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Srpen s mokrým ručníkem na hlavě
Ve chvíli, kdy se láme červenec se srpnem by jeden řekl, že už máme půlku prázdnin za se-

bou, ach jo, a druhý, že ještě máme půlku před sebou, tak hurá! Jsou to ale pouze taková ta zby-
tečná slova a úvahy bez nějakého výsledku. Slova toho druhu, která jenom odvádí pozornost od
věcí důležitých. Samozřejmě, že občas řekne každý „jen tak něco, aby řeč nestála“, ale těch od-
vádějících a zmnožených slov, „pseudotémat“, diskusí, přestřelek je v té současné společnosti
už tolik, že se dle statistiky TJMN každému druhému občanu ČR začne brzo vařit hlava o více
jak pět stupňů Celsia. A to se ještě k tomu musí připočíst dopad velmi teplého počasí, které nám po
většinu července šlapalo na paty. Nicméně dobrá zpráva je, že v Praze mají dle vyjádření JPP prů-
měrnou teplotu o 6 stupňů Celsia vyšší, takže u nás na Hradech je vlastně ještě docela dobře.

Takže milí čtenáři, dejme si zatím alespoň mokrý ručník na hlavu, abychom v srpnu měli
chladně-jasnější mysl a těšme se, až zaprší a hned neuschne. K. Jarolímková

PS: A ještě vám přeji pěknou druhou půlku prázdnin, hurá!

Fotografie pořízená po Česko-Slovenském kon-
certě, kdy se k Peteru Cmorikovi „přitulily“
dvě fanynky. Uveřejnění této fotografie splňu-
je podmínky GDPR, JTVP a RSS.
Více o tomto koncertu a Novohradském Hraní
na další straně.                                        K. J.

Další setkání rodáků v rámci projektu Naše Domovy se uskutečnilo v Byňově. Jak dopadlo nám
uvnitř čísla popsal starosta Nových Hradů.                                                                          K. J.

Starosta sboru hasičů Milan Drbout děkuje za
požehnání nového hasičského vozu.        K. J.

Legenda mezi českými dechovými kapelami Mo-
rovanka potěšila svou hudbou na novohradském
náměstí všechny své příznivce.                K. J.

Hudba Veselé muziky, kterou již hodně let a něko-
likrát ročně můžete vidět a slyšet i v Nových Hra-
dech, byla součástí Hasičských slavností. K. J.

A ještě jedni hasiči, tentokrát z Údolí. Jak do-
padli v soutěži O Pohár starosty města se do-
zvíte uvnitř NZ.                                        K. J.

Tak tohle červeno-bílé hasičské auto bylo „hlav-
ní osobou“ na Hasičské slavnosti v našem městě
poslední červnovou sobotu. Podrobnější popis
slavnosti včetně fotek najdete na dalších dvou
stranách tohoto čísla NZ. K. J.
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Kinematograf bratří Čadíků na zámecké louce Zahájení výstavy Letní Novohradský Salon 2018

Červencová kulturní mozaika ve fotografiích

Dětský street art na popelnicové boxy Divadlo o Treperendě

Letní Tančírna v Kulturně-spolkovém domě

Kapela Perutě s Milanem Peroutkou

Malování pro každého na náměstí

Malování v Koželužně

Malování v zámeckém parku

Peter Cmorik s kapelou

Pokoncertní focení s Milanem PeroutkouTaneční lekce s Pavlem Kojetínem
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Zápis ze 108. schůze městské rady
ze dne 06.06.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 107. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 107. jednání rady města.

� 2. Úvěr k předfinancování akce Obnova
vodohospodářského majetku Města
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vyhodnocení
nabídek k předfinancování obnovy vodo-
hospodářského majetku města a postupuje
schválení přijetí úvěru k projednání na jed-
nání Zastupitelstva města.
(Rada města obdržela na základě předchozí
výzvy vyhodnocení nabídek poskytovatelů
úvěrů k předfinancování obnovy vodohos-
podářského majetku města /kalolis na ČOV,
opravy na úpravně vody, oprava vodovodu
a kanalizace v Navrátilově ulici/. Město
Nové Hrady má zájem přijmout úvěr ve výši
7 000 000,-Kč, kterým bude moci realizo-
vat tyto aktivity. Splácení úvěru je řešeno
formou 3 splátek, které budou pokryty
z nájemní smlouvy za provozování vodo-
hospodářského majetku města. Nabídku
předložily 3 bankovní domy, z nichž nejvý-
hodnější pro Město Nové Hrady byla nabíd-
ka od Komerční banky, a.s. Město Nové
Hrady za poskytnutí úvěru zaplatí celkem
62.441,49Kč /= úvěr ve výši 0,82%/.)

� 3. Úvěr k předfinancování projektu
"Nové Hrady – zřízení komunitního
centra"
Rada města bere na vědomí vyhodnocení na-
bídek k předfinancování dotační části pro-
jektu "Nové Hrady – zřízení komunitního
centra" a postupuje schválení přijetí úvěru
k projednání na jednání Zastupitelstva města.
(Rada města obdržela na základě předchozí
výzvy vyhodnocení nabídek poskytovatelů
úvěrů k předfinancování dotační části pro-
jektu "Nové Hrady - zřízení komunitního
centra". Město Nové Hrady má zájem přij-
mout úvěr ve výši 11 165 000,-Kč, kterým
bude moci realizovat projekt. Splácení úvě-
ru je řešeno formou jednorázové splátky,
která bude řešena do 14 dnů po proplacení
dotace. Nabídku předložily 3 bankovní
domy, z nichž nejvýhodnější pro Město
Nové Hrady byla nabídka od Komerční
banky, a.s. Město Nové Hrady za poskytnu-
tí úvěru zaplatí celkem 101 866,37 Kč
/= úvěr ve výši 0,87%/.)

� 4. Rozpočtové opatření č.6/2018
Rada města souhlasí s přijetím rozpočtové-
ho opatření č.6/2018, které spočívá v zařa-

zení aktivit Obnova vodohospodářského
majetku Města Nové Hrady a "Nové Hrady
- zřízení komunitního centra" do rozpočtu
města formou financování z úvěrů, a postu-
puje vše k projednání na jednání Zastupitel-
stva města.
(Na základě vyhodnocení nabídek k úvěrům
pro předfinancování akce Obnova vodohos-
podářského majetku Města Nové Hrady a
dotační části projektu "Nové Hrady - zřízení
komunitního centra" rada města projednala
nutnost začlenění těchto aktivit do rozpočtu
Města pro rok 2018. S ohledem na výši ná-
kladů těchto aktivit je nutné, aby obě aktivi-
ty byly zařazeny do rozpočtu formou
rozpočtové změny, která spadá do kompe-
tence Zastupitelstva města. Rada města sou-
hlasila s přijetím rozpočtového opatření
č. 6/2018 a postoupila ho k projednání na
jednání Zastupitelstva města.)

� 5. Finanční komise – zvolení nového člena
Rada města jmenuje Marii Mrkvičkovou
členkou Finanční komise Rady města No-
vých Hradů.
(Rada projednala doplnění finanční komise
o Marii Mrkvičkovou, zaměstnankyni Měst-
ského úřadu Nové Hrady.)

� 6. Smlouva o dílo – zhotovení projektu
Rada města schvaluje smlouvu o dílo č. SP
2018/28 se společností SP Studio s.r.o., ar-
chitektonická kancelář Český Krumlov a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SP Studio
s.r.o., architektonická kancelář Český Krum-
lov návrh smlouvy na stavební úpravy domu
Komenského ulice č.p. 188 Nové Hrady.)

� 7. Smlouva o dílo – Komunikace Veverská
Rada města schvaluje smlouvu o dílo s Mi-
lanem Ertlem, Kaplice na stavební dílo: Re-
konstrukce místní komunikace - Veverská a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Milana Ertla, Kaplice
návrh smlouvy o dílo na stavební dílo: Re-
konstrukce místní komunikace – Vever-
ská. Cena díla dle výběrového řízení je
1 398 550,18Kč bez DPH, doba realizace
2 měsíce s předpokladem zahájení prací
v srpnu 2018.)

� 8. Oznámení – praktický lékař
Rada města bere na vědomí dotaz Jany Za-
tloukalové na místo praktického lékaře
s tím, že žádost bude předána MUDr. N. Ná-
varové a projednána na jednání Sociální ko-
mise Rady města Nových Hradů.
(Rada obdržela od Jany Zatloukalové, Tá-
bor dotaz na místo praktického lékaře pro
dospělé s tím, že hledá vhodnou ordinaci
pro svého přítele, který je atestovaný prak-
tický lékař.)

� 9. SDH Údolí – nákup hasičského
automobilu
Rada města bere na vědomí informaci SDH
Údolí k nákupu prvovýjezdového hasičské-
ho automobilu a pověřuje starostu města
projednáním možnosti financování nákupu
vozidla s představiteli HZS Jihočeského
kraje.
(Rada obdržela od SDH Údolí informace
k nákupu prvovýjezdového hasičského au-
tomobilu.)

� 10. LEDAX – potřebnost sociální služby
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti LEDAX o.p.s. České Budějovice
o vyjádření k potřebnosti sociální služby ve
městě a pověřuje místostarostku jako člen-
ku pracovní skupiny dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti LEDAX
o.p.s. České Budějovice žádost o vyjádření
k potřebnosti sociální služby ve městě.)

� 11. Odkup pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. st. 177/2, jehož součástí je stavba
bez čp/če, jiná stavba v k.ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Marie Rejdové, České
Budějovice žádost o odkup pozemku parc.
č. st. 177/2, jehož součástí je stavba bez čp.
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Žadatelka je
majitelkou sousedních pozemků.)

� 12. Veveří – žádost pana
Ing. M. Novotného o odkup pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc.č. 1890 v k.ú. Vevevří u Nových Hradů
za předpokladu zanesení práva věcného
břemene pro hlavní přivaděč vody z Jedlice
do N. Hradů, který prochází přes tento po-
zemek. Rada pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru prodeje po vy-
pracování GP k věcnému břemeni.
(Starosta města informoval radu města
o místním šetření, které proběhlo za účasti
vedoucího Stavebního úřadu MěÚ Nové
Hrady p. L. Prášila ve Veveří, kde má pan
Ing. M. Novotný zájem odkoupit pozemek
parc.č. 1890 o výměře 361 m2. Tento poze-
mek slouží jako odtoková stoka pro rybní-
ček /parc.č. 1891/, který je v majetku
žadatele. Při místním šetření bylo konstato-
váno, že prodej pozemku je možný pouze za
předpokladu zanesení věcného břemene
přivaděče vody, který prochází přes před-
mětný pozemek.)

� 13. Ministerstvo spravedlnosti – střet zájmů
Rada města bere na vědomí informaci a me-
todiku k podávání oznámení veřejnými
funkcionáři podle zákona o střetu zájmů.
(Rada obdržela od Ministerstva spravedl-
nosti ČR informaci a metodiku k podávání
oznámení veřejnými funkcionáři podle zá-
kona o střetu zájmů.)

� 14. Knihovní řád
Rada města schvaluje knihovní řád Městské
knihovny Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh knihovního řádu Měst-
ské knihovny v Nových Hradech.)

� 15. Dům č.p. 191
Rada města bere na vědomí studii k bytové-
mu domu Nové Hrady čp. 191.
(Rada obdržela od společnosti PROGES s.r.o.,
České Budějovice studii na bytový dům Nové
Hrady čp. 191. Studie řeší celkovou rekon-
strukci domu s tím, že by zde mohlo vznik-
nout 12 nových sociálních bytů, na které by
bylo možno žádat dotační podporu.)

� 16. GP Steinhauser – město
Rada města souhlasí se směnou pozemků
mezi Městem Nové Hrady a panem Josefem

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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Steinhauserem v osadě Byňov, kde Město
Nové Hrady získá pozemky pana Steinhau-
sera (dle GP parc.č. 2287 díl b a parc. č.
2621) o celkové výměře 96 m2 a pan J. Ste-
inhauser pak obdrží stejnou výměru z poze-
mku v majetku Města Nové Hrady (dle GP
parc. č. 2566 díl d). Rada pověřuje tajemni-
ci MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
směny pozemků.
(Rada byla starostou města informována
o vyhotovení geometrického plánu pro smě-
nu pozemků mezi Městem Nové Hrady
a panem Josefem Steinhauserem. Jedná se
o směnu pozemků v osadě Byňov, kde Měs-
to Nové Hrady získá pozemky pana Stein-
hausera /dle GP parc.č. 2287 díl b a parc. č.
2621/ o celkové výměře 96 m2, které zasa-
hují do stávající místní komunikace. Pan
Steinhauser pak obdrží stejnou výměru
z pozemku v majetku Města Nové Hrady
(dle GP parc. č. 2566 díl d), který navazuje
na nemovitost pana Steinhausera.)

� 17. Osadní výbor Nakolice, Vyšné, Obora
Rada města bere na vědomí informace
o provedeném místním šetření v osadách
Obora a Vyšné ze dne 4.6.2018.
Rada města pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru prodeje poze-
mků parc.č. 439, 442, 443, 452 a 453 v k.ú.
Obora u Vyšného.
Rada města pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zajištěním geometrického plánu k ře-
šení žádosti manželů Olejníkových (dle ná-
kresu z místního šetření) a následným
zveřejněním záměru prodeje a pronájmu.
(Rada města byla starostou města informo-
vána o průběhu místního šetření ve věci pro-
deje pozemků v osadách Obora a Vyšné. Na
základě místního šetření došlo k dohodě
účastníků na odprodeji pozemků. Pozemek
parc.č. 439 je navržen k prodeji pro pana
Miroslava Maška (Benešov), pozemek
parc.č. 453 pro pana Miloslava Auzkého
(Praha 3), pozemek parc.č. 443 pro pana
Patrika Auzkého (Týnec nad Sázavou) a po-
zemky parc.č. 452 a 442 pro manžele Ivanu
a Jaroslava Brychovi. Ve věci žádosti man-
želů M. a J. Olejníkových o odkoupení čás-
ti pozemku parc.č. 2299 v k.ú. Vyšné byl
společně s majiteli sousední nemovitosti
ujednán způsob rozdělení předmětného po-
zemku s tím, že přístupová cesta bude
v společném vlastnictví a část pozemku za
objekty 43/2 a 43/1 bude rozdělen v ose
vstupní dveří dle nákresu. Dle tohoto návr-
hu bude zpracován geometrický plán a ná-
sledně dojde ke zveřejnění záměru prodeje.
Majitelé sousední nemovitosti by u druhé
části pozemku zatím pravděpodobně pouze
požádali o její pronájem.)

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

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

� 20. Letní tábor – Sokolí hnízdo
Rada města bere na vědomí informaci o ko-
nání letního dětského tábora "Sokolí hnízdo
Nové Hrady" od 30.06.2018 do 14.07.2018.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství Po-
licie Středočeského kraje informaci o koná-
ní letního dětského tábora "Sokolí hnízdo
Nové Hrady", od 30.06. do 14.07.2018.)

