude
stanovena v minimální výši 6 000 000,-Kč.)

� 28. Garáž
Rada bere na vědomí informaci o možnosti
koupě garáže v ulici Hradební, která byla
v majetku pana V. Marka. Rada souhlasí se
zahájením jednání ve věci koupě garáže a
pověřuje starostu města dalším jednáním.
(Starosta města informoval radu o možnosti
koupě garáže v ulici Hradební, která byla
v majetku pana V. Marka. Neteř pana učitele
Marka nabídla tuto garáž přednostně k od-
koupení Městu Nové Hrady. Rada souhlasila
se zahájením jednání ve věci koupě garáže a
pověřila starostu města dalším jednáním.)

Zápis z 103. schůze městské rady
ze dne 28.03.2018

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 102. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 102. jednání rady města.

� 2. Mateřská škola – výsledek
hospodaření za rok 2017
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Mateřské školy Nové Hrady
za rok 2017 ve výši 160.036,64 Kč a schva-
luje jeho převod do rezervního fondu s tím,
že bude následně využit k nákupu nábytku
pro dvě třídy v rámci MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové Hra-
dy rozbor hospodaření za rok 2017 a návrh na
rozdělení výsledku hospodaření. Hospodaře-
ní skončilo ziskem ve výši 160.036,64 Kč,
který navrhují převést do fondu odměn ve
výši 20.000 Kč a 140.036,64 do rezervního
fondu.)

� 3. TSM – výsledek hospodaření za rok 2017
Rada města schvaluje zlepšený hospodářský
výsledek Technických služeb města Nových
Hradů za rok 2017 ve výši 284.052,04 Kč a
schvaluje jeho převod do rezervního fondu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů rozbor hospodaření za
rok 2017 a návrh na rozdělení výsledku hos-
podaření. Hospodaření skončilo ziskem ve
výši 284.052,04 Kč, který navrhují převést
do rezervního fondu.)

� 4. Služby Nové Hrady s.r.o. – výsledek
hospodaření za rok 2017
Rada města schvaluje zlepšený hospodář-
ský výsledek Služeb Nové Hrady s.r.o. ve
výši 332.495,58 Kč.
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(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady s.r.o.
výsledek hospodaření za rok 2017, který
skončil ziskem ve výši 332.495,58 Kč.)

� 5. Mateřská škola – účetní závěrka za
rok 2017
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2017 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace Mateřské školy Nové
Hrady a účetní závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady podklady dle vyhlášky pro schválení
účetní závěrky za rok 2017.)

� 6. TSM – účetní závěrka za rok 2017
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Technických služeb města Nových
Hradů za rok 2017 poskytuje v rozsahu sku-
tečností posuzovaných podle § 4 vyhlášky
č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý obraz před-
mětu účetnictví a finanční situace Technic-
kých služeb města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje.
(Rada obdržela od Technických služeb měs-
ta Nových Hradů podklady dle vyhlášky pro
schválení účetní závěrky za rok 2017.)

� 7. Rekonstrukce hotelu Máj – Dodatek
č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlou-
vě o dílo se společností Tangenta spol. s r.o.
na akci: Rekonstrukce sociálního zařízení ví-
ceúčelového zařízení hotelu Máj a pověřuje
starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Tangenta,
spol. s r.o. České Budějovice dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na akci: Rekonstrukce so-
ciálního zařízení víceúčelového zařízení
hotelu Máj. Dodatkem se mění konečná
cena za dílo o méněpráce ve výši 7.196,32
Kč bez DPH.)

� 8. Dotace - Nakolice vrt N-1
Rada města schvaluje Smlouvu č. 01521711
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na akci: Nakolice - Vrt
N-1 a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR návrh smlouvy o poskytnutí
podpory na akci: Nakolice - vrt N-1.)

� 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1/2018
ke smlouvě č. 1030040743/002 o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice a postupuje jej ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela návrh Dodatku č. 1/2018 ke
smlouvě č. 1030040743/002 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene, dodatkem
bude zatížen i pozemek parc. č. 1432/9
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 10. Smlouva o zřízení služebnosti
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
služebnosti se společností Česká telekomu-

nikační infrastruktura a.s. Praha na akci:
11010-067691 TM_BTA_České Budějovi-
ce_CBYNH_37097_OK a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh smlouvy o zřízení slu-
žebnosti se společností Česká telekomuni-
kační infrastruktura a.s. Praha na akci:
11010-067691 TM_BTA_České Budějovi-
ce_CBYNH_37097_OK.)

� 11. Rozpočtové opatření č. 3/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 3/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
Městského úřadu Nové Hrady návrh roz-
počtového opatření č. 3/2018. Rozpočtové
opatření řeší přesuny mezi jednotlivými pa-
ragrafy a položkami.)

� 12. Dušek Miroslav
– žádost o připevnění markýzy
Rada města souhlasí s připevněním marký-
zy na domu nám. Republiky čp 57.
(Rada obdržela od Miroslava Duška, Nové
Hrady žádost o schválení připevnění marký-
zy na dvorku domu nám. Republiky čp. 58 –
markýza bude připevněna ke zdi domu čp.
57, který je v majetku Města N. Hrady. Pří-
střešek bude sloužit hostům restaurace.)

� 13. Zápis z jednání sociální komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
sociální komise ze dne 19.02.2018 a souhla-
sí s přidělením bytu v Domu s pečovatel-
skou službou č. 46 Ludmile Maršálkové,
Humenice čp. 33 a byt č. 24 Marii Žemlič-
kové, Trpnouze.
Rada města neschvaluje přidělení bytu čp. 55
Údolská Tomáši Filipovi, bytem nám. Re-
publiky čp. 46 Nové Hrady.
Rada města schvaluje poskytnutí dotace
Hospicové péči sv. Kleofáše, o.p.s. Třeboň
ve výši 7.500 Kč a FOCUSu České Budějo-
vice, z.ú. ve výši 5.000 Kč.
Rada města neschvaluje poskytnutí dotace
Domovu pro seniory Kaplice.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 19.02.2018 s doporučením pro
radu města.)

� 14. JIKORD – Jihočeská síťová jízdenka
Rada města bere na vědomí informaci od
společnosti JIKORD, a.s. České Budějovi-
ce o jihočeské síťové jízdence.
(Rada obdržela od společnosti JIKORD a.s.
informace o jihočeské síťové jízdence a
možnosti její propagace.)

� 15. SETERM CB a.s. – oznámení o
vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí informaci o vstu-
pu na pozemku v k.ú. Nové Hrady v souvis-
losti s realizací stavby: Nové Hrady, Vilová
čtvrť – kabel NN.
Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a.s. oznámení o vstupu na pozemky v k.ú.
Nové Hrady v souvislosti s realizací stavby:
Nové Hrady, Vilová čtvrť - kabel NN.

� 16. ČEVAK a.s. – výroční technická
zpráva za rok 2017
Rada města bere na vědomí Výroční tech-
nickou zprávu o provozování vodohospo-
dářského majetku města Nové Hrady za rok
2017.

(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
Výroční technickou zprávu o provozování vo-
dohospodářského majetku města Nové Hrady
za rok 2017.)

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

� 18. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající správ-
ní řízení.

� 19. Hasiči Údolí – obměna hasičské
techniky
Rada obdržela od Sboru dobrovolných hasi-
čů Údolí informaci o nutnosti výměny do-
pravních automobilů JSDHO Údolí.
Příloha: Hasiči Údolí – obměna hasičské
techniky pro JSDHO Údolí (3 str.)
Hlasování: 4 pro návrh
Usnesení: Rada města bere na vědomí in-
formaci SDH Údolí o nutnosti výměny do-
pravních automobilů této jednotky.

ZÁPIS z 21. veřejného zasedání
zastupitelstva města Nových Hradů
konaného dne 29. března 2018

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

Celkem bylo přítomno 11 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Mgr. Jana Káplová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
11 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 20. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 21. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 20. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Program regenerace MPR

a MPZ pro rok 2018
5. Kontrolní výbor

– zápis z provedené kontroly
6. Kontrolní výbor – plán práce na rok 2018
7. Finanční výbor – zápis z jednání

finančního výboru
8. Finanční výbor – plán práce na rok 2018
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2018

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. František
Štangl, Alena Kedrušová.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Alena Kedrušová, Petr Micha-
le, Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Lukáš Win-
zberger
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek

Návrhová komise byla schválena – 10 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 21. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Ing. Eva Ševčíková.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu – 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 20. 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 20. zasedání zastupitelstva
města – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku k.ú. Štiptoň – manželé
Kordinovi

Pan starosta uvedl, že se jedná o část poze-
mku, který navazuje na nemovité věci, které
již manželé Kordinovi vlastní. S manželi Kor-
dinovými bylo jednáno ohledně upřesnění,

kterou část pozemku mají zájem odkoupit. Od
silnice zůstává část v majetku města, neboť
tam vede věcné břemeno.

Ing. Štangl se dotazoval, jak bude obsluho-
vána zbývající část pozemku ve vlastnictví
města.

Pan starosta odpověděl, že přístup je zajiš-
těn od komunikace směrem k lomu, kde vede
kolmá cesta směrem k pozemkům ve vlastnic-
tví města.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 975/1 díl "a" o výměře 2 421 m2,
odděleného geometrickým plánem z pozemku
parc. č. 975/1 v k.ú. Štiptoň, manželům Miro-
slavu a Julii Kordinovým, Jižní město 279,
Nové Hrady, za částku 100 Kč/m2 + úhradu
nákladů za geometrický plán a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí
– Nové Hrady, K 968/10, sběrný dvůr – NN

Pan starosta informoval zastupitele, že se
jedná o přípojku ke sběrnému dvoru. I zde bude
město požadovat úhradu ve výši 10.000 Kč, i
když se jedná o přípojku pro aktivitu města.
Pokud by byla nutnost někdy přípojku přelo-
žit, žadatel by taktéž požadoval za přeložení
zaplatit.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.:1030035555/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce a.s., České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 968/10, sběrný dvůr – NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Rozpočtové opatření č. 1/2018 a 2/2018
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy, z důvodu
vypořádání dotací.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 1/2018 a 2/2018 – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Program regenerace MPR a MPZ
pro rok 2018
Pan starosta představil akce navržené k rea-

lizaci za podpory Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a zón. Akce
byly navrženy Radou města a pracovní skupi-
nou k tomuto programu na základě projednání
s vlastníky památek s tím, že Město Nové Hra-
dy touto formou podpoří jiné vlastníky nemovi-
tých kulturních památek ve městě. Pan starosta
upřesnil, že došlo k malé změně oproti zasla-
ným materiálům, když došlo k upřesnění názvu
jedné z akcí. Upravená tabulka byla předložena
na dnešním jednání zastupitelům.

Pan starosta poté vysvětlil fungování prog-
ramu regenerace a představil jednotlivé akce,
které jsou zařazeny na rok 2018. Pro tento rok
město obdrželo částku 1.200.000 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční po-
díl a akce zařazené do Programu regenerace
MPR - MPZ na rok 2018251659264 – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Kontrolní výbor – zápis z provedené
kontroly
Pa starosta uvedl, že se jedná o zápis z kon-

troly v roce 2017, kdy byly kontrolovány
právní předpisy města. Starosta přečetl jednot-
livé body zápisu z kontroly a návrhy řešení.
Vysvětlil i důvod, proč by nemělo dojít k pře-
číslování právních předpisů.

Pan Dorotovič uvedl, že je třeba zvolit nej-
jednodušší formu a souhlasil s tím, aby v roce
2017 schváleným dokumentům byla ponechá-
na původní označení s tím, že v budoucnu již
bude dodržována číselná řada v rámci všech
vyhlášek a nařízení.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis
z kontroly provedené členy Kontrolního vý-
boru Zastupitelstva města Nové Hrady ze dne
20.11.2017 a vyjádření tajemnice Městského
úřadu Nové Hrady Mgr. Jany Káplové k zápi-
su.

Zastupitelstvo města nesouhlasí s přečíslo-
váním právních předpisů města vydaných
v roce 2017 – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Kontrolní výbor – plán práce na rok 2018
Starosta přečetl návrh plánu kontrol kon-

trolního výboru na rok 2018. K tomu uvedl, že
finanční výbor provedl kontrolu smluv a
zkontroloval i legislativní rámec. Pan starosta
dále uvedl, že s navrženým programem kon-
trol nemá žádný problém, pouze požádal, aby
při kontrole projektu Newcastle upřesnil kon-
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trolní výbor, co vše bude kontrolováno z důvo-
du doložení potřebných materiálů.

Zastupitelstvo města schvaluje plán kon-
trol Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady na rok 2018 – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Finanční výbor – zápis z jednání
finančního výboru
Pan starosta uvedl, že finanční výbor před-

ložil zápis z finančního výboru a zprávu o čin-
nosti za rok 2017. Jednou z kontrol byly i
pronájmy pozemků a dále byla provedena
kontrola příspěvkové organizace Technické
služby města Nových Hradů, kde finanční vý-
bor učinil doporučení.

Poté předal slovo Ing. Františku Štanglovi.
Ing. Štangl uvedl, co vše bylo kontrolová-

no, a dále konstatoval, že prodeji dřeva a vy-
máhání dlužných částek je třeba věnovat
pozornost. Největší dlužník je solventní a má
zapsaný majetek v katastru nemovitostí, proto
je nutno jednat s právníky. Finanční výbor se
neshodl s městským úřadem ohledně formy
smluv k zahrádkám u sídliště Míru - jestli má
jít o smlouvy nájemní nebo pachtovní. Pan
ing. Štangl přečetl ustanovení z nového občan-
ského zákoníku ohledně pachtu. Není to stě-
žejní záležitost, finanční výbor pouze vyjádřil
svůj názor a lze tuto záležitost takto nechat.

Pan starosta uvedl, že u těchto zahrádek se
jedná o aktivity spíše rekreační či slouží k usklad-
nění dřeva. Právník Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje zaslal svoje právní stanovisko,
které hovoří, že uzavření nájemních smluv je v
pořádku. Dále je třeba uvést, že změna by byla
komplikovaná, neboť by se musely smlouvy
vypovědět a poté znovu zveřejnit a schválit.
K dalším bodům kontroly je třeba uvést, že
dluh za dřevo je opravdu věc, která nás tíží,
nicméně v této věci je neustále konáno a je
snaha vymoci finance za odebrané dřevo.

K dluhům z prodeje dřeva se vyjádřila ředi-
telka technických služeb. S právníkem je
v kontaktu a bylo učiněno vše pro vymožení
dlužných částek.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zápis
z jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Nové Hrady, Zprávu o činnosti Finanč-
ního výboru Zastupitelstva města Nové Hrady
za rok 2017 a právní názor JUDr. Lukáše Gla-
sera, vedoucího Odboru legislativy a vnitřních
věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje ve
věci nájemních smluv (zahrádky u Sídliště
Míru).

Zastupitelstvo města nesouhlasí s ukonče-
ním nájemních smluv k zahrádkám u Sídliště
Míru a následným opakovaným zveřejněním
záměru pachtu a uzavření pachtovních smluv.

Zastupitelstvo města pověřuje radu města
ve spolupráci s Technickými službami města

Nových Hradů pokračováním vymáhání ne-
uhrazených částek za odběry dřeva – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Lukáš Winzber-
ger
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl
Ing. Štangl uvedl, že se zdržel hlasování

z důvodu, že si nadále myslí, že smlouvy mají
být pachtovní. Ale v souvislosti s nájemníky
souhlasí, aby se neukončovaly nájemní smlou-
vy k zahrádkám.

� 8. Finanční výbor – plán práce na rok 2018
Pan starosta přečetl celý plán práce finanč-

ního výboru na rok 2018.
Ing. Štangl uvedl, že již byly určeny i jed-

notlivé kontrolní skupiny.
Pan Michale uvedl, že je zde opět uvedena

efektivita využití objektů, tato záležitost již
byla mnohokrát diskutována a žádá, aby bylo
uvedeno, že budou kontrolovány náklady na
provoz jednotlivých objektů.

Zastupitelstvo města schvaluje plán práce Fi-
nančního výboru Zastupitelstva města Nové Hra-
dy na rok 2018, v upraveném znění – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Petr Michale, Mgr. Tomáš Rolínek,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Interpelace
Ing. František Štangl přednesl interpelaci

na parkování na náměstí. Jsou zde obchody,
lékař, bankomat a občané si stěžují, na trvale
zaparkována auta a oni nemají kde zaparkovat.
Pokud nebude zřízena parkovací služba, která
pohlídá systém parkování, bude zde ztížená
možnost zaparkovat. Dále se dotazoval, zda
město uvažuje o možnosti zpoplatnění parko-
vacím automatem.

Pan starosta uvedl, že odpoví ihned a ná-
sledně i písemně. K občasnému zhoršení par-
kování dochází v zimním období, když zde
není přímá parkovací služba. Problémem však
není pouze parkování hostů hotelu Rezidence,
ale též "garážování" aut místních občanů.
V létě je situace lepší, pokud je provozována
parkovací služba, ale vymahatelnost u někte-
rých místních občanů není jednoduchá. Li-
dem, kteří zde bydlí, je vycházeno vstříc s tím,
že od 16:00 hodin je zde parkování zdarma.
Stížnosti jsou i na Rezidenci, ale tito si větši-
nově parkovné zaplatí.

Od května opět nastoupí parkovací služba
Technických služeb. Město jedná se společ-
ností GW bus ohledně uvolněné plochy na ná-
draží. Vymahatelnost bez spolupráce s Policií
je velice těžká. Město toto neohlídá. Prostor
parkoviště u hotelu je pronajat dlouhodobě
Rezidenci, takže v tuto chvíli přichází v úvahu
právě plocha u nádraží, která by měla ulehčit i
parkování na náměstí.

Dále uvedl, že bylo jednání ohledně Ko-
menského ulice, kde se řešil i výklad dodatkové
značky ohledně dopravní obsluhy. Stanovisko
Policie ČR zní, že i host penzionu je dopravní
obsluhou a může do této ulice vjet. Pokud je
zde oficiální parkovací místo (v prostoru před
základní školou), může zde i zaparkovat. Na-
opak by hosté penzionů neměli stát na chodní-
ku a vjíždět do tzv. "dvora" u domu čp. 233 a
Koželužny. Ze strany Policie ČR je příslib, že
zde budou provádět kontroly.

K tomu uvedl pan Dorotovič, že zde chybí
městská policie.

Ing. Štangl uvedl, že pokud vytěsníme auta
z náměstí, musíme jim nabídnout řešení a par-
koviště u nádraží je tím řešením, ale musíme
také zajistit, aby nedocházelo k poškození aut.

Mgr. Rolínek se také vyjádřil k parkování
v ulici Komenského, pokud se děti převádějí
např. na oběd, vzniká problém projít kolem
zaparkovaných aut u školy. Určitě by bylo
dobré parkování zde omezit.

Pan starosta uvedl, že zaparkovaná auta
musí dodržovat vodorovné i svislé značení,
pokud je vodorovné značení méně viditelné,
bude ze strany TSM obnoveno a případně je
možno parkovací prostor oddělit od prostoru,
kterým procházejí žáci, díky tzv. cityblokům.

� 10. Diskuze
Mgr. Rolínek uvedl, že byla zvolena nová

školská rada, která se zatím nesešla a nebylo
žádné jednání. Dále uvedl, že pan Ladislav
Novák se dotazoval, jestli se plánuje k objek-
tu, který zbuduje nějaká komunikace.

V 19:16 odešel p. Dorotovič a v 19:18 ode-
šel ing. Štangl.

Pan starosta odpověděl, že ze strany města,
již byli nominováni členové školské rady a
uvedl jmenovitě, které členy rada zvolila do
školské rady za zřizovatele.

V 19:20 hodin se vrátili p. Dorotovič a ing.
Štangl.

Mgr. Rolínek uvedl, že ze strany školy ješ-
tě nebyli nominováni členové.

Pan starosta uvedl, že byl ředitelem školy
informován o členech, kteří mají školu v rámci
školské rady zastupovat. Zda byli tito navrže-
ní členové také schváleni orgány školy, bude
řešeno s vedením školy. Nicméně nic by ne-
mělo bránit tomu, aby školská rada zahájila
své funkční období.

Pan starosta dále ještě uvedl, že Ing. Novák
oficiálně požádal, zda město může přístupo-
vou komunikaci k jeho objektu opravit nebo
zřídit novou komunikaci a bylo mu odpověze-
no, že město v tento moment neuvažuje o vy-
budování této cesty. Pan Novák však dostal
souhlas, že si může upravit polní cestu, aby si
zlepšil příjezd na svůj pozemek.

Ing. Štangl se dotazoval ohledně lokality
Pod Zámeckým – v době, kdy se povolovalo
sídliště, mělo zde být realizováno tzv. ná-
městí. Dotazoval se, kdy se uvažuje o realiza-
ci, případně zhotovení dětského hřiště. Dále
jsou zde pozemky zatíženy elektrovodem,
plocha měla být využita na parkoviště.