� 21. MŠ Nové Hrady – osobní příplatek
Rada města schvaluje osobní příplatek ředitel-
ky Mateřské školy Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské ško-
ly Nové Hrady žádost o schválení osobního
příplatku.)

� 22. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r.o. Třebíč na realizaci
díla: Stavební úpravy stáv. objektu Nové
Hrady parc. č. 472 a venkovního prostran-
ství a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r.o. Třebíč návrh Dodat-
ku č. 1 Smlouvy o dílo ve věci realizace
díla: Stavební úpravy stáv. objektu Nové
Hrady parc. č. 472 a venkovního prostran-
ství. Dodatkem se stavují dodatečné staveb-
ní práce a odpočet méněpráce a nově se
stanovuje celková cena za dílo ve výši
10.144.960 Kč bez DPH.)

� 23. VZ – Snížení energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech
Rada města bere na vědomí odborný posu-
dek a hodnocení nabídek k veřejné zakáz-
ce: Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech
a schvaluje rozhodnutí hodnotící komise
o vyloučení účastníků zadávacího řízení
Tangenta, spol. s r.o., Auböcks.r.o. a ná-
sledném zrušení zadávacího řízení. Rada
města pověřuje starostu města zajištěním
nového zadávacího řízení k předmětné za-
kázce s tím, že termín realizace akce bude
duben-listopad 2019.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
s.r.o. České Budějovice odborný posudek a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce: Sní-
žení energetické náročnosti objektu bývalé-
ho hotelu Máj v Nových Hradech. Tento
posudek a hodnocení nabídek bylo projed-
náno na společném jednání Finanční komi-
se Rady města Nových Hradů a Rady města
Nových Hradů. V rámci výběrového řízení
byly podány dvě nabídky (Tangenta, spol.
s r.o., Auböcks.r.o.), které však vykazovaly
chyby (neocenění některých položek, ne-
prokázání splnění technické kvalifikace).
Hodnotící komise proto doporučila, aby obě
nabídky byly vyřazeny a následně tedy do-
šlo ke zrušení zadávacího řízení. S ohledem
na tuto skutečnost rada města rozhodla
o opakovaném vyhlášení zadávacího řízení
s tím, že doba realizace akce bude posunuta
na období duben–listopad 2019.)

� 24. Dodatek č.1 SOD Nové Hrady – vrty
HO-1
Rada schvaluje Dodatek č.1 k smlouvě
o dílo k akci "Nové Hrady - vrty HO-1"a po-
věřuje starostu jeho podpisem.

(Rada obdržela návrh Dodatku č.1 k smlou-
vě o dílo (SOD) k akci "Nové Hrady - vrty
HO-1". Dodatek řeší vícepráce spočívající
v prohloubení vrtu o dva metry a navýšení
ceny díla o 8 600 Kč bez DPH z důvodu vět-
ší odvrtané hloubky (72 m) oproti předpo-
kladu v SOD. Rada souhlasila s Dodatkem
č.1 a pověřila starostu jeho podpisem.)

Zápis ze 109. schůze městské rady
ze dne 20.06.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 108. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 108. jednání rady města.

� 2. Řeháček – odvodnění garáží
Rada města bere na vědomí sdělení Františ-
ka Řeháčka k odvodnění garáží u autobuso-
vého nádraží.
(Rada obdržela od Františka Řeháčka, Nové
Hrady sdělení k odvodnění garáží u autobu-
sového nádraží.)

� 3. ČSOP – výpověď z nájmu pozemku
Rada města schvaluje dohodu o zrušení
smlouvy o výpůjčce s Českým svazem
ochránců přírody Nové Hrady na část poze-
mku parc. č. 712/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů k 30.06.2018.
(Rada obdržela od Českého svazu ochrán-
ců přírody Nové Hrady žádost o zrušení
smlouvy o výpůjčce na část pozemku parc.
č. 712/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 4. Morongová – žádost o povolení
Rada města souhlasí s uzavřením podná-
jemní smlouvy na nebytové prostory nám.
Republiky čp. 57, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Markéty Morongové, Nové
Hrady žádost o povolení uzavření podnájemní
smlouvy s Barborou Kalátovou, Nové Hrady
na nebytové prostory nám. Republiky čp. 57,
Nové Hrady.)

� 5. Finanční komise – zápis
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 06.06.2018.
(Rada projednala zápis z jednání finanční
komise ze dne 06.06.2018 spolu s doporu-
čením komise. Jednání komise se týkalo vý-
běrových řízení pro poskytovatele úvěrů a
zadávacího řízení na akci: Snížení energe-
tické náročnosti objektu bývalého hotelu
Máj v Nových Hradech. Výsledky jednání
FK již byly projednány na minulém jednání
rady resp. i na jednání zastupitelstva města.)

� 6. Kotrčovi – pronájem pozemku
Rada města nesouhlasí s pronájmem části
pozemku parc. č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady
z důvodu realizace výměny trafostanice, de-
montáže vysokého napětí a nové realizace

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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připojení NN na předmětném pozemku s tím,
že žádost může být opakovaně projednána
po realizaci těchto prací a zjištění možného
využití pozemků v této lokalitě s ohledem na
územní plán města.
(Rada obdržela od manželů Kotrčových,
Nové Hrady žádost o pronájem části poze-
mku parc. č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady, který
sousedí s jejich nemovitou věci. Rada města
nesouhlasila s pronájmem části předmětné-
ho pozemku, neboť by dle oznámení společ-
nosti E.ON Distribuce mělo dojít k realizaci
výměny trafostanice, následné demontáže
vysokého napětí a nové realizace připojení
NN. Po realizaci těchto prací bude jednáno
o dalším možném využití pozemků v této
lokalitě.)

� 7. Ministerstvo živ. prostředí – protokol
z jednání
Rada města bere na vědomí protokol ze
společného ústního jednání žádosti ve věci
stanovení průzkumného územní Jakule I a
Jakule II ze dne 04.06.2018.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR protokol ze společného ústní-
ho projednání žádosti ve věci stanovení prů-
zkumného území Jakule I a Jakule II ze dne
04.06.2018.)

� 8. Dotace – "Víceúčelový objekt Byňov
č.p. 110, Kanalizace a jímka na
vyvážení"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí účelové dotace v rámci POV Jihočeského
kraje v roce 2018 na akci: Víceúčelový
objekt Byňov č.p. 110, kanalizace a jímka
na vyvážení a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Víceúče-
lový objekt Byňov čp. 110, kanalizace
a jímka na vyvážení. Dotace je ve výši
225 000,-Kč.)

� 9. Dotace – "Zásahový oděv pro hasiče -
SDH Nové Hrady"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1732/2018 s Jihoče-
ským krajem na akci: Zásahový oděv pro
hasiče - SDH Nové Hrady a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Zásahový
oděv pro hasiče - SDH Nové Hrady. Dotace
je ve výši 299.000 Kč.)

� 10. Dotace – "Zhotovení projektové
dokumentace domu v Komenského ulici
čp. 188, Nové Hrady"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1839/2018 s Jihoče-
ským krajem na akci: Zhotovení projektové
dokumentace domu v Komenského ulici čp.
188, Nové Hrady a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Zhotovení
projektové dokumentace domu v Komenské-

ho ulici čp. 188, Nové Hrady. Dotace je ve
výši 150.000 Kč.)

� 11. Dotace – "Rekonstrukce tělocvičny
Nové Hrady"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskyt-
nutí dotace SDO/OEZI/1835/2018 s Jiho-
českým krajem na akci: Rekonstrukce
tělocvičny Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Rekon-
strukce tělocvičny Nové Hrady. Dotace je
ve výši 360.000 Kč.)

� 12. Dotace – "Zajištění bezpečnosti
mateřské školy v Nových Hradech"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1673/2018 s Jihoče-
ským krajem na akci: Zajištění bezpečnosti
mateřské školy v Nových Hradech a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Zajištění
bezpečnosti mateřské školy v Nových Hra-
dech. Dotace je ve výši 91.000 Kč.)

� 13. Dotace – "Vybavení MŠ Nové Hrady
učebními pomůckami"
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí dotace SDO/OEZI/1644/2018 s Jihoče-
ským krajem na akci: Vybavení MŠ Nové
Hrady učebními pomůckami.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na akci: Vybavení
MŠ Nové Hrady učebními pomůckami. Do-
tace je ve výši 72.000 Kč.)

� 14. LEDAX o.p.s. – potřebnost soc.
služby
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti LEDAX o.p.s. o vyjádření k potře-
bnosti obce sociální služby a pověřuje
místostarostku vyplněním dotazníku.
(Rada obdržela od společnosti LEDAX o.p.s.
žádost o vyplnění vyjádření obce k potřebnos-
ti sociální služby.)

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

� 16. Podnájemní smlouva – Trajer
Rada města souhlasí s podnájmem nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 46, Nové
Hrady.
(Rada obdržela od Josefa Trajera, Dobrkov-
ská Lhotka žádost o souhlas s uzavřením
podnájemní smlouvy na nebytové prostory
nám. Republiky čp. 46, Nové Hrady.)

� 17. GP – oddělení pozemku
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
jednání ve věci vyznačení věcného břemene
kanalizace na pozemcích parc.č. 95/1, 95/2
a 95/3 v k.ú.Nové Hrady a ve věci zájmu
o získání části pozemků pozemků parc.č.
95/1, 95/2, 95/3, 94/3 a 94/6 v k.ú. Nové
Hrady. Rada pověřuje starostu města dalším
jednáním.
(Starosta města informoval radu města o zpra-
cování geometrického plánu s vyznačením
věcného břemene kanalizace na pozemcích
v majetku České republiky s právem hospo-
daření pro Státní pozemkový úřad. Jedná se
o pozemky (zahrady v prostoru bývalého

opevnění) mezi nemovitostmi v ulici 5. květ-
na a Na Vyhlídce, o jejichž koupi usiluje
Rybářství Nové Hrady. Město Nové Hrady
v souvislosti s projednáním žádosti upo-
zornilo na výskyt kanalizace a zájem vy-
budovat chodník ve směru od křižovatky
u Českého domu směrem k ulici Na vyhlíd-
ce. Město Nové Hrady též projevilo zájem
o získání pozemků na hraně svahu bývalého
opevnění v blízkosti parkoviště na začátku
ulice Na Vyhlídce (dle GP). Požadavky
města budou zohledněny při projednání žá-
dosti.)

Zápis z 110 . schůze městské rady
ze dne 27.06.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 109. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 109. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 7/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 7/2018.)

� 3. Sociální komise
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3
Údolská ulice čp. 55 Nové Hrady Martině
Souškové, Přehořov čp. 6. Rada města schva-
luje přidělení bytu č. 24 v DPS Nové Hrady
Světle Horské, Charvátská, Nová Ves.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 27.06.2018 s doporučením pro
radu.)

� 4. Dodatek č.1 SOD Nové
Hrady-Nakolice-vrt N-1
Rada schvaluje Dodatek č.1 k smlouvě o dílo
k akci "Nové Hrady-Nakolice-vrt N-1" a po-
věřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela návrh Dodatku č.1 k smlou-
vě o dílo (SOD) k akci "Nové Hrady-
Nakolice-vrt N-1". Dodatek řeší vícepráce a
méněpráce, které vyplynuly z přímé realiza-
ce vrtu. Projekt předpokládal nesoudržné
horniny do 10 m, v průběhu vrtných prací
bylo zjištěno větší zvětrání nadložních hor-
nin. Proto bylo nutno oproti projektu nutno
vrtat do hloubky 14 m s větším průměrem.
V důsledku hlubšího zvětrání nadložních
hornin bylo též nutno upravit umístění per-
forovaných úseků výstroje. Celkové více
práce a méně práce mají dopad na celko-
vou cenu díla, která se na základě Dodatku
č. 1 snižuje o 600 Kč bez DPH. Rada sou-
hlasila s Dodatkem č.1 a pověřila starostu
jeho podpisem.)

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS z 22. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 12. června 2018

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

Celkem bylo přítomno 12 členů
zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno 12 čle-
nů zastupitelstva (pan Vicány a pan Šlenc byli
řádně omluveni ze zdravotních důvodů, pan
Michale z pracovních důvodů), tj. nadpolovič-
ní většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta konstatoval, že zápis z 21. zasedá-
ní byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 22. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 21. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Úvěry
4. Rozpočtové změny
5. Závěrečný účet města na rok 2017
6. Účetní závěrka města za rok 2017
7. Počet zastupitelů na funkční období

2018–2022
8. Prezentace turistické destinace

Novohradsko-Doudlebsko
9. Interpelace
10.Diskuse
11.Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Bc.
Josef Vochoska, Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ing. Eva Ševčíková, Ivan Dorotovič,
Alena Kedrušová

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lu-
káš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Eva Ševčíková

Návrhová komise byla schválena – 10 hla-
sy. Předsedou komise byla zvolena Ing. Eva
Ševčíková

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 22. jednání zastupitelstva: Martina Kour-
ková, Bc. Josef Vochoska

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lu-
káš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu – 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 21. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 21. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr, kdy 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 21. zasedání zastupitelstva
města – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lu-
káš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene

Pan starosta uvedl, že se jedná se o domek
pana Pavlíka v Údolí. Došlo zde k zatížení dal-
šího pozemku věcným břemenem, a proto je
zapotřebí schválit tento dodatek ke smlouvě.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 1
ke smlouvě č. 1030040743/002 o smlouvě bu-
doucí o zřízení věcného břemene k akci "Údolí,
K 790, p. Pavlík - kabelová přípojka" a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lu-
káš Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – Nové Hrady, kabel VN,
TS OBS

Pan starosta uvedl, že při této akci dojde
k demontování stávajícího rozvodu vysokého
napětí v lokalitě Zahradní čtvrť a Pod Zámec-
kým a k následnému uložení nového kabelu
v trase od trafostanice v Zahradní čtvrti ulicí
Vitorazská směrem k Zámeckému a dále
k propojení s kabelem u nových zahrádek za
fotbalovým hřištěm.

Pan starosta doplnil, že se jedná se o akci vel-
kého rozsahu. Touto akcí budou zatíženy poze-
mky města, smlouva je tedy navržena jako úplatná
s jednorázovou částkou ve výši 30.000,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
1040013325/002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností E.ON Distri-
buce a.s., České Budějovice na akci: "Nové
Hrady, kabel VN, TS OBS", za jednorázovou
úhradu ve výši 30.000 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, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Ing. František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lu-
káš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0
V 18:15 hodin se dostavil pan Ing. Tomáš

Rolínek a bude hlasovat od bodu č. 3.

� 3. Úvěry

3.1. Předfinancování akce Obnova
vodohospodářského majetku Města N.H.

Pan starosta uvedl, že v letošním roce bude
probíhat více akcí na obnovu vodohospodář-
ského majetku.

Dále pan starosta uvedl, že město vyhlásilo
výběrové řízení na úvěr pro tuto akci. Rada
města obdržela na základě předchozí výzvy
vyhodnocení nabídek poskytovatelů úvěrů
k předfinancování obnovy vodohospodářské-
ho majetku města (kalolis na ČOV, opravy na
úpravně vody, oprava vodovodu a kanalizace
v Navrátilově ulici).