Pan starosta uvedl, že majitelé požádali
o využívání této volné plochy, chtěli odkou-
pit část tohoto pozemku. Vzhledem k tomu,
že jsou zde ochranné zóny k hrobce, nedal se
členit tento pozemek. Je zpracována projek-
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tová dokumentace, kdy tuto povede chodník.
V horní části by byla parkovací plocha, která
by byla využívána i pro hřbitov. S E.ONem je
dohoda, že elektrické vedení bude vedeno ji-
ným směrem a v zemi. Proto se uvolněné pros-
tory v horní části mohou do budoucna využít
k parkování, budování dětského hřiště nebo i
jako stavební parcely.

Pan starosta informoval zastupitele o dal-
ším jednáním o bývalé rotě.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval na na-
bídku na koupi objektu společnosti Wotan Fo-
rest s tím, že slyšel, že o tento objekt má zájem
cizí osoba, která zde hodlá vybudovat byty a ty
následně pronajímat či prodat.

Pan starosta odpověděl, že jednal se zá-
stupci firmy, kteří mu sdělili, že nabídková
cena bude 6 milionů a dále se uvidí, jestli vy-
hlásí výběrové řízení, do kterého by se mohlo
Město Nové Hrady případně přihlásit či zda

bude přímo realizován prodej za cenu mini-
málně 6 miliónů korun. Zastupitelé v diskusi
k tomuto objektu sdělili své názory s tím, že
požadovaná cena je vysoká a zatím nebude
tato nabídková cena reflektována ze strany
Města N. Hrady.

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

ným zastupitelům za účast na 21. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 19:46 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE
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Hospodaření městských společností v roce 2017
Po zpracování účetních závěrek za předcházející rok 2017 opět na-

stal čas k vyhodnocení hospodaření a plnění úkolů našich městských
společností.

A) Plnění úkolů dle Obstaravatelské smlouvy
a vyhodnocení hospodaření Technických služeb
města Nových Hradů za rok 2017

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

bytů a nebytových prostor
- celkové náklady včetně správní režie = 1.688 tis. Kč;

z toho náklady na byty představují cca 90 %
- předepsané nájemné = 3.112 tis. Kč;

z toho nájemné za byty = 2.272 tis. Kč,
nájemné za nebytové prostory = 840 tis. Kč

- odvod městu ze správy domů, bytů a nebytových prostor
= 1.403 tis. Kč.

Přehled nákladnějších oprav:
- rekonstrukce bytů: jednotlivé byty v čp. - 12, 108, 114, 341
- rekonstrukce nebytových prostor: čp. 43
- výměna plynového kotle: čp. 59
- výměna oken a dveří: čp. 55, 116, 181, 219, 395
- malování chodeb, oprava omítek a fasády: čp. 12, 114, 116.

2.) Správa a údržba komunikací, chodníků a kanalizace:
- náklady na správu a údržbu komunikací a chodníků = 662 tis. Kč
- náklady na opravu kanalizace = 226 tis. Kč
- náklady na čištění města = 1.022 tis. Kč.

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

(cca 22,122 ha + stoky kolem městských cest)
- náklady na veřejnou zeleň města = 795 tis. Kč
- náklady na zámecký park = 247 tis. Kč.

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

a případné opravy veřejného osvětlení
- náklady na veřejné osvětlení = 611 tis. Kč.

5.) Správa a údržba hřbitova:
- náklady na údržbu hřbitova = 87 tis. Kč.

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

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

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

- hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu.

Těžební činnost:
- těžba dřeva = 4.447 m3 (jehličnaté 3.946 m3, listnaté 501 m3),

z toho samovýroba = 204 m3

- přibližování dřeva = 4.243 m3

- plán těžby dřeva pro rok 2018 = 3.500 m3

- prodej palivového dřeva = 900 prostorových metrů, cena je
stanovena na 850,- Kč pro jehličnaté a listnaté měkké dřevo a
1.050,- Kč pro listnaté tvrdé dřevo, včetně DPH a dopravy.

Pěstební činnost:
- obnova lesa = 4,76 ha, odstraňování klestu = 3.800 m3,

ochrana mladých lesních porostů proti zvěři = 25 ha,
ochrana mladých lesních porostů proti buřeni = 18 ha,
výřez plevelných dřevin = 4 ha, stavba oplocenek = 500 m,
likvidace starých oplocenek = 380 m, prořezávky = 9,48 ha,
probírky do 40 let věku porostu = 0,58 ha,
meliorace – čištění odvodňovacích stok = 0 m,
oprava a údržba lesních cest = 0 m,
instalace lapačů na lýkožrouta smrkového = 40 ks;

- celkové tržby = 7.061 tis. Kč
- náklady bez správní režie = 3.417 tis. Kč,

po zaúčtování správní režie = 4.019 tis. Kč
- odvod tržeb městu = 2.124 tis. Kč.

7.) Odpadové hospodářství:
- na jaře je organizován svoz veškerého odpadu ve městě

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

roční zpracovatelská kapacita kompostárny o ploše 1.150 m2

je cca 1.112 tun bioodpadu, ze kterého je možné vyprodukovat
cca 620 tun kvalitního kompostu

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

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

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

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

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

ZÁVĚR:
- v roce 2017 TSM pod vedením ředitelky Aleny Kedrušové

hospodařily se ziskem 284 tis. Kč
- roční provozní dotace od města = 9.200 tis. Kč,

investiční dotace = 1.100 tis. Kč
- k 1.1.2015 byla pokryta ztráta z hospodaření minulých let

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

rok 2014 = 86 tis. Kč, rok 2015 = 124 tis. Kč,
rok 2016  = 90 tis. Kč, rok 2017 = 284 tis. Kč

- rezervní fond bude použit především na posílení fondu investic
TSM, jehož stav k 1.1.2018 = 645 tis. Kč
(investice do nových strojů, technologií a obnovy majetku)

pokračování na str. 9
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- pořízení nového majetku TSM v roce 2017: MULTICAR M 27 B,
pořizovací cena = 1.935 tis. Kč vč. DPH

- plán investic:
: r. 2018 – příkopové mulčovací rameno, cena 493 tis. vč. DPH
: r. 2019 – multifunkční nákladní automobil (sypač, kontejner),

předběžná cena 4.000 tis. Kč vč. DPH.

B) Služby Nové Hrady s.r.o.
– tepelné hospodářství v roce 2017
Hlavním předmětem činnosti Služby Nové Hrady s.r.o. je tepelné
hospodářství, vedoucím na tomto úseku je Ing. Jiří Liška. Společ-
nost zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní čtvrti,
Dům s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále provádí služby
spojené s vytápěním městských objektů (Městský úřad, Základní
škola, Mateřská škola, Koželužna, Kuželna, Český dům, Spolkový
dům, Technické služby – kanceláře město, Jesle);
- ztráta k 1.1.2011 = - 3.775 tis. Kč
- rok 2012 zisk = 168 tis. Kč, rok 2013 zisk = 178 tis. Kč
- rok 2014 z důvodu započtení neuplatněných odpisů minulých

let ztráta = -136 tis. Kč
- rok 2015 zisk 151 tis. Kč, rok 2016 zisk = 202 tis. Kč, rok 2017

zisk = 327 tis. Kč
- snížení ztráty z hospodaření po odvodu do rezervního fondu

k 1.1.2018 na 2.885 tis. Kč.
Kogenerační jednotka ČEZ Energo s.r.o. (dále KGJ):
- uzavřena smlouva na dobu určitou od 1.1.2014 do 31.12.2028 (15 let)
- předmět smlouvy: dodávat tepelnou energii pro vytápění

a ohřev teplé užitkové vody osazením KGJ
o výkonu 100 kW(el)/151 kW(tep) do nově vybudovaného
a měřeného přípojného místa v prostoru stávající blokové kotelny

- zkušební provoz zahájen v září 2014
- další dohoda s ČEZ Energo s.r.o.: dodávat zemní plyn pro

všechna odběrná místa ve vlastnictví města Nových Hradů

ve stejné ceně, kterou získá tato firma na energetické burze
pro vlastní KGJ

- průměrná účtovaná cena tepelné energie od ČEZ Energo s.r.o.
v r. 2017 = cca 250,- Kč/GJ (cena je závislá na vysoutěžené
ceně zemního plynu a výrobě elektrické energie do sítě)

- výsledná cena 1 GJ na centrální kotelně se od roku 2012 snížila
cca o 149,- Kč:
rok 2012 = 704,26 Kč, rok 2013 = 696,35 Kč,
rok 2014 = 695,00 Kč, rok 2015 = 642,81 Kč
rok 2016 = 605,24 Kč, rok 2017 = 555,31 Kč
(ceny jsou uvedené bez DPH)

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

- postupnou výměnou čerpadel se daří snižovat spotřebu
elektrické energie

- podíl KGJ na výrobě tepla: rok 2014 = 37,20 %,
rok 2015 = 40,32 %, rok 2016 = 37,39 %, rok 2017 = 37,38 %.

ZÁVĚR:
Výslednou cenu tepla ovlivňuje mnoho kalkulačních položek. Mezi

nejdůležitější patří: celkový odběr tepla, konečná cena zemního plynu,
dosažená cena tepla z KGJ, obnova strojního zařízení a technologie ve
formě účetních odpisů, opravy a režijní náklady.

Rok 2017 byl z hlediska provozu kotelny bezproblémový. I přes
příznivou výslednou cenu tepla vzhledem k objemu výroby, se stále ne-
daří dosáhnout předpokládaného podílu Kogenerační jednotky na výro-
bě tepla z centrální kotelny (55 – 60 %). Další problém k řešení
s provozovatelem KGJ je letní období, kdy KGJ nepracuje na 100 %.
Musí se proto spouštět vlastní plynová kotelna na dohřívání teplé užit-
kové vody a dochází tak ke zvyšování tepelných ztrát.

Mezi důležité dlouhodobé úkoly městské společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o., lze zařadit investice do postupné výměny plynových kotlů
za úspornější modely a modernizace řízení.

Zpracoval: Josef Vochoska, místostarosta města

pokračování ze str. 8
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Myslivecký spolek Nové Hrady, z.s.
má nový výbor!

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, jaro je v plném proudu a
tak, jako nelení celá příroda a rychle se probouzí ze zimního spánku, za-
čínají práce v honitbě pro myslivce z MS Nové Hrady, a to ne jen v ho-
nitbě.