Pan starosta konstatoval, že Město Nové
Hrady má zájem přijmout úvěr ve výši
7 000 000,- Kč, kterým bude moci realizovat
tyto aktivity.

Splácení úvěru je řešeno formou 3 splátek,
které budou pokryty z nájemní smlouvy za pro-
vozování vodohospodářského majetku města.

Pan starosta porovnal zastupitelům nabíd-
ky úvěrů, kdy nabídku předložily 3 bankovní
domy, z nichž nejvýhodnější pro Město Nové
Hrady byla nabídka od Komerční banky, a.s.

Město Nové Hrady za poskytnutí úvěru zaplatí
celkem 62 441,49 Kč (což = úvěr ve výši 0,82 %)

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o úvěru č. 99020844429 od poskytovatele Ko-
merční banka a.s., ve výši 7 000 000,- Kč
k předfinancování akce Obnova vodohospo-
dářského majetku Města Nové Hrady a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Předfinancování projektu "Nové Hrady
– zřízení komunitního centra"

Pan starosta uvedl, že se jedná o stejný
princip výběrového řízení jako v bodu 3.1.

INFORMACE Z RADNICE
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Rada města obdržela vyhodnocení nabídek
poskytovatelů úvěrů k předfinancování dotač-
ní části projektu "Nové Hrady – zřízení komu-
nitního centra".

Město Nové Hrady má zájem přijmout úvěr
ve výši 11 165 000,- Kč, kterým bude moci
realizovat projekt.

Splácení úvěru je řešeno formou jednorá-
zové splátky, která bude řešena do 14 dnů po
proplacení dotace.

Nabídku předložily 3 bankovní domy, z nichž
nejvýhodnější pro Město Nové Hrady byla
nabídka od Komerční banky, a.s., kdy Město
Nové Hrady za poskytnutí úvěru zaplatí celkem
101 866,37 Kč (což = úvěr ve výši 0,87 %).

Ing. Štangl konstatoval, že se měsíční pri-
bor (odhad měsíční úrokové sazby) bude do
budoucna měnit a poroste. Pro navrhované
úvěry je přesto správná volba formou jedno-
měsíčního priboru, protože jsou to úvěry
krátkodobé. Dále uvedl, že podmínky, které
město vysoutěžilo ve výběrovém řízení, jsou
velice dobré. Dále se Ing. Štangl dotazoval na
úročení účtů města.

Pan starosta konstatoval, že co se týče po-
hyblivé výše priboru, tak se o této věci uva-
žovalo především v souvislosti s možností
úvěrování rekonstrukce Hotelu Máj. Pokud by
byl úvěr na delší dobu, tak s ohledem na to, že
se předpokládá významný nárůst úvěrové saz-
by, by se volil s fixní sazbou.

Pan starosta dále konstatoval, že u obou
úvěrů jsou úrokové sazby velmi příznivé, což je
důsledek toho, že banky vnímají Nové Hrady
jako město s velmi dobrým finančním zdravím.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o úvěru č. 99020734329 od poskytovatele Ko-
merční banka, a.s., ve výši 11 165 000,- Kč
k předfinancování dotační části projektu "Nové
Hrady - zřízení komunitního centra" a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Rozpočtové změny

4.1. Rozpočtové opatření 3/2018, 4/2018,
5/2018

Pan starosta uvedl, že se jedná o rozpočtové
změny č. 3/2018, 4/2018, 5/2018, kdy se do roz-
počtových opatření promítají pouze přijaté dotace.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 3/2018, č. 4/2018 a č.
5/2018 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.

František Štangl, Bc. Josef Vochoska, Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Rozpočtové opatření č. 6/2018
Pan starosta uvedl, že na základě vyhodno-

cení nabídek k úvěrům pro předfinancování
akce "Obnova vodohospodářského majetku
Města Nové Hrady" a dotační části projektu
"Nové Hrady – zřízení komunitního centra"
rada města projednala nutnost začlenění těch-
to aktivit do rozpočtu Města pro rok 2018.

S ohledem na výši nákladů těchto aktivit je
nutné, aby obě aktivity byly zařazeny do roz-
počtu formou rozpočtové změny.

Dále pan starosta informoval zastupitele
o aktuálních zůstatcích na účtech města. Stav
financí města je velmi dobrý. Na účtech města
je cca. 22 miliónů korun, které jsou určeny
k financování provozu města, jeho organizací,
rozběhlých i připravovaných akcí.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 6/2018 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Závěrečný účet města za rok 2017
Pan starosta informoval o zůstatcích na úč-

tech města, o příjmech a výdajích, daňových
transferech, přehledu dotací během roku, vy-
placení příspěvků příspěvkovým organizacím,
výsledcích hospodaření příspěvkových orga-
nizací (TSM, ZŠ, MŠ, Služby Nové Hrady,
s.r.o.)

Dále pan starosta uvedl, že byl proveden
přezkum hospodaření prostřednictvím Kraj-
ského úřadu (ekonomický odbor, vedení pře-
zkumu a metodiky), kdy při přezkoumání
hospodaření za rok 2017 podle § 2 a 3 zákona
č. 420/2004 Sb., nebyly zjištěny chyby a nedo-
statky.

Ing. Štangl se dotazoval na využití hospo-
dářského výsledku u příspěvkové organizace
Služby Nové Hrady, s.r.o.

Paní Kedrušová odpověděla, že tento zisk
byl použit na ztráty z minulých let.

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný
účet města Nových Hradů za rok 2017 a sou-
hlasí s celoročním hospodařením bez výhrad -
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Účetní závěrka města za rok 2017
Rozprava k tomuto bodu proběhla souběž-

ně s bodem předchozím, zastupitelstvo tedy

pouze v tomto bodě hlasovalo o správnosti
účetní závěrky.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalo-
vaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2017 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Bc.
Josef Vochoska. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

� 7. Počet zastupitelů na funkční období
2018–2022
Pan starosta informoval zastupitele o usta-

novení zákona o obcích ve věci ustanovení
počtu členů zastupitelstva, kdy zastupitelstvo
může rozhodnout o změně počtu členů zastu-
pitelstva.

Pro komunální volby v roce 2018 se navr-
huje, aby i v dalším volebním období se počet
členů zastupitelstva neměnil, tj. aby zastupi-
telstvo Města Nové Hrady vzešlé z komunál-
ních voleb mělo 15 členů.

Zastupitelstvo města stanovuje počet členů
nového zastupitelstva vzešlého z komunálních
voleb v roce 2018 pro funkční období 2018–2022
s tím, že tento počet zůstává 15 členů stejně
jako v předchozím období –12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Prezentace turistické destinace
Novohradsko-Doudlebsko
Pan starosta předal slovo Mgr. Jarolímkovi.
Pan Jarolímek uvedl, že v rámci destinační

společnosti je třeba tuto činnost představit a
dostat jí do podvědomí v daném území. Spo-
lek je sdružení dvou velkých celků, kdy spo-
lečnost vznikla z iniciativy Sdružení Růže a
Svazu měst a obcí v Pomalší. Společnost se
zabývá především cestovním ruchem, respek-
tive koordinací a pomocí subjektům, které
jsou v oblasti cestovního ruchu aktivní.

Dále pan Jarolímek uvedl, že cílem společ-
nosti je podpora všem obcím, organizacím,
které se cestovním ruchem zabývají. Snahou
je také podpořit místní řemeslné výrobky, pro-
dukty a tím podpořit podnikatele v oblasti
Novohradska-Doudlebska, dále podpořit náv-
štěvnost výstav, akcí, prezentací na veletrzích
cestovního ruchu, kdy se nejedná o propagaci
měst nebo cílů, ale o propagaci celého území.

Mgr. Jarolímek uvedl, že k propagaci se
vztahuje web, kdy byly spuštěny facebookové
stránky, byl vyhotoven profil na instagramu,
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vkládají se odkazy a zajímavosti v regionu na
youtube, kdy v letošním roce se tyto videospo-
ty věnují různým oblastem, naučným stezkám
apod.

K financování pan Jarolímek uvedl, že ur-
čitý základ rozpočtu se získává od Sdružení
Růže a Svazu měst a obcí v Pomalší, dále z do-
tací a grantů, z členských příspěvků a propa-
gačních materiálů mezi regiony.

Sídlem destinační společnosti je Město Tr-
hové Sviny a od letošního roku byla zřízena
jedna kancelář na MěÚ Nové Hrady v Kultur-
ním a informačním centru, která slouží jako
zázemí pro jednání s klienty a shromažďování
propagačních materiálů.

Pan starosta doplnil, že města se budou
spolupodílet na nájmu, energiích a dalších ná-
kladech, které s touto činností souvisejí. Záro-
veň uvedl, že cílem této společnosti také je,
aby roli obcí v dané aktivitě přebírali přímo
podnikatelé, kteří v cestovním ruchu podnika-
jí, tak jako je to např. v Rakousku.

Ing. Bártová pochválila zpracování propa-
gačních materiálů a uvedla, že z uvedených
aktivit si každý určitě vybere.

Ing. Štangl podotkl, že v ČR není příliš re-
álné, že místo obcí by tuto roli převzali přímo
podnikatelé. Dále poukázal na naučnou stezku
Červené blato, kde by bylo zapotřebí řešit
problém s parkováním, kdy by se mělo vstou-
pit do jednání s CHKO Třeboňsko a majiteli
pozemků a tyto pozemky vykoupit. CHKO
Třeboňsko sice vybudovalo turistický cíl, situ-
ace s parkováním je zde ale ostudná a Červené
blato nemůže tedy fungovat tak, jak má.

Pan starosta konstatoval, že by se do této
akce mělo zapojit více obcí.

Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-
maci o aktivitách turistické destinace Novo-
hradsko-Doudlebsko.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Jan Kollmann, Martina Kourková,
Mgr. Tomáš Rolínek, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace
10. Diskuse
Pan starosta informoval o tom, že se na zá-

kladě žádosti společnosti Monday morning,
s.r.o., zúčastnil jednání ve věci stanovení prů-
zkumného řízení Jakule I, Jakule II, k prove-
dení průzkumu k těžbě ložisek vltavínů.

Pan starosta uvedl, že v zastoupení města
se dotazoval na možný rozsah průzkumu a za-
tížení pro město.

Z tohoto jednání následně město obdrželo
zápis, kde je zásadní vydané stanovisko
CHKO Třeboňsko, kde se uvádí, že takováto
aktivita je v přímém rozporu s plánem péče
o CHKO Třeboňsko. Dále by v rozhodnutí
o povolení průzkumu bylo zcela zásadní stano-
visko Lesů ČR jako vlastníků pozemků, kde pr-

votní reakce k záměru nebyla příliš pozitivní.
Na základě těchto skutečností je předpoklad,
že žádost společnosti Monday morning, s.r.o,
bude zamítnuta.

Dále pan starosta upozornil na problemati-
ku černých kopáčů vltavínů, ke kterým se tato
lokalita vztahuje a musí se dále řešit.

Pan Sýkora (za veřejnost) podotkl, že ko-
páči vltavínů žádná rozhodnutí nerespektují a
zákaz vstupu do lesa respektují pouze místní
obyvatelé. Dále podotkl, že by se tato proble-
matika měla více a intenzivněji řešit, když čer-
ní kopáči tuto lokalitu navštěvují pravidelně a
nikdo jim v tom nezabraňuje.

Dále pan Sýkora poukázal na to, že je zapo-
třebí více informačních poutačů k turistické-
mu cíli Červené blato, kdy většina turistů má
problém toto místo najít.

Pan starosta uvedl, že si je vědom toho, že
někde poutače chybí a není vše značeno tak,
jak by mělo, ale pracuje se na zlepšení. Lokali-
ta Červené blato nicméně nespadá do katastru
Města Nové Hrady a větší iniciativu by tedy
měly vyvíjet správci rezervace, příslušná obec
či kraj.

Pan starosta informoval o získání dotace na
zateplení hotelu Máj, na dostavění první eta-
py, která činí necelé 4 mil. korun a o provede-
ném výběrovém řízení na zhotovitele těchto
prací. Předpokládaná cena na základě projek-
tové dokumentace byla 19 milionů bez DPH.
Na tuto částku byl konstruován i záměr úvěru
k předfinancování. Do výběrového řízení na
realizaci stavby se přihlásily 2 firmy, nicméně
obě tyto nabídky byly chybové, dále uchazeči
zde uváděli výrazně vyšší cenu za zhotovení,
než byla stanovena projektem, a proto bylo ra-
dou města na společném jednání s finanční ko-
misí rozhodnuto, že toto výběrové řízení bude
zrušeno.

S ohledem na to, že daná dotace lze čerpat
až do konce roku 2019, bude vypsáno nové
výběrové řízení a stavba bude posunuta, kdy je
zde zároveň předpoklad, že v příštím roce by
mohla být vysoutěžena cena za zakázku nižší a
zároveň zde může být více firem, které budou
mít zájem o tuto zakázku, když v současné
době je trh práce na zateplování a výměny
oken zcela zaplněn.

V 19:30 hodin odešel Ing. Štangl.
Pan starosta informoval o výběrovém říze-

ní k úvěru na tuto zakázku, kde fixní úvěr je
garantován po celou dobu splácení tj. 12 let
a jednalo by se o zatížení cca 2 miliony korun
ročně.

Dále pan starosta informoval zastupitele
o návštěvě pana Kubína, který ho informoval
o záměru rozdělení celého bývalého areálu
BKV v Nových Hradech na menší objekty
s tím, že takto rozdělené je možné tyto objekty
odkoupit.

Pan starosta uvedl, že město prozatím neví
o možném využití těchto prostorů a podotkl,
že z pohledu ekologické zátěže a budoucí ná-
kladné rekonstrukce tohoto areálu o možném
využití prozatím město neuvažuje.

V 19:35 odešel pan Dorotovič.
Dále pan starosta podal informace k rekon-

strukci bývalých jeslí, kdy původně měl být
tento objekt zrekonstruovaný během podzimu
2018. Bohužel zde dojde k prodloužení tohoto
termínu, když se při bourání příček v dolní

části objektu objevily velké problémy s hydro-
izolací, která se musí udělat zcela nová, což
vedle finanční náročnosti vede k prodloužení
stavby. Předpokládané dokončení prací je sta-
noveno na listopad 2018 a otevření objektu
veřejnosti na leden 2019.

V 19:38 se vrátil pan Dorotovič.
Závěrem pan starosta podal doplňující in-

formace k bývalému areálu roty v Nových
Hradech a uvedl, že obdržel informaci z mi-
nisterstva vnitra o vypořádání se připomínek
ze strany města a nadále se bude pokračovat
v jednání. Dále pan starosta sdělil, že se mu již
podařilo zjistit kupujícího daného objektu a
s ním je domluveno další osobní jednání.

Pan Dorotovič obeznámil zastupitele s po-
řizovacími náklady na zřízení městské policie.
Dle jeho názoru by zřízení městské policie vy-
řešilo problémy s parkováním a bezpečností.
Provozní náklady na jeden rok by byly cca.
1 milión korun + je nutno zahrnout náklady na
pořízení techniky a vybavení.