Než vás seznámíme s novinkami, které se odehrály nebo odehrají na
jaře, musíme zde připomenout první velkou akci letošního roku, kterou
byl náš tradiční myslivecký ples. Každý, kdo na plese byl, musí uznat,
že se vydařil, o čemž svědčí výborná návštěva, dobrá zábava a vydaře-
né zakončení plesu. Muziky hrály výborně, lidé se bavili na parketu
i mimo něj a bohatá tombola udělala jistě radost většině návštěvníků i
když byli tací, kteří nic nevyhráli tak, jako já:-) I to se bohužel někdy
stává, ale věřte, že váš příspěvek na tombolu byl vynaložen ku prospě-
chu věci a i díky vám jsme mohli uspořádat tak vydařený ples. Rovněž
děkujeme všem sponzorům, kteří nám přispěli svými cenami do tombo-
ly a věřte, že cen bylo nakonec k šesti stům padesáti. Již dnes vám zde
můžeme slíbit, že myslivecký ples, pokud půjde vše tak, jak má,
proběhne i v lednu roku 2019.

Dne 31. 3. 2018 proběhla výroční členská schůze našeho myslivec-
kého spolku, která byla mimo jiné schůzí volební, kdy jsme volili nový
výbor a kontrolní komisi. Zatím, co do kontrolní komise se prozatím
kandidáti nenašli, do výboru se nahlásil dostatečný počet uchazečů, a
tak mohly volby proběhnout. Na základě uvedeného si vás dovolujeme
informovat, že MS má nový výbor, který bude pracovat ve složení:
předsedkyně spolku Iveta Marhounová – Fleischmannová, místopřed-
seda Vladimír Kubeš, myslivecký hospodář Zdeněk Staněk, finanční
hospodář Jindřich Šnokhaus a brigádnický referent Stanislav Hanuš.
Přejeme novému výboru klidné pětileté volební období plné radosti
z vedení spolku a myslivosti. Pokud budete mít jakékoli dotazy či připo-
mínky, obracejte se prosím na nové členy výboru. Kontakty naleznete
spolu se všemi dalšími informacemi na našich webových stránkách
www.msnovehrady.cz

Mimo popsané interní záležitosti nás čeká v honitbě spousty práce,
především sanace krmných zařízení, doplnění minerálů pro zvěř, likvi-
dace mysliveckého zařízení, které nepřežilo zimu a především ochrana
přírody, neboť s jarem se rodí do přírody nové životy, které v dnešní
době potřebují čím dál větší ochranu před různými nepříznivými vlivy,
jakými jsou neukáznění turisté či pejskaři, cyklisté, motokrosaři, čtyř-

pokračování na str. 11
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POZVÁNKA
Sbor dobrovolných hasičů v Nových Hradech

vás zve na

HASIČSKOU SOUTĚŽ,
která se koná dne 19.5.2018 ve 13 hodin

na hřišti TJ Nové Hrady
Součástí této soutěže jsou štafety 4 x 100 m a požární útoky.

Soutěží se ve třech kategoriích, a to: muži bez omezení,
muži nad 35 let a ženy bez omezení

Jedná se o obvodové kolo vyhlášené SH ČMS

Za SDH Nové Hrady Radek Bandík

PIETNÍ AKT
K uctění  památky obětí a padlých

při příležitosti 73. výročí osvobození Československa
a konce 2. světové války se uskuteční

V ÚTERÝ 8. KVĚTNA 2018 OD 17 HODIN
u hrobu vojáků Rudé armády

na místním hřbitově před hrobkou

Město Nové Hrady ve spolupráci s panem G. Cepakem,
paní W. Lindtner a Osadním výborem

pro Byňov, Jakuli a Štiptoň zve na

Setkání rodáků ve Štiptoni,
které se uskuteční v sobotu 19.5.2018

od 19 hodin u místní kapličky

Program:
- vystoupení pěveckého

seskupení Calypte
- povídání o historii obce Štiptoň
- přátelské setkání a posezení

v Cyklokiosku

Toto setkání je součástí projektu
Naše domovy / Unsere Heimaten v rámci
Programu INTERREG Fond malých
projektů Rakousko - Česká republika.

kolkáři a amatérští vojáci. Apelujeme tak na všechny slušné návštěvní-
ky našich lesů, nebuďte lhostejní k poškozování lesů, luk a polí nebo
plašení a rušení zvěře a informujte svého myslivce, odbor životního
prostředí nebo policii.

Dne 12. 5. 2018 proběhne již tradiční soutěž na klubovně MS Nové
Hrady místní kolo Zlaté srnčí trofeje, memoriál B. Švarce. Na organiza-
ci této soutěže se podílí jak MS N. Hrady, tak naši mladí myslivci vede-
ni Ladislavem Starým. Všem dětem, které mají zájem soutěžit ve
znalostech z myslivosti a ochrany přírody, je tato soutěž otevřena a my
se budeme těšit na viděnou. Občerstvení  bude zajištěno myslivci.

V plném proudu jsou i přípravy na Den ochrany v zámeckém parku,
který se uskuteční 16. 6. 2018 od 14 hodin. Program bude pestrý a obo-
hacený o nové zážitky, kdy vás o podrobnostech budeme informovat
v červnovém zpravodaji. Již teď můžu potvrdit účast stálého účinkující-
ho a velkého sponzora našeho dne kapelu Veselá muzika vedenou

Bc. Josefem Vochoskou, vystoupením sokolníků, dřevorubeckou sou-
těží družstev, jízdou lodí po jezírku spolu s hasiči a rybáři, jízdnou na
koni, lukostřelbou, ukázkou živých ryb, jízdou na koloběžkách a ukáz-
kou severské chůze s holemi, soutěžemi pro děti, country kapelou Has-
troš a dalším. Nebude chybět bohaté občerstvení za ceny lidové, které
pro vás připravujeme my, tedy myslivci a rybáři. Pochopitelně nebudou
chybět dnes již legendární grilovaní pstruzi:-))

Za odstupujícího předsedu Michala Wegera a moji osobu si dovoluji
poděkovat vám všem, kteří jste nás za uplynulých pět let podporovali,
pomáhali jste nám a hledali spolu s námi společnou cestu k vyřešení
různých problémů a překážek, nebo jste nám nabídli pomocnou ruku
při organizaci našich akcí. Bez vás by to nešlo. Rovněž vás prosím
o podporu nového výboru a pomoc v případě potřeby, neboť kritizovat
je velmi snadné, ale postavit se k práci čelem umí jen málo kdo. Tedy
děkuji a přeji všem krásné jaro a jsem i nadále s pozdravem Myslivosti
zdar!!!

Martin Brychta, člen MS Nové Hrady

Myslivecký spolek... (pokračování ze str. 10)

KIC Nové Hrady
HLEDÁ BRIGÁDNÍKA na letní turistickou

sezonu 2018 pro práci v informačním centru

Jaké dovednosti jsou k tomu potřeba? – kladný vztah k lidem,
základní znalost regionu Novohradsko-Doudlebsko a dobrá

orientace v mapách a informacích „všeho druhu“. Výhodou je
všeobecná znalost současné nabídky služeb v cestovním ruchu

a základní povědomí o historii našeho města. Důležitým
předpokladem je základní komunikativní dovednost v německém

jazyce (případně i v angličtině). Minimální věk 18 let.

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



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2018

Zámecké dny
V pátek 13. dubna 2018 proběhlo slavnost-

ní znovuotevření zrekonstruovaného empíro-
vého divadla a zrestaurovaných historických
sálů na zámku v Nových Hradech. Slavnostní-
ho ceremoniálu s více než sto čestnými hosty
se zúčastnili kromě zástupců Akademie Věd,
města Nové Hrady včetně starosty Mgr. Vla-
dimira Hokra, a jednotlivých univerzit z Čes-
ka, Rakouska a USA také historici, divadelníci
a umělci a v neposlední řadě hejtmanka Jiho-
českého kraje Mgr. Ivana Stráská. Při této pří-
ležitosti ocenilo a poděkovalo Novohradské
pracoviště Mikrobiologického ústavu Akade-
mie Věd svým dlouhodobým příznivcům a
klíčovým podporovatelům z řad Akademie,
Univerzit a veřejného života, včetně bývalého
starosty a dnešního ředitele Jihočeského mu-
zea, Ing. Františka Štangla a dlouhodobému
správci novohradského zámku Petra Ham-
bergera, Dis., kterým vedoucí novohradského
centra Prof. Rüdiger Ettrich předal pamětní
listy. Kulturní program večera zpestřila řada
místních umělců: Novohradský divadelní spo-
lek zahrál scénky ze života rodu Buquoyů,
Marta Kolesnik zpívala operní árie i vlastní
tvorbu a vokální uskupení Calypte zazpívalo
lidové písně a „starou hudbu“, za co jim patří
velké poděkovaní. Prof. Rüdiger Ettrich

Empírový divadelní sál
na zámku v Nových Hradech

Zámecké divadlo představuje ojedinělý architektonický
skvost a je jedním ze třech dochovaných empírových divadel
(Nové Hrady, Kačina a Mnichovo Hradiště) v České republi-
ce. Po rozsáhlé rekonstrukci a hloubkových restaurátorských
pracích tato významná historická památka vzkvetla v podo-
bě, jakou mohli obdivovat návštěvníci na sklonku 19. století.
Novohradské zámecké divadlo podle historika Antona Teich-
la bylo zřízeno jako malé domácí divadlo v zámku v roce
1822, přestavěno v roce 1836 a v roce 1846 zvětšeno. Dekora-
ce do divadla dodal nejprve hraběcí kreslič Taraba. V letech
1849–1855, kdy hrabě Jiří Jan Jindřich Buquoy (1814–1883)
inicioval ještě za života svého otce hraběte Jiřího Františka Au-
gusty rozsáhlou přestavbu zámeckého divadla do dnešní veli-
kosti a podoby a jeho vybavení dekoracemi a rekvizitami, pak
přímo na zámku maloval nádherné dekorace geniální akade-
mický malíř a umělec Alois Gustav Schulz, který se proslavil
jako jevištní výtvarník Stavovského divadla v Praze. R.E.
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VÍTÁNÍ JARA
Letošní vítání jara se o týden posunulo pro nepřízeň počasí a také

ráno před naším vítáním to moc nadějně nevypadalo. Mlha se postupně
rozpustila, začal vanout svěží větřík a postupem času se ukázalo i slu-
níčko.

Trasa byla opět připravena na části stezky Sokolího hnízda, nechy-
běl přechod přes vodní tok, který připravili čtyři zdatní mužové Plouha-
rů. Od školní družiny odcházely děti po skupinkách na trasu, kde je na
panelech čekaly fotografie s otázkami zaměřené na jarní přírodu.

Každá skupinka, která přišla na tábořiště, si ještě splnila střelbu
z luku na zavěšené balónky, dále pak střelbu ze vzduchovky na střelnici
s divočáky a menší děti se mohly procvičit v hodu na terč se zvířátky a
také házení létajících talířů na cíl.

Všichni účastníci si opekli jarní buřtíky a po svačině se šel hledat
sladký poklad, který byl tentokrát ukryt pod stolkem s občerstvením.

Takže Jaro ahoj a příště zase na další akci v přírodě.
Zdeněk Starý

HLEDÁNÍ JARA 2018
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MŠ informuje ve fotografiích

Broučci v knihovně Sluníčka v novohradské knihovně

Sokolník v MŠ V keramické dílně Kána Keramika s trpělivou Liduškou Mackovou

Zpěv v Horní Stropnici Výtvarné práce v Benešově

Poslední zimní hry Vynášení Moreny
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ŠD informuje
V pondělí 23. 4. 2018 jsme již podruhé uspořádali turnaj v kužel-

kách žáci versus senioři. Soutěžili jsme v kategoriích jednotlivců a smí-
šených dvojic (žák a senior). Všechny děti podaly velmi dobré výkony,
ale putovní pohár bohužel opět zůstává v držení klubu seniorů, kteří
byli opět skvělí.

Výsledky turnaje:
Jednotlivci žáci:
1. místo Nedorostová Nikol 35 kuželek
2. místo Vicánová Veronika 31 kuželek
3. místo Šalamounová Simona 28 kuželek

Jednotlivci senioři:
1. místo Kovářová S. 51 kuželek
2. místo Badošková A. 46 Kuželek
3. místo Kovář B. 42 kuželek

Smíšené dvojice:
1. místo Nedorostová Nikol a Vaňková M. 78 kuželek
2. místo Švarc Josef a Sladká L. 74 kuželek
3. místo Vochoska Jakub a Kovářová S. 72 kuželek

B. Vochosková

Vítězné  dvojice $

Vítězové důchodci Vítězové děti

Vítězové jednotlivci #

MŠ informuje ve fotografiích pokračování ze str. 14
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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

MÁME JEŠTĚ
NĚKOLIK VOLNÝCH

VSTUPENEK

Kontakt KIC N. Hrady,
K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

Úspěchy žáků ZUŠ

ZUŠ OPEN 2018
I v letošním roce se ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny zapojí do celostátního happeningu zá-

kladních uměleckých škol ZUŠ OPEN 2018. Letos připadá tato akce na čtvrtek 24. května.
Druhý ročník projektu, ve kterém chceme ukázat naši práci co nejširší veřejnosti, jsme koncipo-
vali ve stylu potulných muzikantů. Žáci a pedagogové ZUŠ opustí prostory tříd a sálů, vyjdou
naproti svým posluchačům a předvedou své umění v netradičním prostředí. Během celého odpo-
ledne budete moci potkávat skupinky žáků ZUŠ nejen na různých místech v Trhových Svinech a
okolí, ale také v Nových Hradech, Svatém Janě nad Malší nebo zhlédnout výstavu výtvarných
prací v kinosále ZŠ v Besednici. V Nových Hradech se s námi můžete setkat od 15 hodin na no-
vohradském náměstí, kde vystoupí žáci pěveckého, kytarového, akordeonového a dechového
oddělení. Společně s muzikanty se na náměstí budou pohybovat také nepřehlédnutelní žáci z vý-
tvarného oboru, kteří zde budou umělecky tvořit. Pokud by nám počasí nepřálo, tak venkovní
vystoupení přesuneme do krytých prostor. Budeme moc rádi, když si v tento den najdete čas a
chvilku se u nás zastavíte a prožijete s námi trochu umělecké radosti.

Žáci a pedagogové ZUŠ F. Pišingera, Trhové Sviny (pobočky v Nových Hradech)

Blahopřeji všem našim žákům k soutěžním úspěchům, děkuji za pěknou reprezen-
taci naší školy jim i jejich učitelům a rovněž děkuji rodičům za jejich péči o hudební
vzdělávání svých dětí.

Věra Kuthanová, ředitelka  ZUŠ Trhové Sviny
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Setkání na Jedlici
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje jsem v článku „Naše Domovy v roce
2018“ informovala o několika plánovaných
akcích a aktivitách v letošním roce, kterými se
budou prolínat „osmičková výročí“ naší re-
publiky. Jednou z těchto akcí bylo i Setkání na
Jedlici v sobotu 21. dubna a jsem velmi ráda,
že průběh a atmosféra setkání naplnily jeho
smysl a očekávání pořadatelů.

Každý návštěvník setkání, ať byl z Čech či
Rakouska, si mohl vychutnat a prožít koncert
několika účinkujících v místech bývalé jedlic-
ké kaple, mezi stromy si přečíst texty a básně
o Jedlici a opuštěné krajině, prohlédnout si sta-
ré katastrální plány Jedlice a přitom si uvědo-
mit kde právě stojí, prohlédnout si v „přírodní
galerii“ dětské obrázky „Domů z Jedlice“ a ješ-
tě absolvovat krátkou komentovanou vycházku
po další části bývalé obce Jedlici v doprovodu Mgr. V. Hokra. A to vše
navíc při opravdu laskavém a slunečném počasí.

V hudební části vystoupily české sbory Novohradský zvoneček a
Fermata pod vedením Mgr. Jany Štorové a Novohradský smíšený sbor
pod vedením Mgr. Hany Kudrnové, dále rakouský sbor „Waldviertel
pur“ s malým orchestrem pod vedení Evy Kempf a na závěr byl ještě
„hudební dovětek“ flétnového dua H. Neumannové a K. Jarolímkové.
Všem účinkujícím děkuji a věřím, že i pro ně to byla radost hrát v takto
ojedinělém prostředí.

Velmi podstatnou částí setkání byla výstava dětských obrázků
„Domy z Jedlice“, kterou jsme umístili mezi stromy naproti mohutné
zdi, údajně zbytku stavení „jedlického zámečku či školy?“. Obrázků
bylo 41, každý namalovaný dům měl své číslo popisné a na konci vý-
stavy byl vystavený i historický dokument o bourání domů z roku 1949.
Obrázky namalovali děti ze školní družiny ZŠ N. Hrady a žáci výtvar-
ného oboru ZUŠ T. Sviny – pobočka N. Hrady a já jim děkuji za
nadšení, se kterým obrázky namalovali.

V průběhu setkání se o nezbytné občerstvení skvěle postarali členo-
vé SDH Údolí a dopoledne před setkáním ještě celý prostor uklidili
a dobře zpřístupnili účastníci akce Ukliďme svět organizované ČSOP
N. Hrady, tímto všem velmi děkuji za pomoc. Poděkování patří i za za-
jištění malých autobusů paní A. Kedrušové a pánům P. Krejčímu a
D. Vlnatému.

Na celkové přátelské a bezprostřední atmosféře se podílel každý
z účinkujících a také vy – návštěvníci a výletníci s chutí poznat něco víc
o naší krajině a historii.

Za pořadatele K. Jarolímková

Setkání na Jedlici se uskutečnilo v rámci projektu Naše Domovy/Unsere Heimaten
v rámci Programu INTERREG Fond malých projektů Rakousko - Česká republika.
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Hudební festival
JIHOČESKÉ
NOVÉ HRADY

2018
3. ročník

PROGRAM:

1) ZAHAJOVACÍ KONCERT
27.7.2018 – kostel Nové Hrady
JAROSLAV SVĚCENÝ
– housle a průvodní slovo
KAROLÍNA ŽMOLÍKOVÁ – soprán
MICHAELA KÁČERKOVÁ – virginal

2) NA VIVALDIHO!
28.7.2018 – zámek  Nové Hrady
JAROSLAV SVĚCENÝ
– housle a role Antonia Vivaldiho
ZDEŇKA ŽÁDNÍKOVÁ VOLENCOVÁ
– role Anny Giro a Camilly Vivaldi
MICHAELA KÁČERKOVÁ – virginal
VIRTUOSI PRAGENSES COLLEGIUM

3) KONCERT PRO DESET STRUN
29.7.2018 – kostel Trhové Sviny
JAROSLAV SVĚCENÝ

– housle a průvodní slovo
LUKÁŠ SOMMER – kytara

4) SLAVNOSTI STRUN
30.7.2018 – kostel  Dobrá Voda
JAROSLAV SVĚCENÝ
– housle a průvodní slovo
KAREL UNTERMÜLLER – viola
JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo

5) SLAVNOSTI STRUN
31.7.2018 – Altweitra (Rakousko)
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle
KAREL UNTERMÜLLER – viola
JITKA NAVRÁTILOVÁ – cembalo

6) NOVOHRADSKÉ SOUZNĚNÍ
1.8.2018 – zámek Nové Hrady
JULIE SVĚCENÁ – housle
JAROSLAV SVĚCENÝ – housle
VÁCLAV MÁCHA – klavír

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Předprodej vstupenek od 9.5.2018
na wwwcbsystem.cz.

Další informace na KIC Nové Hrady,
386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

KDO MÁ RÁD
Dne 2.6.2018 se koná 8. ročník dětského dne a benefičního koncertu

„KDO MÁ RÁD“ na zámku v Nových Hradech.
Od 11.00 hod. Dětský den, vstup zdarma

Od 18.00 hod. Koncert v zámecké zahradě

Účinkují: Jitka Zelenková, Kamelie, Thomas Puskailer, La Gioa, Martin France,
Radka Fišarová, Linda Finková a další, Vstupné 200 Kč

Výtěžek z koncertu je určen pro dětské a novorozenecké oddělení prachatické nemocnice

Dědictví 1. světové války
Společnost Rožmberk o.p.s. organizuje ve dnech 3.–5. května 2018 na zámku v Nových Hra-

dech konferenci na téma dědictví první světové války s názvem „Hranice jako důsledek války“.
Konference je součástí projektu Networld v programu Danube Transnational Programme, jehož
hlavním cílem je zvýšení povědomí o odkazu 1. světové války a jeho využívání pro rozvoj ces-
tovního ruchu. Cílem konference a doprovodných kulturních akcí je přiblížit dopad války na
místní obyvatele a jednotlivé vojáky. Naší snahou je provázat příběhy vojáků a civilistů s bitva-
mi, místy v zahraniční a událostmi během války a změnami po ní.

Konference je určena pro odbornou veřejnost, především pro historiky, archiváře, pracovníky
muzeí, pracovníky v oblasti vzdělávání, zájmové skupiny a pracovníky státní správy, kteří se po-
dílí na ochraně památek a pro další zájemce.