Dále pan Dorotovič upozornil na hrozný
stav vodovodního kanálu a přepadu v Sokolím
hnízdě, kde je poničena i část mostu a přívalo-
vé deště tento stav ještě více devastují. Upo-
zornil, že se jedná o majetek města a tato
situace by se měla řešit, když je zde v létě pro-
vozován letní tábor pro děti a měla by zde být
garantována bezpečnost pro děti a další náv-
štěvníky toto areálu.

Pan starosta se vyjádřil k rozpočtu na zříze-
ní městské policie s tím, že by se jednalo o vel-
ký zásah do každoročního rozpočtu města a
jednalo by se o velký závazek do budoucna.
Zároveň poukázal na to, že velkou část problé-
mů ve městě by měla být schopna pokrýt státní
policie. Dále pan starosta uvedl, že ohledně
zavedení městské policie již dříve zjišťoval
náklady, zjišťovala se varianta možné součin-
nosti s městskou policií v Trhových Svinech a
je to nadále téma k další debatě.

K problému v Sokolím hnízdě pan starosta
uvedl, že je to problém, který se řeší dlouho-
době, stejně jako u zatopených garáží u auto-
busového nádraží, kdy v posledních letech
dochází ke klimatickým změnám, kdy se ne-
jedná o standardní deště, které byly v minulos-
ti a byly na ně projektovány přepady, které
fungovaly. V současné době je bohužel fáze,
kdy opakovaně přicházejí velké přívalové
deště a veškerá voda se valí od hrobky až do
křižovatky u Kordinů a tam se převalí dolů.

Dále uvedl, že řešení tohoto problému by
bylo buď v lokalitě pod skateparkem vybudo-
vat nějakou detenci, která by tuto vodu zachy-
covala, nebo vybudování dešťové kanalizace,
do které by bylo možné tuto vodu dostat a pro-
kopat se až do potoka v Sokolím hnízdě.

Pan starosta uvedl, že k vyřešení tohoto
problému by se jednalo o investici města v řádu
desítek milionů korun a nelze ji vyřešit ze dne
na den. Tento problém řeší i další města, která
také nebyla na tuto situaci přívalových dešťů
připravena, protože kapacita kanalizace, která
byla stavěna v 60–70. letech nebyla dimenzo-
vána na přívalové deště dnešní doby.

Dále pan starosta objasnil problém této lo-
kality a jejího napojení na jednotnou splaško-
vou kanalizaci.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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Pan Vochoska podal doplňující informaci
o navýšení cen stavebních prací ve stavebních
odvětvích, kdy ceny se pohybují až o 8–15 %
nad cenou projektů a i Jihočeský kraj proto ur-
čité akce přesunul do roku 2019 s tím, že by se
cena mohla vysoutěžit v příštím roce lépe.

K nabídce pana Kubína uvedl, že je rozum-
né celý objekt rozdělit na dvě nebo tři části a
dále informoval o zpracovaném projektu na
tento objekt, který v minulosti nechal zpracovat

Dr. Štys a pohyboval se okolo 150 mil. korun s
tím, že v nákladech nebylo zahrnuto odstranění
starých ekologických zátěží.

Závěrem Bc. Vochoska pozval starostu a
všechny zastupitele na Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství.

Pan starosta doplnil, že to, jak postupuje Ji-
hočeský kraj, je důkazem toho, jak je v letoš-
ním roce stavební trh přesycený.

Dále pan starosta podal doplňující informa-
ce k prodloužení prací při rekonstrukci toalet
v hotelu Máj s tím, že stavební firma musela
nad rámec dojednaných prací řešit i vzducho-

techniku tak, aby se v dalších fázích rekon-
strukce již nemuselo do této části zpětně zasa-
hovat. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení
realizace.

Závěrem pan starosta pozval zastupitele na
Slavnost při příležitosti předání nového hasič-
ského vozu CAS.

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

ným zastupitelům za účast na 22. veřejném
jednání Zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 20.10 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemník Městského úřadu Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

úředníka/úřednice – ekonom
Městského úřadu Nové Hrady

9. platová třída, doba neurčitá

místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.10.2018

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů

Charakteristika pozice:

zajištění finanční a ekonomické agendy města

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s matu-
ritní zkouškou ekonomického směru - výhodou
znalosti oboru: finanční a ekonomické znalosti v oblasti územních sa-
mosprávných celků, zkouška ZOZ při finančním hospodaření územních
samosprávných celků a jeho přezkumu výhodou,
další znalosti, dovednosti a předpoklady: dovednost pracovat na PC-MS
Office, Windows, Excell, Internet, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk mi-
nimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání
jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:

strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušní-
ků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez-
úhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete
nejpozději do 14.08.2018 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna,
nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Jana Káplová,
tajemnice MěÚ, telefon: 386 101 012, e-mail: tajemnik@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 23.08.2018, konkrétní čas pohovoru bude
uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

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

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

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Město Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

koordinátora

komunitního centra
9. platová třída, doba určitá do 31.12.2019

místo výkonu práce: Nové Hrady

předpokládaný nástup: 01.09.2018

Charakteristika pozice:

Zajištění provozu komunitního klubu, komunitních dílen, organizace ak-
tivit vedoucí k získání nových dovedností, vzdělávací akce, semináře a
kurzy seberozvoje, programy zaměřené na komunitní kulturní aktivity,
konzultační služby, poradenství v oblasti sociální služby, organizace dob-
rovolnického zapojení do provozu KC

Kvalifikační předpoklady a požadavky:

dosažené vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s ma-
turitní zkouškou pedagogické, sociální nebo zdravotnické vzdělání vý-
hodou

další znalosti, dovednosti a předpoklady: zkušenosti s administrací a reali-
zací projektů ESF výhodou, řidičský průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka:

státní občanství ČR nebo cizí státní občanství a trvalý pobyt v ČR, věk mi-
nimálně 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, ovládání
jednacího jazyka

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo tr-
valého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k po-
bytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis

Přílohy přihlášky:

strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než
3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušní-
ků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bez-
úhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším do-
saženém vzdělání, souhlas se zpracováním osobních údajů.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete
nejpozději do 14.08.2018 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna,
nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady.
Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Vladimír Hokr,
starosta města, telefon: 386 101 011, e-mail: vladimírh@novehrady.cz

Ústní pohovory proběhnou dne 24.08.2018, konkrétní čas pohovoru bude
uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

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

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho
průběhu.
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Nová cisternová automobilová stříkačka pro naše hasiče
Když jsme se na začátku tohoto volebního

období přímo v hasičárně setkali se zástupci
novohradské výjezdové jednotky hasičů, dis-
kutovali jsme o tom, co by jednotka nejvíce
potřebovala pro své další fungování. Na prv-
ním místě to byla potřeba nového zásahového
vozu, následovaly zásahové obleky a další
potřebné vybavení k řešení požárů, pro případ
dopravních nehod či k „boji“ proti otravnému
hmyzu.

Byl jsem již tehdy rád, že si naši hasiči uvě-
domují, že vše nejde vždy ihned a že vedle
snahy vedení města bude třeba i aktivní pomo-
ci či přízně poskytovatelů hasičských dotací.
Stejně tak jsem byl rád, že postupné dovyba-
vování nejen novohradského sboru přijalo za
svůj úkol celé zastupitelstvo. Naše snaha o za-
jištění financí k nákupu tohoto vozu byla a je
také jasným signálem našim hasičům, že si ve-
dení města Nové Hrady uvědomuje důležitost
výjezdové jednotky i práce všech sborů dobro-
volných hasičů a že jim chce k jejich obětavé a
náročné práci nejenom vytvořit odpovídající
zázemí, ale též jasným způsobem poděkovat
za jejich aktivitu.

Po necelých čtyřech letech jsme mohli no-
vohradské veřejnosti představit nejen novou
cisternovou automobilovou stříkačku, ale též
další výbavu naší výjezdové jednotky. Je jas-
né, že hlavní sláva patřila novému hasičskému
vozu, ale auto bez zásahových obleků a další-
ho vybavení by naši akceschopnost asi samo
nezajistilo. A tak jsem rád, že se většina věcí
povedla souběžně a že další zásahové obleky
ještě do konce roku přibydou.

Novohradský sbor dobrovolných hasičů
má za sebou 144 let svého fungování. Byly to
roky a desetiletí, kdy všichni dobrovolní hasiči
vždy velmi poctivě a s nasazením pracovali ve
prospěch svého města, chránili životy a maje-
tek svým spoluobčanů i občanů jiných obcí na
české i rakouské straně hranice. Vždy v duchu
svého původního provolání z roku 1874:
Jeden za všechny, všichni za jednoho!

Jsem osobně velmi rád, že mohu hrdě říci,
že i současné hasičky a současní hasiči velmi
důstojně na jejich práci navazují a věřím, že
nové hasičské auto jim bude další pomocí do
jejich výcviku, že umožní lepší a bezpečnější
zvládnutí výjezdů a také bude motivací do dal-
ší práce nejen pro dospěláky, ale i pro ty nej-
mladší, o jejichž výchovu se náš sbor také
výborně stará a vychovává si tak své budoucí
kolegy, kamarády a nástupce.

Hodnota nového vozu v penězích činí té-
měř 6 miliónů korun. Pro město naší velikosti
jsou to ohromné peníze. Proto jsem velmi rád,
že se nám podařilo významnou část financí za-
jistit formou dotace. Chtěl bych proto ještě
jednou poděkovat Ministerstvu vnitra České
Republiky a Hasičskému záchrannému sboru
Jihočeského kraje, že vyslyšely naši žádost
o pomoc, uvědomily si potřebnost podobného
vozu pro Nové Hrady a celý region a z Fondu
zábran škod vyčlenily částku 2,5 miliónu
korun k zvýšení akceschopnosti naší jednotky.

Druhé velké poděkování patří Jihočeskému
kraji, který nám poskytl podporu ve výši
1,9 miliónu korun. V případě Jihočeského kra-
je bych chtěl poděkovat speciálně paní hej-

tmance Mgr. Ivaně Stráské za její osobní pod-
poru a Jihočeskému kraji a zaměstnancům
krajského úřadu za dlouhodobou podporu a
pomoc všem hasičským sborům.

Mé poděkování patří také všem, kteří se
podíleli na přípravě technické specifikace
vozu, zejména veliteli našich hasičů Radku
Bandíkovi, starostovi sboru Milanu Drboutovi
a všem dalším hasičům a hasičkám, kteří se
zapojili do přípravy a účastnili se kontrolních
dnů. Mé velké poděkování patří též kolegyním
z úřadu, které koordinovaly výběrové řízení a
postaraly se o zadministrování dotace.

Pořízení naší Scanie je velkým krokem
v rámci celé historie novohradských hasičů,
protože se jedná po dlouhých desetiletích
o nákup nového vozu, který bude doufám
mnoho dalších let našim hasičům, městu a ce-
lému regionu dobře sloužit. Ve svém projevu
při příležitosti slavnostního předání „CASky“
jsem však vyslovil tak trochu paradoxní přání,
aby tento nový zásahový vůz nemusel příliš
často vyjíždět k řešení požárů, k automobilo-
vým či jiným nehodám, k lokálním povodním
a k jiným technickým výjezdům.

Pokud však již podobné události nastanou,
přál bych si, aby vůz a jeho posádka vždy
úspěšně zvládly vše, co bude potřebné, a pře-
devším, aby se vždy všichni členové výjezdu
ve zdraví vrátili zpět na svoji základnu.

Tak hodně štěstí a ať nám to auto dobře
slouží!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Slavnostní předání nového
hasičského vozu

V sobotu 30. 6. se na novohradském náměstí uskutečnila slavnost
při příležitosti předání nové cisternové automobilové stříkačky Jednot-
ce sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady.

Ještě před oficiálním začátkem slavnosti, jeli zástupci jednotky a
sboru položit věnec na hřbitov. Tímto vyjádřili vzpomínku a poděková-
ní již zesnulým hasičům, kteří našemu spolku a práci pro naše město
dali pevný základ, nebo jej dál rozvíjeli.

Úderem jedné hodiny odpolední začal slavnostní pochod okolo ná-
městí v doprovodu Veselé muziky. Pochod byl ukončen nástupem
všech zúčastněných hasičů. Nastoupené hasiče z řad dospělých i mla-
dých Soptíků doplnili i zástupci hasičských spolků z blízkého okolí, a
to jak z české, tak rakouské strany. Po zaznění české státní hymny vy-
stoupili se svými projevy významní hosté z Krizového řízení Jihoče-
ského kraje, starosta Krajského sdružení hasičů, ředitel Hasičského
záchranného sboru Jihočeského kraje a starosta města Nové Hrady.
Z projevů všech hostů bylo patrné nadšení, že se tento projekt podařilo
uskutečnit a že při řešení mimořádných událostí v nejbližším okolí
bude pomáhat moderní a bezpečný automobil. Slavnostně byly předá-
ny i plakety, jako poděkování za podporu při realizaci pořízení nové
CAS. Upomínkové plakety dostali hosté a zástupci okolních sborů
s poděkováním za jejich účast na této slavnosti.

Součástí oslav bylo i požehnání novému vozu a hasičům, které nám
dal novohradský farář. Soptíci z kroužku mladých hasičů potom před-
vedli dva požární útoky, z nichž jeden byl proveden netradičním způso-
bem. Za oba útoky sklidili zasloužený potlesk a obdiv. Mezi ukázkami

pokračování na str. 11
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proběhla komentovaná prohlídka vozu, která všem hos-
tům umožnila podhled do nitra moderní cisternové auto-
mobilové stříkačky. Současně bylo možné prohlédnout
stávající i historickou techniku jednotky. Nejstarším vy-
staveným prostředkem byla koňská stříkačka, která dříve
sloužila v Nakolicích a v zájmu návštěvníků i hasičů silně
konkurovala, naopak nejmladšímu autu Scanii.

Velké poděkování za zorganizování této akce paří ve-
dení města Nové Hrady, za cateringové služby panu Jaba-
limu. Díky patří Soptíkům za ukázky, dechovým kapelám
Moravanka a Veselá muzika a všem hostům za skvělou at-
mosféru. Závěrem hasiči přejí Veselé muzice hodně štěstí,
ať mohou bavit své okolí minimálně dalších padesát let.

Za SDH Nové Hrady Bandík Marek

Slavnostní předání ...
(pokračování ze str. 10)
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Údolští hasiči informují
V měsíci červnu se konalo na louce v Údolí tradiční „Vítání prázdnin“.

Z důvodu akce „50 let Veselé muziky a Hasičského dne“ v N. Hradech byl
termín přeložen na 23. června a ne, jak bylo uvedeno v novohradském
kalendáři, 30. června. I přesto se sešlo hodně dětí i dospělých. Děti do-
kazovaly své dovednosti na 6 stanovištích, kde byly odměněny drobný-
mi sladkostmi a na závěr při vyhodnocení věcnými dary od sponzorů.
Během celé akce probíhalo opékání špekáčků. Tímto děkuje sbor čle-
nům a sponzorům za pomoc a zdárný průběh akce.

Dále se zúčastnil sbor družstvem žen a družstvem mužů soutěže
v požárním sportu „O Pohár starosty města“, konané 7. července v By-
ňově. Soutěžilo se v netradičním požárním útoku za účasti družstev
z Údolí, Byňova, H. Stropnice, Žára, Hrdlořez, Dvorů nad Lužnicí.
SDH Údolí podalo výborný výkon a umístilo se takto: ŽENY 3. místo,
MUŽI 4. místo. S. Papoušek

Komunální volby 2018
Sdružení nezávislých kandidátů Občané

pro zdravé město bude i v letošních komunál-
ních volbách kandidovat do zastupitelstva
města Nových Hradů. Protože nejsme klasic-
kou politickou stranou, musíme jako sdružení
nezávislých kandidátů předložit k registraci i

petici s podpisy občanů města a našich osad,
kteří naši kandidaturu podpoří. Chtěli bychom
touto cestou poděkovat všem, kteří byli ochot-
ní podpořit náš opakovaný vstup do volebního
klání a kteří s našimi jednotlivými kandidáty
či našimi sympatizanty, kteří pomáhali se za-
jištěním petičních archů, diskutovali, sdělova-
li nám své podněty, upozorňovali na naše

nedostatky a třeba i pozitivně hodnotili to, co
se v našem městě nejen za poslední volební
období, ale i celých posledních 12 let odehrálo
a povedlo. Velmi si toho vážíme a děkujeme
za Vaši otevřenost a upřímnost.

Naše uskupení i pro nové volební období
tvoří lidé, kteří se v posledních třech voleb-
ních obdobích aktivně zapojili do práce pro
naše město a jeho osady. Tento tým v posled-
ních dvanácti letech prokázal svoji schopnost
zajistit postupný rozvoj města a udržení kvali-
ty života pro místní občany. Jsme však velmi
rádi, že náš tým nově doplnili „nováčci“ (Jirka
Plouhar, Pavel Hamberger a Pepa Škornička),
kteří byli již v minulosti aktivní v rámci spol-
kových aktivit ve městě a kteří projevili zájem
pomoci i na úrovni obecní. Zároveň nás těší,
že součástí našeho týmu zůstávají v drtivé vět-
šině i naše kamarádky a kamarádi, kteří
z různých důvodů již nejsou aktivní přímo na
kandidátní listině.

V předvolebním období připravujeme již
tradiční materiál, ve kterém bychom, jak se
říká, složili účty a zhodnotili poslední volební
období. Zároveň i na základě Vašich podnětů
a doporučení představíme volební program či
spíše jakýsi návrh plánu práce a směřování
našeho města i osad pro další 4 roky.

Těšíme se na další přátelská a diskusní set-
kání a věříme, že i v dalších letech budeme
společně pokračovat v postupném rozvoji No-
vých Hradů a našich osad tak, aby i v budouc-
nu byly příjemným místem pro život všech
našich občanů.

Občané pro zdravé město

Kandidátní listina pro volby do zastupitelstva města Nové Hrady 2018

Název volební strany: Občané pro zdravé město
Typ volební strany: SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

# Jméno a příjmení Věk Povolání Část obce Název pol. strany
nebo pol. hnutí

1. Mgr. Vladimír Hokr 42 starosta města Nové Hrady Bez politické příslušnosti

2. Jan Kollmann 55 regionální manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

3. Mgr. Michal Jarolímek 56 projektový manager Nové Hrady Bez politické příslušnosti

4. Ing. Ladislava Bártová 54 technik rybářství Nové Hrady Bez politické příslušnosti

5. Jiří Vicány 62 vedoucí dopravy Obora Bez politické příslušnosti

6. Ing. Eva Ševčíková 62 ekonomka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

7. Martina Kourková 43 podnikatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

8. Petr Michale 47 živnostník – instalatér Nové Hrady Bez politické příslušnosti

9. Bc. Jiří Plouhar 37 policista Nové Hrady Bez politické příslušnosti

10. Ing. Pavel Hamberger 35 technolog Nové Hrady Bez politické příslušnosti

11. Lukáš Winzberger 34 svářeč – seřizovač Nové Hrady Bez politické příslušnosti

12. Josef Škornička 30 rybář Nové Hrady Bez politické příslušnosti

13. Bc. Pavel Hofer 24 dopravní dispečer Nové Hrady Bez politické příslušnosti

14. Eva Brychová 65 pečovatelka Nové Hrady Bez politické příslušnosti

15. Emil Píša 34 dělník Byňov Bez politické příslušnosti

Kandidáti:
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ODVODNĚNÍ GARÁŽÍ (u autobusového nádraží)
I když dle vyjádření pana starosty jsem fa-

tograf, přesto zkusím reagovat na jeho článek
v NZ, týkající se zaplavování garáží. Význam
slova fatograf uvedu na konci tohoto článku.

Už začátek článku není zcela pravdivý.
Voda v této lokalitě se i dříve při přívalových
deštích objevovala, ale nikdy nekončila v ga-
rážích. Důvod - před provedením nové komu-
nikace byly příznivější terénní úpravy..

Další nesouhlas je s větou – nabídli jsme ně-
kterým majitelům garáží možnost odkoupení či
směnu jejich garáží… Škoda, že jsem nebyl
mezi oslovenými, určitě bych se směnou gará-
že v jiné lokalitě souhlasil.

Je mi známo, že svou garáž /neprodejnou
vzhledem k záplavám/ nabízela k prodeji měs-
tu majitelka st.p.č. 613. Neuspěla, protože tam
byly jiné zájmy. Paradoxem je, že sousední
garáž st.p.č. 612 byla po oslovení majitele této
garáže panem starostou bez znaleckého po-
sudku urychleně schválena a bude i odkoupe-
na. Osobně jsem garáž st.p.č. 612 viděl, je ve
velmi špatném stavu/propadlá stropní kon-
strukce je podepřená dřevěným trámkem/. Je
zajímavé, že i když zpracovaná studie /název

řešení dešťových vod u garáží - zpracovaná
04.2018/ navrhuje garáž st.p.č.393 – t. j. dle
projektu garáž s nejnižším místem po zatrub-
nění pod podlahou potrubím DN 500. Proč se
projektuje a hradí projekt, když řešení určuje
pan starosta? Pro čtenáře NZ by bylo vhodné
přiložit geometrický plánek předmětných ga-
ráží! Vrátím se k původnímu článku, který ne-
byl zveřejněn.

Opravdu si pane starosto myslíte, že napíši
článek do NZ, a pak ho bezdůvodně zruším?
V dnešním demokratickém státě má každý
právo říci /napsat/ svůj názor na to, co se mu
nelíbí a druhá strana má taktéž právo opono-
vat. Jediný správný postup v této záležitosti
byl ten, že článek měl být otištěn!!! Místo toho
si mě pan starosta telefonicky pozval do své
kanceláře, kde mi vysvětlil všechna úskalí
spolu s řešením předmětné akce. Pravdou je,
že po tomto rozhovoru se zdálo, že se situace
zlepší. Platí, že článek nebyl otištěn z vůle ve-
dení města a NZ!!!

Když jsem v dubnu 2018 obdržel projekt
/studie/, všiml jsem si, že záměr stavebníka
/t. j. zadání projektu městem N. Hrady 03.2018/,

pochopil jsem, že skoro rok se nic nedělo / dle
sdělení pana starosty se čekalo na projekci pár
měsíců/. Pokud projektant není časově do-
stupný pro daný projekt, existuje jiný projek-
tant, který by projekt zpracoval.

Ještě se zmíním o tom, že veškerá jednání
jsou prováděna bez zápisů a podpisů zúčastně-
ných osob, takže je snadné cokoliv změnit a
upravit.

Protože ani městská rada nereagovala /ne-
odpověděla/ jakým způsobem se budou řešit
způsobené škody v garážích, rozhodl jsem se,
že už nebudu /problémy s odvodněním garáží
a svou garáž s příslušnými závadami /beton,
omítky, vrata/ si opravím sám. Nebudu se dále
zúčastňovat dalších jednání a na zřejmě další
článek pana starosty nebudu reagovat, jedna
urážka stačí!!!

SLOVNÍK CIZÍCH SLOV

FATOGRAF – kdo se omezuje na pouhé
shromažďování a popisování jednotlivých fakt
bez celkového zhodnocování

Řeháček František

Garáže
Při čtení článku pana Řeháčka jsem, bohužel, musel konstatovat, že

se naplnilo to, co jsem očekával již v době, kdy jsem četl jeho první člá-
nek. Již tehdy bylo mým zájmem spíše klidnit emoce, nedopisovat si
přes NZ a spíše daný problém řešit. Proto jsem tehdy pana Řeháčka os-
lovil a nabídnul mu variantu, při které se odloží jeho článek do NZ
s tím, že si nebudeme dopisovat a budeme společně hledat řešení.

Bylo to nejen z důvodu řešení problému, ale i proto, že jsem nechtěl
zbytečně přes NZ debatovat a „hádat se“ s někým, s kým se celý život
v NH potkávám a s kým jsem vždy bez problému vycházel. A nejenom
s panem Řeháčkem, ale s celou jeho rodinou.

Proto jsem navrhl gentlemanské řešení: nebudeme si psát přes NZ,
pokusíme se problém vyřešit a když bude pan Řeháček nespokojený
s postupem řešení, může kdykoliv svůj názor prostřednictvím NZ vy-
jádřit a dát najevo svoji nespokojenost a kritiku.

A byl jsem rád, že se pan Řeháček zúčastňoval jednání s projektan-
tem a zástupci vedení města (místostarosta J. Vochoska). A věřil
jsem, že díky návrhu pana projektanta spějeme postupně k nějakému
řešení…

Protože se vše zbytečně vyostřilo, nebudu již přilévat olej do ohně.
Jen odpovím na jednu věc týkající se koupě garáže, přes kterou bychom
vodu dokázali odvést pryč…

Již v minulém roce jsem oslovil paní L. Charvátovou, která je maji-
telkou jedné z garáží, s tím, že jako Město vidíme řešení v možném od-
koupení či směně jedné z garáží. Protože jsme společně vyrůstali
v jedné bytovce, známe se a mám pocit, že jsem se na sebe většinou
vždy usmívali a rádi se viděli, nešlo o oficiální jednání na radnici, ale
přímo na ulici, kde jsme se náhodně potkali. Mluvili jsme o tom, že by
garáž měla chuť prodat a že cenu vidí někde kolem 50.000 Kč. Nicméně
k finální odpovědi či nějakému dalšímu jednání na základě nabídky
k odkupu či směně nedošlo a do dnešního dne na naši nabídku není žád-
ná odpověď. A uznávám, že může být chyba i na mé straně a že jsme
vzájemně čekali, až se ozve ten druhý…

Poté, co pan projektant připravil návrh řešení, oslovil jsem paní
E. Klinkovou, která je majitelkou garáže, která se zdála vhodná pro
řešení navržené panem projektantem. Paní Eva mi sdělila, že nemá zá-

Zatopené garáže
Ráda bych touto cestou vyjádřila svůj souhlas s článkem pana

Řeháčka. Článek byl uveřejněn v minulém čísle zpravodaje a týká se
zoufalé a bezútěšné situace garáží u nádraží. Jsem majitelkou jed-
nou z nich a nemohu již dlouhou dobu svůj majetek plnohodnotně
využívat. Pro ilustraci přikládám fotografie zmiňované garáže po
dešti. Jistě je z ní poznat, že situace je opravdu zoufalá.

Charvátová Liběna

pokračování na str. 14
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jem garáž prodat, protože nedávno opravili střechu a garáž využívají.
Oslovila však majitele garáže pana J. Šulce, který následně vešel se
mnou do jednání a výsledkem byl návrh o možné koupi jeho garáže.
S prodejem však zatím souhlasila pouze rada města. Rozhodující slo-
vo bude mít zastupitelstvo města, do jehož kompetence koupě i prode-
je spadají.

Není to tedy „pan starosta“, kdo může svévolně rozhodnout. Navíc,
pokud zastupitelstvo bude pro své rozhodování potřebovat oficiální od-
had, jistě jej obdrží. Zatím však mohu konstatovat, že cena 50.000 Kč je
radou města vnímána s ohledem na nedobrý stav střechy za odpovídají-
cí. Nová střecha vyjde cca. na 30.000 Kč, když vezmu v potaz to, že ga-

ráže se v NH prodávají za 100 000 – 140 000 Kč, pak mi předjednaná
cena nepřijde nijak pro Město NH nevýhodná.

Jak jsem již uvedl v úvodu, nebylo nikdy mým úmyslem vést podo-
bné debaty přes NZ a nikdy jsem neměl v úmyslu pana Řeháčka urážet.
Pouze jsem považoval za zcela nefér sdělení, že jsem bránil vydání jeho
článku v NZ. Pokud v mém minulém článku je něco, co pan Řeháček
vnímá jako urážku, chtěl bych touto cestou sdělit, že to nebylo mým
úmyslem. Naopak u pana Řeháčka oceňuji to, že měl zájem věc řešit, že
se při společných jednáních vyjadřoval k navrhovaným řešením a stal
se jakýmsi mluvčím všech majitelů garáží v této lokalitě. Proto věřím,
že se nakonec podaří najít takové řešení, které pomůže nejen panu
Řeháčkovi, ale i ostatním majitelům garáží v této lokalitě.

Mgr. V. Hokr, starosta města

K ožehavým tématům – rota, hotel, parkování, Hlinov
Rota

Dotazy k stavu prodeje či neprodeje bývalé
roty slyším téměř každý den. Mnozí již mluví
o definitivním prodeji, ale pravda je trochu
jiná. Díky mé osobní iniciativě a podpoře ně-
kterých poslanců a senátorů se podařilo zatím
zastavit další kroky Policejního prezidia smě-
řující k prodeji a po osobní schůzce s panem
ministrem Metnarem je věc opět otevřená.
Panu ministrovi jsem sdělil naše argumenty
proti prodeji, pan ministr nechal zpracovat ar-
gumentaci Policejního prezidia, ke které se
nyní máme možnost vyjádřit. Pan ministr však
již v průběhu června věděl, že další kroky
bude rozhodovat někdo jiný, proto nám dopo-
ručil, abychom naší argumentaci řešili přímo
s jeho nástupcem, kterým se stal pan ministr
Hamáček z ČSSD. S ohledem na to, že pan mi-
nistr Hamáček musí vedle vnitra řídit i zahrani-
čí, bude velmi složité najít rychle volný termín
i pro osobní schůzku. Stejně jako v případě
jednání s ministryní financí a předchozím mi-
nistrem vnitra věřím, že budeme úspěšní a že
našimi argumenty přesvědčíme i nového pana
ministra o tom, že prodávat areál i s přístupo-
vou cestou je chyba. Věřím, že prodej pak
bude zrušen a že následně budeme opět moci
jednat o možnosti získání horního areálu bý-
valých kasáren.