Na konferenci navazuje doprovodný program, který je určen veřejnosti a který bude probíhat
v Nových Hradech na náměstí v sobotu 5.5.2018. O. Černá
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Výstav „2D“ do 6.5.2018
V dubnu se na výstavě „2D“ představili dva vynikající umělci (syn

a otec) – keramik Mg.A Marek Dias a fotograf Prof. Pavel Dias. Mar-
kovy keramické plastiky jsou skutečně velmi kvalitní umělecké práce,
kterými se dostává často k samotné podstatě tvarů (některé jeho práce si
lze představit i ve volné krajině) anebo volí i „závažnější témata“, na-
příklad sochou Burka, a nutí člověka přemýšlet o svém vztahu k sou-
časnému světu. A nejinak je tomu i ve chvíli, kdy se díváte na černobílé
fotografie dnes již osmdesátiletého fotografa Pavla Diase a můžete na-
hlédnout do příběhů jeho rodiny anebo se nechat dotknout „chladem“
fotografií s motivy bývalých koncentračních táborů. Že nebudete od-
cházet z této výstavy „rozjaření“? Asi opravdu ne, spíš budete po ní víc
zamyšleni. A pokud nepropadnete panice, tak naopak dostanete chuť
udělat něco pozitivního – třeba s úsměvem pozdravit kolemjdoucího.
Výstava potrvá do 6. května, tak to se stihnete ještě podívat…

K. Jarolímková

Malování domů z Jedlice
Díky výtvarné aktivitě zařazené do projektu Naše Domovy se mi na-

skytla příležitost k silnému zážitku a zkušenost, která se, věřím, nedo-
tkla pouze mne.

Do akce Setkání na Jedlici jsme chtěli zařadit i výstavu dětských ob-
rázků domů z Jedlice, které by namalovali žáci z 2. stupně ZŠ N. Hrady,
což měl být i způsob, jak těmto starším dětem sdělit část historie našeho
kraje a objevit pro ně místo se silným příběhem. Ale protože se toto
zcela nepodařilo zrealizovat, oslovila jsem pro malování vedoucí vy-
chovatelku školní družiny, která nabídku přijala a s nejmenšími školní-
mi dětmi ze ŠD přišla do Koželužny. Tyto děti se pustily do malování
s takovou energií, kterou by mohl závidět i sportovec. Možná i proto, že
jsem dětem nejprve „odvyprávěla“ příběh zaniklých vesnic podél státní
hranice nedaleko nás, o bourání domů a ničení domovů, o tom co se sta-
ne, když jsou lidé na sebe zlí a nedokáží se domluvit. Také jsem dětem
promítla staré fotografie Jedlice, mapy a plány. A pak se děti, poučeny
smyslem a důvodem malování, pustily do „obnovení“ domů z Jedlice,
přičemž každý dům dostal své číslo popisné.

Novohradská galerie Koželužna
zve na výstavu obrazů

DUHOVÝ SVĚT
Ireny Šafránkové
Vernisáž 12. 5. 2018 od 14 hodin

Výstavu uvede spisovatelka
Daniela Fischerová

Hudební vystoupení žáků ZUŠ N. Hrady

Irena Šafránková se věnuje volné tvorbě, zejména
malbě, grafice a keramice, navrhuje hračky z tex-
tilu. Spolupracovala s řadou nakladatelství 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 oce-
něny jako nejkrásnější dětská kniha 13. Podzimní-
ho knižního veletrhu Havlíčkův Brod.

Výstava bude otevřena  12.5.–24.6.2018 / čt–ne / 10–16 hod./
nebo v jiný termín dle předchozí domluvy na tel. 602 150 208,
K. Jarolímková.

Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady,
www.kicnovehrady.cz (Koželužna)

Tip na výstavu

OBRAZY
o štěstí a barvách…

Marina Salomatová a Markéta Mazancová

Vernisáž se uskuteční v sobotu 5. 5. 2018 od 15 hodin,
host SKIPI´S BAND

Státní hrad Nové Hrady

Výstava potrvá do 25. 5. 2018

pokračování na str. 21

Nejprve se děti dozvěděly proč a co budou malovat, co z toho bude…
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Když bylo domalováno, ukázala jsem ještě dětem dokument, ve kterém Místní národní výbor
v Nových Hradech žádal o zbourání jedlických domů a dětem jsem slíbila, že všechny obrázky
vystavíme 21. 4. v Jedlici, abychom domy na chvíli vrátili na „své místo“. Mimo dětí ze školní
družiny se do malování zapojili i žáci z výtvarného oboru ZUŠ s paní učitelkou Vilímovou, která
se přišla podívat do Koželužny na aktuální výstavu a když viděla malování „jedlických domů“,
přidala se následující týden i se svými mladými výtvarníky. Obrázků, tedy čísle popisných, jsme
nakonec měli 41 a všechny byly na jedlické výstavě.

Bylo fajn, že i některé děti se do Jedlice přijely podívat a vnímat neobyčejnou atmosféru set-
kání, na které měly svůj podíl. A já věřím, že na „příběh Jedlice“ tyhle děti nezapomenou.

K. Jarolímková

Malování domů z Jedlice (pokračování ze str. 20)

Děti se na závěr malování dozvěděly, že „jejich“ domy byly kdysi na
Jedlici zbourány, protože to tak dospělí rozhodli…

A tři z jednačtyřiceti malířů u svých obrázků
na Jedlici pod Mandelsteinem…

Při malování domů z Jedlice byl sálek v Kože-
lužně jako včelí úl, živý i pilný…

A tady je už „galerie“ na Jedlici…
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Žabičky na návštěvě v knihovně

Informace z knihovny
V knihovně nám právě končí výtvarná soutěž nazvaná Lesy a

příroda kolem nás, do které paní učitelky zapojily starší děti z MŠ.
Ty nejzdařilejší postupují do krajského kola, takže budeme čekat na
výsledky.

Opět nás navštívily školkové děti, tentokrát zase Žabičky. Po-
slechly si pohádku a užily si prohlížení té spousty dětských obrázko-
vých knížek.

Jak dopadla letošní Magnesia Litera si můžete přečíst na této straně.
D. Císařová, knihovnice

Magnesia Litera 2018
kompletní přehled vítězů
¡ Kniha roku

Erik Tabery: Opuštěná společnost (Paseka)
¡ Litera za prózu

Josef Pánek: Láska v době globálních klimatických změn (Argo)
¡ Moleskine Litera za poezii

Milan Děžinský: Obcházení ostrova (Host)
¡ Litera za knihu pro děti a mládež

František Tichý: Transport za věčnost (Baobab)
¡ Litera za naučnou literaturu

Lucie Skřivánková, Rostislav Švácha a kol:
Paneláci 1,2 (Uměleckoprůmyslové museum)

¡ Litera za nakladatelský čin
Liber Viaticus Jana ze Středy (Academia/Národní muzeum)

¡ Litera za překladovou knihu
Máirtín Ó Cadhain: Hřbitovní hlína
(z irštiny přeložil Radvan Markus, Argo)

¡ Litera za publicistiku
Patrik Ouředník: Antialkorán aneb nejasný svět T. H.
(Volvox Globator)

¡ DILIA Litera pro objev roku
Marek Švehla: Magor a jeho doba (Torst)

¡ Kosmas Cena čtenářů
Ota Kars: Jmenuju se Tomáš (Mladá fronta)

¡ Magnesia Blog roku
Felix Kulpa: Tisíckráte (http://www.tisickrate.cz)

¡ Knihy století podle odborné veřejnosti:
Jaroslav Hašek:
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921)
Bohumil Hrabal: Obsluhoval jsem anglického krále (1982)
Karel Poláček: Bylo nás pět (1946)

¡ Knihy století podle široké veřejnosti:
Zdeněk Jirotka: Saturnin (1942)
Jaroslav Hašek:
Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1921)
Smoljak, Svěrák, Cimrman: Divadlo Járy Cimrmana (1987)

Zdroj: https://kultura.zpravy.idnes.cz/
magnesia-litera-2018-erik-tabery-saturnin-svejk-fo0-/
literatura.aspx?c=A180404_123739_literatura_kiz

Dvůr trnů a růží, Dvůr mlhy a hněvu, Dvůr křídel a zmaru
/ Sarah J. Maasová
1.-3. kniha série Dvůr trnů a růží. Příběh čtenáře seznamuje se světem
víl, který je stižen těžkou kletbou. Devatenáctiletá lovkyně lidí Feyre
nešťastnou náhodou zabije vlka. Následně je pak odvlečena podivným
tvorem do svého doupěte, které se ale ukáže jako úplně nový svět...

A satan se smál z nebe / Miroslav Jílek
Osudy čtyř mužů se střetnou s realitou dnešního světa, kde se sluš-
nost, poctivost a další morální hodnoty vytrácejí, nebo se přímo po-
kládají za projev slabosti. Naopak bezohlednost, sobectví a obcházení
zákona patří k vizitce úspěšnosti. Všichni čtyři hrdinové v skrytu duše
doufají, že právě je si vybere paní Štěstěna a diametrálně jim změní
život, samozřejmě k lepšímu.

Kamenní strážci / Alec Palmer
Posvátné jezero Titicaca se rozlije, tisíce lidí zahynou. Členové vyšet-
řovacího týmu Jennifer Donovanová a Denis Scott zjistí, že pod hladi-
nou je cosi neobvyklého. Stopy vedou až na tajemný Velikonoční
ostrov. Zde se skrývá dávné tajemství, které je tak mocné, že může
obrátit naruby celou historii lidstva. A mnozí, aby je získali, se neza-
staví před ničím.

A satan se smál z nebe / Miroslav Jílek
Osudy čtyř mužů se střetnou s realitou dnešního světa, kde se sluš-
nost, poctivost a další morální hodnoty vytrácejí, nebo se přímo po-
kládají za projev slabosti. Naopak bezohlednost, sobectví a obcházení
zákona patří k vizitce úspěšnosti. Všichni čtyři hrdinové v skrytu duše
doufají, že právě je si vybere paní Štěstěna a diametrálně jim změní
život, samozřejmě k lepšímu.

Prolomení hradeb. Proč západní civilizace podléhá islámu
a jaká je naděje na její záchranu / Petr Hampl
Kniha nezávislého sociologa Petra Hampla Prolomení hradeb před-
stavuje milník v chápání příčin migrační krize a celkových kulturních,
sociálních a ekonomických problémů, kterými Západní civilizace
prochází.