Mimo jednání s ministerstvem jsem osob-
ně hovořil i s dosud „tajemným kupujícím“.
Nejedná se přímo o slavného hokejistu, jak
nám sdělovali pracovníci Policejního prezidia,
ale o jeho tatínka, který mi v telefonickém roz-
hovoru naznačil, že má zájem areál koupit a
využívat jako ubytovací kapacitu. Dle jeho sdě-
lení mu na Policejním prezidiu řekli, že prý
město Nové Hrady nemá o areál zájem. Sám
byl též překvapený z informací, které jsem mu
k areálu a jeho dosavadnímu využívání ze stra-
ny Technických služeb města řekl.

O aktuálním stavu v této věci jsem infor-
moval na posledním jednání členy rady a čle-
ny zastupitelstva města. I jim jsem dle dohody
s účastníky jednání zatím nesdělil jméno zá-
jemce o koupi roty, nicméně věřím, že brzy již
toto jméno nebude tajné s ohledem na zrušení
celého prodeje. Mohu jen vyjádřit své přesvěd-
čení (na základě telefonického hovoru i dalších
pozitivních aktivit rodiny zájemce o koupi), že i
v případě, že bychom nebyli úspěšní v naší sna-
ze výběrového řízení zrušit a prodej byl realizo-

ván, by objekt nesloužil k ubytování proble-
matických lidí.

Věřím, že přes komplikovanost hledání vol-
ných termínů s panem ministrem či jeho ná-
městky budeme co nejdříve schopni podat další
čerstvé informace o stavu jednání. Snad zatím
alespoň tato informace zastaví nesmyslné deba-
ty o stovkách Ukrajinců či dokonce migrantů,
kteří by zde „zaručeně“ měli být ubytováni.

Rekonstrukce hotelu Máj
Již ze zápisu z jednání rady, resp. i společné-

ho jednání rady a Finanční komise je jasné, že
naše snaha o výběr zhotovitele první fáze re-
konstrukce hotelu v roce 2018 nedojde naplně-
ní. V rámci výběrového řízení se o zakázku
v hodnotě cca. 19 miliónů korun bez DPH při-
hlásily pouze dvě firmy, které byly připraveny
vše zvládnout do konce roku 2018. Bohužel
však oba uchazeči nedodali kompletní nabídky
a výběrové řízení tak bylo zrušeno. Zároveň je
nutno konstatovat, že i z pohledu ceny díla byly
nabídky těžko akceptovatelné, neboť i ta levněj-
ší byla o 7% vyšší oproti ceníkovým cenám.

Protože dotační peníze, které se nám na akci
povedlo zajistit, je možno čerpat až do konce
roku 2019, rozhodli jsme se, že výběrové řízení
zopakujeme. S ohledem na čas však již není re-
álné, abychom vše realizačně zvládli v letošním
roce. Proto jsme se v komisi, radě i zastupitel-
stvu shodli na tom, že výběrové řízení vypíše-
me (ještě v průběhu léta s tím, že realizace bude
naplánována na duben – listopad 2019 (tak,
abychom neohrozili tradiční akce – Myslivecký
ples, Masopust, Městský-spolkový bál, Novo-
hradská číše). Věříme, že vítězná nabídka
bude s ohledem na současné „přehřátí“ staveb-
ního trhu cenově nižší a že s ohledem na delší
čas, kdy si vítězná firma bude moci zakázku
připravit, bude v rámci výběrového řízení tato
zakázka zajímavá i pro více firem.

S ohledem na odložení stavebních prací
jsme proto dosud neuzavřeli úvěrovou smlouvu
na předfinancování nákladů stavebních prací.
Zároveň také v nejbližší době dojde k vyhlášení
výběrového řízení na provozovatele hotelu do
doby rekonstrukce s tím, že věřím, že by mini-
málně do doby rekonstrukce provoz hotelu,
resp. restaurace, fungoval stejně tak dobře jako
doposud.

V průběhu podzimu tak můžeme zatím rea-
lizovat rekonstrukci osvětlení na sále či opra-
vu šaten pro účinkující či soutěžící, které se
nacházejí pod podiem.

Parkování na náměstí
Přestože již opět parkování na náměstí probí-

há pod dohledem parkovací služby Technických
služeb města, stává se, že v exponovaných ho-
dinách je složité najít parkovací místo pro ná-
kup či vyřízení jednání na úřadech či u dětské
lékařky. Již v odpovědi na interpelaci jednoho
ze zastupitelů jsem uvedl, že tato skutečnost
vedení města trápí a že se snažíme najít cestu
k vylepšení.

Od června se nám podařilo pronajmout
parkovací plochu na autobusovém nádraží,
kde je několik desítek parkovacích míst, která
by měla být primárně určena pro návštěvníky
města i pro parkování místních občanů, kteří
nemají garáže. S ohledem na to jsme již objed-
nali nový naváděcí systém pro turisty, což by
mělo znamenat to, že již při příjezdu budou tu-
risté směřovái na toto odstavné parkoviště, ze
kterého snadno pěšky dojdou do centra města.
Naším cílem je parkoviště na náměstí uvolnit
pro občany i turisty, kteří je využijí spíše
kratší dobu, aby si mohli nakoupit, vyřídit
poštu, úřad, lékařku či dát rychlý oběd.

Zároveň bychom v podvečerních a nočních
hodinách chtěli umožnit místním, aby zde
mohli bezplatně parkovat po příjezdu ze za-
městnání. Naším zájmem je též i v průběhu
dne neměnit systém, kdy 45 minut parkování
bude zdarma pro vyřízení nezbytných věcí.
Další parkování bychom naopak chtěli zpoplat-
nit vyšším způsobem tak, aby byli zejména tu-
risté a ubytovaní hosté motivovaní k parkování
na parkovišti u autobusového nádraží.

Nevím, jak rychle se nám povede odklonit
parkování turistů na toto parkoviště, ale vě-
řím, že to bude již v průběhu léta. V letošní tu-
ristické sezóně též toto parkoviště nebude
nijak zpoplatněno a budou jej tedy pro své kli-
enty moci využívat i majitelé penzionů a uby-
tovacích zařízení v centru města, jak to bylo
dojednáno na setkání vedení města a zástupců
podnikatelů v cestovním ruchu.

Současně však musím i upozornit na fakt,
že nedostatek parkovacích míst na náměstí
není zapříčiněn jen turisty a že je způsoben
částečnou neochotou některých novohrad-
ských občanů bydlících na náměstí a v jeho
okolí zaparkovat své čtyřkolové miláčky ve
svých garážích či na jiných parkovacích
plochách mimo náměstí.

Garáže (pokračování ze str. 13)

pokračování na str. 15
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Mnoho lidí tradičně vidí problém pouze
v turistech či třeba v hostech Hotelu Rezidence,
ale musíme si též připustit, že mnohdy nelze na
náměstí zaparkovat právě kvůli pohodlnosti či
neochotě místních lidí. V minulém týdnu jsem
si dal tu práci a prošel parkoviště na náměstí.
Z asi čtyř desítek zaparkovaných aut byla více
než polovina aut místních občanů a dle kon-
zultace s parkovací službou byla významná
část těchto aut takto zaparkována dlouhodobě.
Při snaze parkovací služby, aby tato auta byla
přeparkována nebo alespoň, aby bylo za par-
kování zaplaceno, byli zaměstnanci parkovací
služby osočováni a někdy i sprostě uráženi.

Než situaci bude muset pravidelněji a přís-
něji řešit Policie ČR bych proto rád vyzval
všechny, kteří takto zabírají parkovací místa
pro další spoluobčany, aby nejenom respekto-
vali nastavená pravidla (která, myslím si, jsou
pro místní občany velmi vstřícná), ale též ne-
byli sobečtí a svůj zájem, kterým si ušetří pár
kroků, nedávali nad zájem většiny spoluobča-
nů z města i přilehlých osad, kteří taktéž potře-
bují na náměstí zaparkovat, aby si vyřídili
nákupy, lékaře či úřady.

Město Nové Hrady se vedle nové parkova-
cí plochy u autobusového nádraží pokusí co

nejdříve nabídnout i několik parkovacích míst
v místě bývalého domu čp. 170 v ulici 5. květ-
na. Budeme též jednat s vedením Hotelu Re-
zidence a s ubytovacími zařízeními v centru
města, aby své klienty upozorňovaly na
možnosti využití odstavných parkovacích
ploch mimo náměstí. V samotném centru je
též často volné parkoviště u kostela (resp.
u Kulturně-spolkového domu).

Navíc jsme v souvislosti s bouráním domu
čp. 170 pokročili v jednání se společností
JEDNOTA, jejíž technický ředitel mi sdělil,
že mají zájem upravit plochy v ulici mezi ná-
městím a ulicí 5. května tak, aby zde mohli na-
kupující zastavit a naložit svůj nákup. Zároveň
je též připraven jednat o spolufinancování
vzniku parkovacích míst přímo před obcho-
dem dle dřívějšího projektu, který stejně jako
na protější straně náměstí počítá s tím, že i zde
dojde k vybudování parkovacích míst, která by
primárně sloužila pro ty, kteří si přijedou na-
koupit. Tato aktivita však musí být provedena
současně s opravou kanalizace, která zde vede.

Přestože jsou realizovány či připraveny
kroky k navýšení parkovacích míst či ploch
pro parkování, musím opakovaně konstatovat,
že nedostatek parkovacích míst není způsoben
pouze vysokým počtem turistů, kteří zavítají
do našeho města. Pokud si totiž z již vytvoře-
ných parkovacích ploch budeme sami dělat

odstavné plochy pro auta, která téměř nejezdí,
bude parkovacích míst stále málo.

Věřím proto, že převáží rozum a ohledupl-
nost a že celý problém nebude muset řešit
„represivně“ Policie ČR tím, že bude za nedo-
volené (resp. nezaplacené) parkování na těch-
to místech ukládat vysoké pokuty. Zároveň
bych chtěl poděkovat těm majitelům aut, kteří
se k obsluze parkoviště chovají s respektem a
kteří jsou ochotni udělat pár kroků navíc…

Nebezpečný úsek silnice II/156
Hlinov

S ohledem na zvyšující se počet vážných
dopravních nehod v úseku tzv. esíčka na Hli-
nově jsem na jednání rady města přednesl ná-
vrh, abychom jako město Nové Hrady
iniciovali u MěÚ Trhové Sviny, u Policie ČR
a Správy a údržby silnic Jihočeského kraje
změnu dopravního značení tak, aby zejména
řidiči neznalí této lokality byli dopravním zna-
čením upozorněni na tento nebezpečný úsek.
Rada města tento můj návrh podpořila a před-
mětná žádost bude příslušným orgánům a úřa-
dům v nejbližší době odeslána. Věřím, že se
do té doby v tomto nebezpečném úseku kraj-
ské komunikace neodehrají žádné další vážné
nehody a že i řidiči, kteří tento úsek znají,
budou do těchto zatáček najíždět s menší
rychlostí a s větší opatrností.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

K ožehavým tématům
(pokračování ze str. 14)

Setkání rodáků v Byňově
Již tradičně se v červnu uskutečnilo setkání rodáků a přátel osady By-

ňova. Letošní setkání bylo zahrnuto do projektu Naše domovy, který
město Nové Hrady realizuje ve spolupráci s rakouským partnerem Vere-
in Roggenfeld. Díky tomuto projektu jsme mohli letošní program setká-
ní doplnit i o vystoupení Novohradského smíšeného sboru a projektově
zaplatit i tradiční dechovou hudbu vedenou Josefem Vochoskou.

Každé setkání se snažíme společně s organizátory něčím zpestřit.
V rámci tohoto setkání jsme původně chtěli vedle hudebních vystoupení
nabídnout přednášku o historii Byňova, nicméně časové možnosti od-
borníka na tuto problematiku Aloise Sassmanna to neumožnily. Proto
jsme zařadili promítání dvou dokumentárních filmů – jeden o problema-
tice příchodu rumunských Slováků do Československa po 2. světové
válce, druhý pak z šedesátých let o Novohradsku.

Letošní setkání se zúčastnili vedle místních občanů a rodáků také zástupci rakouského pro-
jektového partnera. Naši rakouští přátelé byli nadšení z velkého počtu lidí, kteří na setkání při-
šli, velmi pozitivně hodnotili přátelskou atmosféru a nadšeně sledovali kroužky debatujících,
kteří se třeba po delší době opět viděli…

Za spoluorganizaci letošního setkání bych chtěl osobně velmi poděkovat panu M. Vochozko-
vi st., který tradičně všechny známé dřívější i současné Byňováky a Jakuláky oslovil a naším
jménem pozval. Poděkovat bych chtěl též Novohradskému smíšeného sboru za krásné vystoupe-
ní a za různé druhy hudby k tanci i poslechu pak muzikantům pod vedením Pepíka Vochosky.
Poděkování zaslouží i členové byňovského osadního výboru a všichni další, kteří přispěli ke
zdárnému průběhu akce – zaměstnanci MěÚ Nové Hrady a Technických služeb N. Hrady,
obsluha Restaurace v Jakuli ad.

Během dne jsme též přítomné informovali o plánované procházce Štiptoní a přednášce o his-
torii Byňova, kterou jsme s Lojzou Sassmannem předběžně domluvili na polovinu září. Týden
pro setkání mne však Lojza informoval, že akci bude nutno přesunout, neboť nebude moci z dů-
vodu pracovních povinností během Táborských slavností. V současné době tak hledáme nějaký
jiný vhodný termín (je zde i varianta přesunu na jaro 2019) a zároveň společně připravujeme bro-
žurky o historii obou osad. Věřím, že alespoň brožurky (opět jako aktivita projektu Naše
domovy) budeme moci místním i rodákům představit v září či říjnu.

Za organizátory akce bych chtěl poděkovat také všem účastníkům a věřím, že i v příštím roce
se všichni ve zdraví v Byňově či na Jakuli sejdeme.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Toto setkání je součástí projektu Moje domovy –
Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu INTERREG
V–A Rakousko – Česká republika.
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Studánka v Údolí
je absolutní jednička!

Tedy aspoň podle hlasování v soutěži
Živé studánky. Soutěž letos probíhala tak, že
ve vybraných sedmi krajích České republiky
ochránci přírody vytipovali po třech studán-
kách. Veřejnost pak svým hlasováním roz-
hodla, která z nominovaných studánek získá
peníze na svou opravu. A právě v Jihočeském
kraji byl „boj“ asi nejurputnější. Vždyť náš
hlavní konkurent, studánka zvaná „U Dobré
vody“ pod vrcholem Velkého Mehelníku v Pí-
seckých horách, získala 816 hlasů a byla tak
v absolutním pořadí druhá. Až třetí v pořadí
skončila vítězná studánka z Pardubického kra-
je, která si připsala 796 hlasů. A v kraji Vyso-
čina stačila k úspěchu dokonce jen podpora
155 hlasů – to i jihočeský outsider z Jindřiš-
ského údolí posbíral víc. Zbývá jen napsat, jak
zabodovala ta naše studánka. Získala 974 hlasů
a já tímto děkuji všem, kdo se do hlasování za-
pojili a zasloužili se o tento skvělý výsledek.
O postupu prací na opravě studánky si přečtete
v některém z příštích čísel Novohradského
zpravodaje.