Dítě ohně / S. K. Tremayne
Když si Rachel vezme okouzlujícího Davida, zdá se, že všechno
bude dokonalé. Nechává za sebou život v Londýně a přesouvá se
do nádherného Carnhallow House v Cornwallu. S novým manže-
lem získává bohatství, lásku a milého nevlastního syna Jamieho.
Brzy se ale Jamieho chování změní a Rachelin dokonalý život zač-
ne mít trhliny…

Okénko do knihovny
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Druhá muzejní přednáška
Druhá jarní muzejní přednáška byla svým obsahem velmi novo-

hradská, neboť se týkala politických poměrů a vývoje společnosti v No-
vých Hradech a okolí po skončení 1. větové války až do konce
20. letech minulého století. Pan Jan Ciglbauer opět předložil mnoho
faktů a informací, kterými charakterizoval poválečné období jako sku-
tečně neklidné po stránce státotvorné, včetně momentů, které rozhodly
o připojení Vitorazska k Československu. Připomenul i několik vý-
znamných osobností ať už s působením kladným nebo záporným pro
naše město, zmínil i existenci vojenského lazaretu v bývalé buquoyské
jízdárně či původní význam pomníku na Hojné Vodě z roku 1915,
zmínil se o založení Sokola a Jednoty Pošumavské a promítl mnoho
obrazového materiálu a dobových fotografií.

K. Jarolímková

5. 5. 2018, 17 h

Muzejní přednáška:
V Karpatech po stopách

jednadevadesátníků
3. 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

Karpaty. Poloniny. Bukovské vrchy
Vyslovte ty názvy před turistou a hned by si šel šněrovat pohorky.

Zmiňte se milovníku přírody a ten se zasní: „Tam by se mi líbilo!“ Do-
cela jinak to viděli někteří jihočeští rodáci v prvních měsících roku
1915. Vojáci 91. pěšího pluku, většinou řemeslníci a rolníci, by se tak
daleko od domova sotva podívali. Do Karpat se dostali v únoru, kdy tu
leželo mnoho sněhu a panovaly silné mrazy. Rakouská armáda přitom
nebyla na zimní boj vůbec připravena, muži neměli žádné zimní vyba-
vení. Karpatské bojiště bylo asi tím nejkrutějším, kam se za celou válku
„synové Šumavy“ dostali. Tady zažili nejtěžší a nejdelší boje, tady jich
nejvíc zahynulo, tady jsou pohřbeni.

V létě roku 2017 se na pomezí Slovenska, Polska a Ukrajiny vypra-
vili členové budějovického spolku Jednadevadesátníci, který mapuje
osudy vojáků 91. regimentu za první světové války. Se svými poznatky
z této expedice nás seznámí pan Jan Ciglbauer v třetí muzejní předná-
šce „V Karpatech po stopách jednadevadesátníků“, která se koná
v sobotu 5. května od 17 hodin v sále Kulturně-spolkového domu.

Novohradské muzeum, J. Šáchová Karpaty

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 výstavu, která
vystřídá končící expozici s názvem Ryby a lidé, Rožmberkové a rybní-
káři v jižních Čechách a ve Waldviertlu.

Prostory tvrze by pak nově měly (kromě stálé výstavy lidového malo-
vaného nábytku z jižních Čech) návštěvníkům nabídnout prezentaci zanik-
lých tradičních řemesel Novohradska, Trhovosvinenska a Borovanska.

„Dovolujeme si proto oslovit obyvatele těchto regionů s prosbou
o zapůjčení materiálů, pomůcek, fotografií a dalších věcí po předcích,
z pozůstalostí po pilníkářích, provaznících, kolářích či kovářích, zkrát-
ka po lidech, kteří ovládali tyto staré výrobní postupy a něco po sobě
zanechali,“ vysvětlil ředitel Jihočeského muzea František Štangl. Do-
dal, že lidé mohou kromě zapůjčení věcí pro výstavní 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
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Střípky novohradské historie
V dubnovém Zpravodaji jsme pátrali po

roce vztyčení servitského kříže před klášte-
rem. Nápovědou měl být latinský nápis na
podstavci kříže (viz foto). Tento nápis je chro-
nogram – to znamená, že graficky zvýrazněná
písmena současně znamenají římské číslice.
Když sečteme tyto číslice, bez ohledu na jejich
pořadí v nápisu, dostaneme rok, ze kterého pa-
mátka pochází. V našem nápisu se vyskytují
po jednom písmena M, D, C a X, dvakrát L,
šestkrát V a jedenáctkrát I, tedy 1000 + 500 +
100 + 10 + 100 + 30 + 11.

Správná odpověď tedy zní: b) 1751

Ale přenesme se do roku 1758, kdy Jan
Adam Netolický učinil odkaz k udržování sví-
tilny na tomto kříži. Podle tohoto odkazu měla
být každý pátek na kříži rozsvícena svítilna
srdčitého tvaru se zasazeným sklíčkem. Když
ale na rozsvícení pověřená osoba zapomněla,
nebo světlo samo zhaslo, bylo prý za křížem
slyšet tichý, úpěnlivý pláč. Někteří prý i spat-
řili bílou postavu, obcházející kolem, která na-
konec zmizela za rohem kostela. Tak alespoň
zaznamenal pověst Anton Teichl. Na jak dlou-
hé období mělo oněch odkázaných 27 florinů
vystačit, o tom se už legenda nezmiňuje. Pro
představu, o jakou částku se jednalo – například
v roce 1742 byste si za 27 florinů mohli pořídit
hejno 80 husí. Nyní, při přepočtu na ceny stříb-

ra v roce 2017, by tato částka představovala
asi 4 000 Kč.

V minulé hádance se nabízely ještě dvě
další možnosti. Varianta a) 1717 značí rok vy-
svěcení kaple sv. Jana před horní branou. Ne-
byla to však kaple na Janské louce v dnešní
podobě, ta současná je z roku 1854, kdy mu-
sela původní kaplička ustoupit nové silnici.
Varianta c) 1677 udává rok, kdy přišli do No-
vých Hradů první servité a zahájili zde svou
činnost.

Nyní se od roku 1758 posuneme o deset let.
V roce 1768 byla u cesty k Městskému, dnes
Zevlovu mlýnu postavena kaple. Tato kaple
se jmenovala:
a) Skapulierkapelle
b) Gnadenkapelle
c) Urlaubkapelle

Kaple už byla zbořena, ale jistě se v No-
vých Hradech najdou její pamětníci. Pokud
máte nějaké vzpomínky, nenechávejte si je pro
sebe a podělte se s nimi v muzeu. Jestli dokon-
ce vlastníte nějakou fotografii této stavby, pro-
sím o zápůjčku – po okopírování vám bude
fotografie vrácena. Odpověď na otázku, stejně
jako své vzpomínky na kapli můžete poslat na
e-mailovou adresu: muzeum@novehrady.cz,
nebo raději muzeum osobně navštivte. Zájemci
o novohradskou vlastivědu jsou tu vítáni!

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Muzejní vycházka v květnu
Novohradské muzeum zve na muzejní vycházku „Tereziiným údo-

lím, jak je neznáme“. Navštívíme místa, kde podle původních plánů
stály objekty, které se do současnosti nezachovaly. Pokusíme se najít
nějaké stopy po Židovském pavilonu, arboretu nebo Filemonově chýši.
Vycházka se bude konat v sobotu 12. května, sraz účastníků v 9.00 ho-
din v Údolí na parkovišti u pivovaru.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

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:
¡ 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:
¡ 2. 5. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 5. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 3. 5. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB

pokračování na str. 25
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Travelfest
a Travelcon 2018

Ve dnech 13. a 14. dubna 2018 se konal na
českobudějovickém Výstavišti v pavilonu T2
2. ročník cestovního ruchu Travelfest, jehož
pořadatelem je Jihočeská centrála cestovního
ruchu. TravelFest je veletrh cestovního ruchu
v jižních Čechách a je jedinečným setkáním
pracovníků v cestovním ruchu. Veletrh byl za-
měřený na to, aby seznámil návštěvníky s širo-
kou nabídkou volnočasových aktivit nejen
v jižních Čechách. Letošní ročník se konal
v duchu jižních Čech pohodových se zaměře-
ním na život v památkách.

Na našem stánku propagující Nové Hrady
jsme návštěvníkům veletrhu nabízeli nově vy-
tvořené letáky – Cesta za uměním, Zámecký
park či Kam na výlet do Rakous. Podávali
jsme také informace o našich turistických zají-
mavostech, kulturních akcích a novinkách pro
nadcházející sezónu. U našeho stánku se zasta-
vilo i pár „hradeckých“ a lidí, kteří naše město již navštívili. Návštěvníci
veletrhu se mohli zúčastnit trhání rekordů se zápisem do Guinnessovy
knihy, soutěžit o zajímavé ceny a ochutnávat různé likéry či dobrůtky.
Také si mohli zpříjemnit čas ve fotokoutku, seznámit se s výrobou šperků
nebo ochutnat největší upečený dort v České republice.

V rámci veletrhu se konala dvoudenní konference pro odbornou
veřejnost pracující v turismu. Souběžně s Travelfestem se konal Gas-
trofest Jaro 2018, veletrh zaměřený na nabídku tuzemských i zahranič-
ních specialit a v sobotu se v pavilonu Z konala akce „Dětská sobota“,
akce se zajímavými aktivitami pro děti.

za novohradské íčko M. T. Kolářová

¡ 4. 5. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 5. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 6. – Koncert baletní školy – DK Metropol, ČB
¡ 14. 7. – 18. 8. – Jedna noc na Karlštejně – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 24., 26. a 31. 7. – Milostné šachy – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 28. 7. a 21. 8. – Charleyova teta – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 2. – 22. 8. – Sto dukátů aneb šlechtická láska – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 19. 10. – 3. 11. – Sluha dvou pánů – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. 5. – Dyškanti pod vedením Martina Horyny – Klášter Borovany
¡ 3. 5. – Radek Bakalář: Revolution Of Magic Live – DK Metropol, ČB
¡ 3. 5. – JF: Jarní koncert s dětskými sbory – DK Metropol, ČB
¡ 5. 5. – Interaktivní prohlídka Jihočeského divadla – JD, Ateliér 3D, ČB
¡ 6. 5. – Divadelní dílny – JD, Ateliér 3D, ČB
¡ 16. 5. – Radim Vizáry: Sólo – JD, ČB
¡ 16. 5. – Zdeněk Izer: Na plný coole – DK Metropol, ČB
¡ 16. a 17. 5. – Jihočeská filharmonie & G. Wallisch
¡ 18. 5. – Utajený koncert #6 – ČB
¡ 21. 5. – Kupé Na Půdě – Divadlo VOSTO5 – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 23. 5. – Phil Rudd and His Band – KD Vltava, ČB
¡ 24. 5. – Moda Fashion Day(s) 2018 – Pavilon T, Výstaviště ČB
¡ 27. 5. – Ural Philharmonic Orchestra – DK Metropol, ČB
¡ 1. 6. – Asonance – Benešov n. Černou
¡ 8. 6. – Keks & Jihočeská filharmonie – Stodola v podzámčí, Borovany
¡ 20. 6. – JF & Smetanovo Trio – DK Metropol, ČB
¡ 22. 6. – Jaroslav Svěcený a Jitka Navrátilová

– Kostel Nanebevzetí P. Marie, Borovany
¡ 28.6.– 30.8.– Toulky barokními Budějovicemi (noční prohlídky městem),ČB
¡ 9. 8. – Spirituál kvintet – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 8. – Lukáš Randák 30 – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 24. 8. – Hudební večer Divadla Pikl – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 8. – Beatles revival – AJG, Hluboká n. Vlt.