Jitka Šáchová, Český svaz ochránců přírody

Poděkování
Rád bych touto formou poděkoval všem, kteří se zapojili do hlasování v rámci soutěže Živé stu-
dánky a svým hlasem nebo propůjčením tváře dopomohli té naší údolské k vítězství. Průběh sou-
těže byl velice napínavý, neboť Písečtí byli velice aktivní a do posledních okamžiků vedli. Byl to
takový souboj Davida s Goliášem, ovšem díky soudržnosti se nám podařilo výsledek nakonec
zvrátit. Prosím, držme i nadále při sobě, pouze v jednotě je síla. Studánka by se měla v brzké
době dočkat rekonstrukce, kterou bude hradit nákladem 20.000 Kč pořadatel soutěže – společ-
nost PEPSICO CZ s.r.o. Marek Petrášek, SDH Údolí

Nakolické posvícení
Sobota 25.8.2018

¡ 14.00 hodin – setkání u kapličky a mše svatá
¡ 14.30 hodin – hudební vystoupení: Marta Kolesnik

zazpívá písně a árie v českém, německém i ruském jazyce
¡ 15.00 hodin – vystoupení rakouského umělce

Gerharda Breinhöldera
¡ 16.00 – 02.00 hodin – posezení v nakolickém sále

– k tanci a poslechu hraje Podhoranka
Občerstvení nejen z nakolické pece zajištěno!

Toto setkání je součástí projektu
Moje domovy – Unsere Heimaten
v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu
INTERREG V–A
Rakousko – Česká republika.

Setkání rodáků v Údolí
a Údolské slavnosti

Sobota 18.8.2018
¡ 10.00 hodin – setkání na návsi v Údolí u kapličky a krátká modlitba
¡ 10.30 hodin – vystoupení pěveckého uskupení Calypte

a vokální skupiny Amoris fontana z Rakouska
¡ 11.00 – 12.30 hodin – komentovaná vycházka Údolím

od kaple na návsi ke studánce v Jetzkobrunnu
¡ souběžně od 11.30 hodin – hasičská louka – navazující program

Údolských slavností a Memoriálu údolských hasičů

Toto setkání je součástí projektu Moje domovy –
Unsere Heimaten v rámci projektu Fond malých
projektů, který je součástí programu
INTERREG V–A Rakousko – Česká republika.
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Novohradské Hraní
letos po osmé

Na začátek července pořádalo novohradské kulturní a informační
centrum již po osmé festiválek Novohradské Hraní, kterým chce vždy
„kulturně rozjet“ prázdniny v našem městě. V letošním roce jsme do
programu Hraní zařadili mimo hudby, divadla a malování i promítání
filmů a tanec.

Od pondělí do čtvrtka byl na zámecké louce zaparkovaný vůz bratří
Čadíků a jeho posádka nám každý večer promítla jeden film. Každý
film si našel své diváky, protože to byly převážně komedie „odbouráva-
jící stres“, a také za dětmi přijel filmový Hurvínek. Promítání finančně
podpořilo naše město a výtěžek ze vstupného 6.115 Kč byl poukázán
na Konto Bariéry.

Novinkou letošního Hraní byla i výuka tance a večerní Tančírna
s živým orchestrem v KSD. O „kvalitu“ tance se průběžně staral i ta-
neční mistr Pavel Kojetín, takže účastníci letních tanečních si stěžovat
nemohli (ani nestihli…). A pro ty, kteří naši Tančírnu zažili na své do-
volené, to byl dle jejich slov opravdu zážitek, neboť odhodili jakýkoli
ostych a tanec si opravdu užívali. Touto taneční aktivitou jsme ještě na-
vázali na letošní 40. ročník Novohradské číše, jak jsme slibovali už od
začátku roku.

Jeden den v hravém týdnu patřil opět malování na náměstí, které má
už své stálé „umělce“, ale mnoho dalších náhodných kolemjdoucích si
příležitost k zamalování rovněž nenechali ujít. A objevily se mezi nimi
i opravdové talenty. Však jsme mohli vidět na výstavě mezi lipami
u kašny.

Divadelní část festivalu naplnila „ukecaná“ Treperenda, a to v před-
stavení Divadla Studna. Možná, že se i někteří během výborného výko-
nu hereček museli chytnout i za nos, no a někteří si v představení mohli
dokonce i zahrát. V každém případě to bylo velmi poučné pro všechny
generace.

Festiválek zakončil tradičně koncert open air na novohradském ná-
městí. Letos měl speciální název „Česko-Slovenský koncert“ a vystou-
pila na něm jedna česká a jedna slovenská kapela. Nejprve to „rozjel“
Milan Peroutka s kapelou Perutě, který dostal lidi na nohy i od „fontá-
ny“, byl pěvecky opravdu dobrý a s bezprostředním úsměvem vydržel
podepisovat a odfotit i dlouhou řadu příznivců. Frontman druhé kapely,
která k nám dorazila až ze Slovenska, byl Peter Cmorik, což je jeden
z nejpopulárnějších slovenských muzikantů současnosti. I on dokázal
náměstí příjemně rozezpívat a rozskákat a s jedním sólem šel dokonce
i mezi lidi. Tento Česko-Slovenský koncert je také součástí letošní
hudební trilogie, přesněji projektu s názvem „Novohradská Hudební
Trikolora“, což odkazuje k letošním „osmičkovým“ výročím naší
země, a byl finančně podpořen z Jihočeského kraje.

Věřím, že si všichni z letošní nabídky Novohradského Hraní mohli
vybrat dle svého vkusu, nálady, potřeby a času. Jsem velmi vděčná i za
milé a pozitivní reakce na celkový program a jsem ráda, že vše probíha-
lo (zejména na veřejných prostranství) v normách přátelského a slušné-
ho chování. Děkuji vedení Konferenčního centra zámku N. Hrady,
Státního hradu N. Hrady a všem lidem z TSM N. Hrady za spolupráci,
zejména ve dnech svátečního volna a přeji si, aby Hraní s touto tváří
bylo i v roce 2019. K. Jarolímková

Divadlo o Treperendě na hradním nádvoří

Malování na náměstí #$'

Kinematograf bratří Čad´íků
poprvé v N. Hradech
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Poděkování za dobrovolné vstupné na Konto BariéryM. Peroutka a jeho Perutě

Slovenská star Peter Cmorik a jeho kapela

Hraní ve fotografiích (pokračování ze str. 17)

Některým to opravdu slušeloTaneční kurz s Pavlem Kojetínem a večerní Tančírna
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Literárně-hudební setkání
v zámeckém parku v Nových Hradech
pátek 17. 8. 2018

¡ 10–12 h  Básničkování pro děti
Procházka zámeckým parkem s tvoře-
ním básniček, které budou inspirované
procházejícími místy v parku, jeho his-
torií a vztahem k místu, kde žijeme
a kde je náš domov.
Zámecký park, bez vstupného

¡ 18–22 h  Poetika z našeho domova
Čtení básní od známých i méně známých českých či německy
píšících autorů poezie o Novohradsku. Tvoření básní s témati-
kou Domova.
a
Koncert folkové kapely
Spolektiv
U zámeckého jezírka,
vstupné 70 Kč

Motto letošního setkání je „Báseň, která nám domov přivolá“
Přijďte i Vy vytvořit neformální, poetickou a domácí atmosféru,

můžete se podělit i se svojí tvorbou, o které ještě nevíme. Jsou zváni
všichni, kteří mají rádi poezii a rádi něco svého předají dál.

Folková kapela Spolektiv u nás již jednou koncertovala. Její mu-
zika je příjemně originální a autorské texty z dílny kapely mají co
říct nám všem.

Pořádá KIC Nové Hrady,
další informace na tel. 602 150 208 nebo kic@novehrady.cz.

Tato aktivita se koná v rámci projektu
Naše Domovy/Unsere Heimaten.

Osobní pozvání na některé kulturní akce v našem městě
Milí čtenáři zpravodaje, opět si Vás dovoluji pozvat osobně na ně-

které kulturní akce, které byste třeba mohli v přehledu pozvánek nebo
v kulturních kalendářích přehlédnout. A to nikoli proto, že byste nedo-
kázali správně číst, ale protože doufám, že moje „doporučení“ snad
ovlivní Vaše rozhodování.

Divadla pro děti
Nejprve chci pozvat opět všechny děti (i jejich rodiče) na další diva-

delní představení, která dost pečlivě vybírám (a snad jsem jen málokdy
přebrala), abychom se mohli dozvědět zajímavé příběhy a třeba si ne-
chat i nastavit prostřednictvím divadelních hrdinů i ona „zpětná zrcát-
ka“. I to je přeci posláním kultury a umění. Například červencové
Treperendě se to určitě povedlo a já jsem přesvědčena, že i Žabák Va-
lentýn nám ukáže... nebo že i v Pohádce z budíku od Pavla Šmída si
lépe uvědomíme, co je to Čas… A poslední srpnový čtvrtek pozor na
strašidla v zámeckém parku!

Literárně-hudební setkání
Sice se o programu dozvíte ještě ze samostatné pozvánky, ale přesto

– přijďte na tuto, zatím vždy spíš komornější akci, pojďte se pokusit
společně „zapoetikovat“, přijďte si poslechnout muziku se zajímavými
texty. Nic nebudeme dělat „pod násilím“, ale s radostí k tvoření, vždyť
téma Domova jistě oslovuje nás všechny a je neustále aktuální, neje-
nom v roce „osmičkových výročí“. A pokud jste sami i trochu „psavci“
a  máte v šuplíku nějaké svoje básničky, jste vítáni dvojnásob.

Na září připravujeme
Výlet za poznáním
– Zámek Kačina a Kutná Hora
v sobotu 8.9.2018

Společného se zámkem Kačina máme
to, že i tam mají zámecké divadlo ve sty-
lu empíru, jako je to naše nově zrekon-
struované. Zájemci se mohou přihlásit
do 31. 8. na kontaktu K. Jarolímková,
602 150 208 nebo na novohradském IC.
Plánovaný termín celodenního výletu je
8.9.2018. A mimochodem – novohrad-
ské zámecké divadlo je nominováno
v soutěži o Cenu Národního památko-
vého ústavu Patrimonium pro futuro.
Hlasování je i veřejné, takže se můžete
přidat a podpořit jej.
Více se dozvíte na www.avcr.cz.

Děkuji všem, kteří na mé osobní pozvání uslyší, a těším se na další za-
jímavá kulturní setkání.

K. Jarolímková
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Vernisáž výstavy
Letní Novohradský Salon 2018

V neděli 1. července jsme v Koželužně zahájili letní výstavu, na kte-
ré můžete vidět dvaadvacet „rozeznatelných autorů“. Účastníci společ-
né výstavy jsou malíři z Novohradského regionu a jižních Čech, ale i
jejich přátelé z celé České republiky a Slovenska, dvě účastnice jsou
z rakouské oblasti Waldviertel. Jedenáct účastníků výstavy je členem
umělecké skupiny FF16, kterou vede malíř Karel Prášek (již měl v Ko-
želužně samostatnou výstavu). Šest prezentovaných malířů mělo v mi-
nulých letech v Koželužně již samostatnou výstavu, třináct z malířů
vystavuje v naší galerii poprvé. Každý se prezentuje jedním či více ob-
razy, je zde nabídka různých uměleckých stylů a technik. Společným
tématem je DOMOV. Toto téma se prolíná v letošním výročním roce i
dalšími novohradskými kulturními akcemi, proto bylo toto téma zvole-
no i pro Salon.

Vernisáž byla milým setkáním s bezprostřední „neutaženou“ at-
mosférou a ačkoli se jí nemohli zúčastnit všichni malíři, zdravili nás
alespoň na dálku (protože jsou opravdu zdaleka) anebo návštěvu „do-
hánějí“ v průběhu trvání výstavy.

Příjemná atmosféra vernisáže byla odrazem všech přítomných lidí,
ať již samotných vystavujících malířů, tak návštěvníků. Velmi pěkný
hudební vstup na začátku programu připravil pan učitel ZUŠ Jaroslav
Brácha se svými žáky a při občerstvení nechyběly ani „nepřekonatel-
né“ koláče paní Andulky Jasoňové.

Zvu tedy všechny, kteří ještě neměli čas do Koželužny na letní vý-
stavu přijít nebo je to zatím nenapadlo, že jsou vítáni, a věřím, že nikdo
nebude odcházet z výtvarného zážitku zklamán.

K. Jarolímková
Vystavují:
Kateřina  AŠENBRENNEROVÁ, Václav BENEDIKT,
Petra DVOŘÁKOVÁ HAISOVÁ, Zdeněk CHRT,
Miroslav KONRÁD, Martin KUBALÁK, Christa LAYR
a HEDWIG LUST (Rakousko),
Miroslav MALINA, Ludmila MAZANCOVÁ,
Markéta  MAZANCOVÁ,
Robert NĚMEČEK (Slovensko),
Milan POKORNÝ, Karel PRÁŠEK,
Miloš ROULE, Daniela ROULOVÁ
PLOCKOVÁ, Jan SAMEC,
Šimona SOUČKOVÁ, Pavel TALICH,
Jan TICHÝ, Zdeněk TOMÁNEK,
Eva VLASÁKOVÁ

VÝSTAVA LETNÍ NOVOHRADSKÝ SALON /
DIE BILDERAUSSTELLUNG IM SOMMER NOVÉ
HRADY je součástí projektu NAŠE DOMOVY /
UNSERE HEIMATEN, který město Nové Hrady
v letošním roce realizuje.

Výstava potrvá do konce srpna a bude otev-
řena denně mimo pondělí od 10 do 16 hodin.

Kontakt:  Novohradská Galerie Koželužna /
Nové Hrady / Komenského ulice 398 /
Květa Jarolímková / 602 150 208 /
kic@novehrady.cz / www.kicnovehrady.cz
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Otevřené ateliéry
prvního prázdninové měsíce

Do letošní prázdninové výtvarné nabídky Koželužny jsme zařadili i
malování pro veřejnost pod „dohledem“ malířů, kteří vystavují na Let-
ním Novohradském Salonu. Od druhé červencové středy si tak zájemci
mohli vyzkoušet několik výtvarných technik, poučit a naučit se něčemu
novému, nahlédnout do tvorby, poznat další přátele výtvarného umění
anebo si jenom udělat radost či příjemnou „relaxaci“ při malování. To
všechno je smyslem letních ateliérů a velmi mne těší, že tuto nabídku
již využili zájemci opravdu všech „věkových kategorií“ a všichni s pří-
jemným lidským naladěním. V červenci s námi malovala Kateřina
Ašenbrennerová (olejomalba), Daniela Roulová-Plocková (pastelky) a
Petra Dvořáková-Haisová (akryl a pastel) a já jsem si opět mohla s dět-
mi trochu „zastreetartovat“. Otevřené ateliéry pokračují i v srpnu a
věřte, že je dále na co se těšit. Na několika fotografiích můžete vidět
alespoň část z tvůrčí atmosféry a vytvořených prací.