Sport:
¡ 13. 5. – SK Dynamo x FC Táborsko – Střelecký ostrov, ČB
¡ 20. 5. – SK Dynamo x FK Fotbal Třinec – Střelecký ostrov, ČB

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

CBsystem (pokračování ze str. 24)

V rámci doprovodného festivalového programu
jsme představili v Č. Budějovicích i naši galerii
Koželužnu a jednu „novohradsko-českobudě-
jovickou“ malířku Danielu Roulovou, se kterou
máme několikaletou spolupráci. U našeho stolu
si poseděli opravdu trpěliví a pracovití malí
malíři i příjemní rodiče a naším „omalovánko-
váním“ se nechali zastavit….K. J. #$
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Vynikající generace
fotbalových žáků!
Již 25 let uplynulo od slavného postupu

hradeckých žákovských fotbalistů. Ti kluci
tenkrát hráli III. třídu okresu Č. Budějovic
a skvěle postoupili výš do „okresního pře-
boru“. Tehdejší žáci měli parametry téměř
I.A třídy. Za tím stojím a možná i Pavel
Pupava s odstupem času to potvrdí. Když si
vzpomenu na jejich hru, tak ještě po letech
mě „mrazí“ v zádech. Velkou zásluhu na
tom měl hlavně trenér Pavel Pupava. On
především do nich napumpoval sebevědo-
mí. Ti kluci se nebáli žádného soupeře.
„Makali“, jak jen to bylo možné. Měli dost
síly, aby vyhrávali zápasy jeden za dru-
hým, měli prostě natrénováno a zároveň
hráli “hlavou“. Oni věděli, co hrát. Kdy
přidat nebo ubrat. Prostě to byl vyspělý žá-
kovský kolektiv plný individualit, který ta-
hal za stejný konec provazu! Někteří si po
tréninku ještě přidávali a bylo to znát, zej-
ména na technice a výdrži. Samozřejmě
všichni nebyli stejně dobří. Vyčnívali hlav-
ně tři. Zdeněk Hrbáček – obrana (libero),
Jarda Votruba – střední záloha a Zdeněk
Hriňa – útok (různé pozice). Zdeněk Hrbá-
ček byl v tomto kolektivu „Špílmachr“. On
uměl pravou i levou nohou a hlavou, dobrou
měl přihrávku i delší „pas“ také dal. Výbor-
ný do kombinace. Přesto, že byl trochu sil-
nější, měl vynikající odhad na míč a zároveň
výborně dirigoval obranu. Trestní kopy
a penalty kopal hlavně dobře! Jarda Votru-
ba, byl nesmírně pohyblivý záložník. Byl to
strategický hráč. Neustále běhal, obounohý
fotbalista. Většina přihrávek a míčů šla přes
něj. Dovedl dát přesnou kolmou přihrávku
do „prostoru“, kam si útočníci nabíhali. To
už chtělo mít na to „hlavu“. Samozřejmě
uměl i dobře vystřelit. Kolikrát jsem si říkal,
že by jednou mohl v „mužích“ nahradit Edu
Emra. Zdeněk Hriňa ml. Jednoznačně nej-
rychlejší žák. Neustále se v útoku nabízel
a tvrdě pověstnou „levačkou“ dával góly.
Správný kapitán! Nesnášel porážky! Ale i
další žáci hráli nadstandardně. Nechci na
nikoho zapomenout, ale třeba tito: David
Košín, Aleš Kopřiva, Míra Tuscher, Petr
Svoboda, Martin Sremaňák, Jirka Horeli-
ca, Petr Junek, Jiří Herzog a benjamínek
Michal Weger.

Pořád se píše, říká, že by mládež měla
více sportovat. My měli tenkrát 15 až
20 žáků a také 15 dorostenců. To na malé
město bylo slušné, ale klidně nás mohlo být
ještě více. Fotbal na Hradech prostě „táhl“.
Vždyť i mužů bylo kolem dvaceti a ještě
hrála tzv. „dvojka“. To je málo? K tomu
bylo ještě množství sparring partnerů, kteří
se hodili a oni si také rádi zahráli „na dvě“.
Prostě, kdo měl zdravé nohy, tak hrál fot-
bal, světový sport č.1! ...

Závěrem…Ti kluci mi s Pavlem tenkrát
dělali jenom radost a proto jsem se o nich
rád zmínil. Oni vždy bojovali za Hrady!!!

Miroslav Hruška

Vycházky za rybami aneb
Letní příměstský tábor pro mladé rybáře

V týdnu od 30. 7. do 3. 8. 2018 pořádáme pro děti od 6 do 15 let příměstský tábor
zaměřený na rybaření a vše, co s touto příjemnou zálibou souvisí.

V Nových Hradech je několik rybníků, kde žije řada sladkovodních ryb. Vycházky za ry-
bami budou nejen o sledování života v rybnících, ale také o chytání a poznávání různých dru-
hů ryb. Součástí bude i návštěva místních sádek, kde děti poznají, že chov ryb je důležitým a
prospěšným zaměstnáním.

Každý den ráno se sejdeme v Nových Hradech a pak se společně přesuneme na některý
z blízkých rybníků, kde se může lovit. Návrat zpět do Nových Hradů bude v odpoledních ho-
dinách (v cca 16.00 hodin). Pro děti bude v průběhu dne zajištěno občerstvení. Po celou dobu
se budou dětem věnovat odborní instruktoři, kteří budou mladé rybáře zasvěcovat do rybář-
ských dovedností a technik lovu.

Podrobnější informace, včetně programu na jednotlivé dny zveřejníme v červnovém zpra-
vodaji a bude k dispozici i na letáčku, který najdete v Informačním centru v Nových Hradech.

Již teď však můžete své dotazy směrovat na novnos@tiscali.cz nebo můžete volat
776 296 285. Mgr. Michal Jarolímek

II. kolo Krajské ligy v karate ve Strakonicích
Naši závodníci vybojovali čtyři cenné kovy

V sobotu 14. dubna 2018 se na II. kolo
Krajské ligy v karate do Strakonic sjelo více
jak 130 závodníků z patnácti jihočeských od-
dílů a škol karate, ale také oddíl z Plzeňského
kraje, z Horažďovic. Soutěžilo se v disciplíně
kata – souborná cvičení, a to celkem na třech
zápasištích – tatami, kde závodníci předvádě-
li skvělé výkony při ukázce krytů, úderů a
kopů proti imaginárním útočníkům. Natálie
Machová získala bronz v kata (starší žákyně
12–13 let). V kategorii kata muži obsadil pěk-
né 4. místo Lukáš Němec.

V odpoledních hodinách se rozjela disciplí-
na kumite, kde závodníci ve sportovním zápase
dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha ho-
dinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít
především výbornou fyzickou kondici, protože
vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až po

3 minuty u dospělých v chráničích a s chráni-
čem zubů v ústech, není vůbec jednoduché.

V kategorii starší žáci vybojoval v silné kon-
kurenci Tomáš Balko skvělé 2. místo. V kate-
gorii mladší žáci do 27 kg získal David Macho
3. místo. Natálie Machová v kategorii kumite
starší žákyně + 50 kg, když v prvním kole po-
razila vicemistryni ČR Hakovou z Fight clubu
Č. Budějovice.

Pro všechny naše závodníky byla tato vyš-
ší krajská soutěž dobrou zkušeností před tře-
tím kolem krajské ligy, které se bude konat
v sobotu 13. října 2018 v Horní Stropnici a již
popáté tuto soutěž bude organizovat Tělový-
chovná jednota Nové Hrady. Přijďte podpořit
naše závodníky v jejich sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Medailisté z II. kola Krajské ligy v katrate, Na-
tálie Machová, David Macho a Tomáš Balko

Z leva L.Kuchař (SKP ČB), Bronislav Němec,
Lukáš Němec, David Macho, Milan Macho,
Tomáš Balko a Natálie Machová
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¡ 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.

řádková inzerce

Tomáš Hermann zvítězil v disciplíně kumite muži + 84 kg

World Harasuto Cup v karate v polské Lodži
Tomáš Hermann vybojoval zlatou medaili

Ve dnech 7.–8. dubna 2018 se v polské Lodži uskutečnil Světový
pohár v karate. Mezinárodního šampionátu se účastnilo 1006 závodní-
ků ze 75 klubů a škol karate ze 14 zemí.

Turnaje se zúčastnily reprezentační týmy jednotlivých států, aby si
vyzkoušely své závodníky před evropskými a světovými šampionáty.
Úroveň soutěže rovněž zvýšila i přítomnost řady rozhodčích s meziná-
rodní licencí World Karate Federation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž kata a kata týmů, po této
disciplíně byl slavnostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpoledních
hodinách se naplno rozhořely boje sportovního zápasu dvojic – kumite.

V disciplíně kumite v kategorii muži nad 84 kg soutěžil trenér novo-
hradských závodníků Tomáš Hermann. V souboji o postup do finále
porazil domácího borce Michala Chorzelewského z karate klubu Son-
kei 8:0 před vypršením časového limitu zápasu. Ve finálovém souboji
Tomáš zvítězil nad reprezentantem Litvy Maksimem Halatinsem z ka-
rate klubu Vidzemeske 5:0.

Tomáš na tomto závodě působil také jako kouč závodníků české re-
prezentace a zkušenosti a poznatky z tohoto šampionátu bude dále pře-
dávat našim mladým závodníkům na tréninku v Nových Hradech, kde
trénuje každé úterý.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na ME karate seniorů, které se
bude konat v měsíci květnu v Srbsku.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
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