Na další setkání s vámi i barvami se těší K. Jarolímková

Malování s Kateřinou Ašenbrennerovou #&'! Malování s Danielou Roulovou-Plockovou #$

Malování na zdi u Koželužny Malování v zámeckém parku
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Okénko do knihovny
Hraju, abych žil. Kniha II., Klan / Dmitrij Rus
Pohltila tě hra někdy natolik, až jsi zapomněl na svět okolo? Světem
30. let 21. století hýbe záhadný fenomén vtažení: vědomí hráče online
hry se oddělí od těla a zůstane uvězněno ve virtuální realitě. Gleb se
v Jiném světě ještě ani nestačil zorientovat a už se zapletl do vysoké hry
o moc a bohatství.

Johana s nosem nahoru / Petra Braunová
Johanka jede po skončení první třídy na letní tábor, kde ji čeká velké
dobrodružství. Edice První čtení

Žena z kajuty č. 10  / Ruth Ware
Novinářka Lo Blacklocková, která píše do cestovatelských časopisů,
právě dostala životní šanci: má se spolu s hrstkou cestujících z vyšší
společnosti účastnit luxusní okružní plavby po norských fjordech. Sou-
kromá jachta Polární záře se právě vydává na svou panenskou plavbu.
Noblesní kajuty, večeře ve velkém stylu, elegantní konverzace. Pohád-
ka se však zvrhne v noční můru: Lo v polotmě zahlédne, jak někdo sra-
zil s paluby do moře jakousi ženu…

V pasti lží / B. A. Paris
Cass si konečně dala svůj život do pořádku, je šťastně vdaná a pracuje
jako učitelka. Jedné deštivé noci se ale na neosvětlené lesní cestě stane
něco, co jí převrátí život naruby. Paralyzovaná výčitkami zapomíná,
kde nechala zaparkované auto, jestli si vzala prášky nebo že si domluvi-
la schůzku. V hlavě má jen zmatek a mrtvou ženu, kterou možná mohla
zachránit. Je blázen? Nebo si s ní zahrává její mysl?

Manolito a blbeček / Elvira Lindo
Taky tvému mladšímu sourozenci všechno projde? Taky mu rodiče
všechno koupí? Máš pocit, že ty to vždycky slízneš za oba a on se ti
pak akorát směje? Ani nevíš, jak ti rozumím. Jmenuju se Manolito
Brejloun a tahle knížka je přesně o tomhle. O tom, jaký to je mít
mladšího bráchu.

Motýl / Katarzyna Puzynska
Psycholožka Weronika Nowakowská prchá z Varšavy, aby po roz-
vodu začala nový život v ústraní. Zamíří do ospalé vesničky Lipowo
s hrstkou obyvatel, kteří o sobě vědí první poslední. Uplyne však jen
pár dní a u silnice je nalezeno zmrzačené tělo jeptišky…

Pohádky od potůčku  / Irina Gurinová
Palouček u potůčku je báječné místo na hraní. Zajíc Hop, ježek Jeh-
lička a vrána Krákora se na paloučku dohadovali, co je důležitější.
Bystré uši, ostré bodliny, nebo křídla? Rozsoudí je medvěd Míša?

Jak se budí medvědi / Ivan Košťál
Čtrnáct pohádek o dvou lesních skřítcích, kteří se kamarádí s malým
děvčátkem s culíky, jež je navštěvuje a prožívá s nimi nejrůznější
příhody.

Vodníci v Čechách / Simona Petrová
Všechny děti i jejich rodiče dobře vědí, že v některých českých ryb-
nících a řekách ještě žijí vodníci, kteří se starají o čistotu vody
a o ryby, i když jim lidé jejich práci často ztěžují. Takovým vodní-
kem je i starý Brčálník z rybníka Hadovce.

Dovolená v knihovně
13.8.–24.8.2018

Letní otevřené ateliéry
pokračují i v srpnu

Program:
¡ 1.8.  NEKLIDNÉ ZÁTIŠÍ… / olejomalba

Zdeněk Chrt / Jak zvládnout a „zkrotit“ zátiší…
¡ 8.8.  TVÁŘE V PORTRÉTU… / olejomalba

Kateřina Ašenbrennerová / Opět nahlédneme to tvorby
Kateřiny, která se nebojí odkrýt některá svá výtvarná tajemství…

¡ 15.8.  NÁVŠTĚVA WEITRY… / pastel, akryl
Petra Dvořáková-Haisová a Hedwig Lust / Zajedeme si
zamalovat k sousedům do Rakouska a zachytit atmosféru
historického městečka Weitra…

¡ 22.8.  TĚLO V POHYBU… / pastelka
Daniela Roulová-Plocková / Zejména pro děti bude malování
těla a  postavy oblíbenými pastelkami Daniely…

¡ 29.8.  S VODOU… / akvarel
Ludmila Mazancová / Malování akvarelů s malířkou, která je
v této technice opravdu skvělá…

Letní malování v roce 2018 je otevřené pro všechny generace
s různými stupni malířských dovedností. Lektoři ateliérů jsou účast-
níci výstavy Letní Novohradský Salon 2018. Začátek je vždy v 9.30 h
v galerii Koželužna, kde se dohodneme na denním programu. Malu-
jeme v Koželužně nebo venku, někdy rozhodne počasí. Výtvarné
potřeby jsou zajištěny, vhodné oblečení si bere každý své.

Dopravu do městečka Weitra (15.8.) si zajišťuji každý sám, začá-
tek je ale rovněž v 9.30 h v Koželužně.

Kontakt pro další informace:
Květa Jarolímková, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, KIC Nové Hrady.

Malování v zámeckém parku #$

Nástřik na popelnicový  box Nástřik na cestu
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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:

Divadelní představení pro děti:
¡ 9. 8. – Žabák Valentýn – Zámecký park Nové Hrady
¡ 9., 14., 23., 24. a 28. 8. – Jenom tři mušketýři – Biskupská zahrada, ČB
¡ 16. 8. – 9. 9. – Ztracený svět /představení pro celou rodinu/
¡ 16. 8. – O statečném kováři Mikešovi – Kovárna Nové Hrady
¡ 23. 8. – Pohádka z budíku – Hrad Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 1. – 5. 8. – Valmont – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 2. – 22. 8. – Sto dukátů aneb šlechtická láska – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 8. – Návštěva mladé dámy – Radniční nádvoří, ČB
¡ 7. 8. – Rodina je základ státu – DK Metropol, ČB
¡ 8. – 11. 8. – Příhody lišky Bystroušky – Otáčivé hlediště, Č. Krumlov
¡ 10., 17. a 18. 8. – Jedna noc na Karlštejně – Hluboká n. Vlt.
¡ 14. 8. – 2. 9. – Pes baskervillský /detektivní komedie/
¡ 16. 8. – Když se zhasne – Klášter Borovany
¡ 17. 8. – Návštěva mladé dámy – Hrad Rožmberk
¡ 19. 8. – Divadlo Víti Marčíka – Veselí n. Lužnicí
¡ 21. 8. – Charleyova teta – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 8. – Návštěva mladé dámy – Art Centrum Č. Krumlov
¡ 31. 8. – Návštěva mladé dámy – Radniční nádvoří, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 2. 8. – Kino na kolečkách: „Hastrman“ – Zámecký park, Nové Hrady
¡ 2. 8. – Jihočeská intermezz: Talichův komorní orchestr – Státní hrad Zvíkov
¡ 3. 8. – Sestry Havelkovy – Klášter Borovany
¡ 4. 8. – Zrní – Veselí n. Lužnicí
¡ 6., 13., 20. a 28. 8. – Prohlídka radnice s průvodcem, ČB
¡ 8. 8. – Jaroslav Samson Lenk – Radniční nádvoří, ČB
¡ 9. 8. – Jihočeská intermezz: Balada pro banditu – Státní hrad Nové Hrady

¡ 9. 8. – Spirituál kvintet – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 10. – 11. 8. – Jihočeský jazzový festival 2018 – Piaristické nám., ČB
¡ 10. 8. – Gaia – Klášter Borovany
¡ 11. 8. – Please the Trees – Veselí n. Lužnicí
¡ 12. 8. – Lukáš Randák 30 – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 15. 8. – Žalman a spol. – Radniční nádvoří, ČB
¡ 16. 8. – Jihočeská intermezz: P. Janečková /zpěv/, M. Bárta /klavír/

– Klášter Zlatá Koruna
¡ 17. 8. – Večerní pohádková Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 8. – Justin Lavash – Veselí n. Lužnicí
¡ 23. 8. – Jihočeská intermezz: Epoque Quartet – Státní hrad Landštejn
¡ 23. 8. – Jaroslav Tůma – Borovany
¡ 23. a 30. 8. – Toulky barokními Budějovicemi (noční prohlídky městem), ČB
¡ 24. 8. – AC/CZ – Sportovní areál Vidov
¡ 24. 8. – Hudební večer Divadla Pikl – Zámek Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 8. – Beatles revival – AJG, Hluboká n. Vlt.
¡ 25. 8. – Xavier Baumaxa – Veselí n. Lužnicí
¡ 30. 8. – Strašidelná stezka Zámeckým parkem – Nové Hrady
¡ 30. 8. – 29. Hudební slavnosti Emy Destinnové: Varhanní koncert – Klášter

Zlatá Koruna
¡ 31. 8. – JF: Bach, Mozart a Vivaldi na Orlíku
¡ 31. 8. – TH!S – Borovany
¡ 1. 9. – Thom Artway – Veselí n. Lužnicí
¡ 1. 9. – Jihočeská intermezz: Galakoncert Mezi vodou a ohněm – Státní hrad

Kratochvíle
¡ 5. 9. – Marathon – Veselí n. Lužnicí
¡ 5. 9. – 29. Hudební slavnosti Emy Destinnové – DK Metropol, ČB

Sport:
¡ 5. 8. – SK Dynamo Č. Budějovice x FC Sellier & Bellot Vlašim – Střelecký

ostrov, ČB
¡ 26. 8. – SK Dynamo Č. Budějovice x FK Ústí n. Labem – Střelecký ostrov, ČB

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

Střípky novohradské historie
Námět srpnového pokračování našeho cyklu je spíš vážný než roz-

marně prázdninový. Na jaře roku 1788 byla zahájena stavba silnice
z Nových Hradů do Weitry a možná v souvislosti s touto stavbou byla
odstraněna šibenice.

Anton Teichl se o tom zmiňuje ve svých Dějinách města Nové Hra-
dy, kde k roku 1789 uvádí, že již rok předtím byla zrušena šibenice, ses-
távající z jedné zdi a dvou sloupů, která stála ve vzdálenosti 1 hodiny od
města na jednom pahorku – „auf einem Hügel (Gerichtshügel)“. Zbývá
tedy otázka, kde byl onen „Gerichtshügel“, tedy „soudní pahorek“.
Tady nám mohou pomoci staré mapy. Na internetu můžeme najít na
http://oldmaps.geolab.cz mapu I. vojenského mapování z doby panová-
ní Josefa II. A právě na této mapě najdeme označení Gericht v blízkosti
silnice na Weitru, přibližně v místech za dnešní buquoyskou hrobkou,
která v té době ovšem ještě nestála, a neexistoval ani dnešní hřbitov.

Nyní opustíme ponuré téma dávného novohradského soudnictví
a přesuneme se do roku 1808. Dne 4. srpna toho roku se manželům Op-
polzerovým narodil synek Johann. Ten se po úspěšných studiích stal
významným:
a)  lékařem            b)  astronomem            c)  chemikem

Odpověď na otázku 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

Výřez mapy I. Vojenského mapování,
© 1st Military Survey, Section No. 265, Austrian State Archive/Military Archive, Vienna

Jihočeské muzeum Vás zve na jubilejní 5. ročník

Trocnovských slavností,
které se konají v sobotu 22. září 2018

od 13.00 do 18.00 hodin
v areálu Památníku Jana Žižky z Trocnova

(Trocnov, 373 12 Borovany).

Připraven bude bohatý program pro děti i dospělé:
souboje s dobovými zbraněmi, řemeslný jarmark, Living history
(ukázky živoucí historie ve stanovém městečku), komentované
prohlídky, divadlo, spousta her pro děti, malování na obličej,

přednášky, naučná stezka, živá hudba a mnoho dalšího!
Samozřejmostí je i občerstvení v areálu. Pro další informace

sledujte náš web (www.muzeumcb.cz) a Facebook, kde se dozvíte více.

Vstup zdarma



srpen 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 25

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT
na stálé expozice muzeí na Novohradsku

Muzea prezentují historické pomůcky a techniky používané nejen v zemědělství.

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

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

Muzeum Novohradských hor – Sýpka Stropnice
je živé muzeum, které je přizpůsobeno pro celou rodinu. Děti například uvidí oživlé klasy a
dospělí zase zajímavosti z přírody a z historie Novohradských hor a autentické zemědělské
stroje.
Adresa: Horní Stropnice 1, 373 36, Web: http://www.sypka-stropnice.cz

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

V případě zájmu volejte na tel. číslo: 770 142 085
nebo pište na email: info@sypka-stropnice.cz

Muzea vznikla za přispění evropských dotací.

Fotbal, hokej
či florbal?

Jedno je jasné. Fotbal je suverénně nejroz-
šířenější sport planety „Země“ a s tím hokej a
florbal nic nenadělají. Vezměte si, třeba „ko-
lébka“ Anglie. Nedávno dávala televize ses-
třihy z anglické ligy a bylo vidět především
plné stadióny fanoušků. U nás je fandů pod-
statně méně, pokud vůbec přijdou. V Anglii
je v ochozech velké množství především mla-
dých fanoušků. A ti mají snad doma také počí-
tače?... Ale přijde „mistrák“ a už se těší na
„hru – her, fotbálek“.

Pro ně je fotbal život v tom dobrém slova
smyslu. A to platí, ale i pro další státy. Španěl-
sko, Francii, Německo, Belgii atd. Zato hokej
neznají často celé světadíly! (velká část Ame-
riky, dále Afriky i Asie).

A světe však div se! USA chtělo a dostalo
možnost s Mexikem a Kanadou pořádat MS ve
fotbalu v roce 2026! Nejvíce utkání bude zej-
ména v USA. Amerika již pořadatelství měla
v roce 1994 a tenkrát bylo mnoho fanoušků
spokojeno. Nyní na to USA chce navázat. Fot-
bal bez USA na MS už prostě asi nepůjde. Oni
sice mají „svoje“ sporty, ale světový fotbal je
mezi sporty úplně nikde jinde a Amerika při
své ješitnosti nechce být fotbalově stranou.
Prostě našla fotbal, světový sport č.1.

Festival fotbalu v Rusku skončil. Bylo to
krásné divadlo se vším všudy. Každý fanda
fandil tomu svému celku. V ochozech stadi-
ónu se sešlo přes 3 milióny fanoušků fotba-
lu. Fotbal se „hrál“ na stadiónech, v ulicích,
u televize, v hospodách, prostě „karneval“ po
Rusku. Znovu se ukázalo, jak je fotbal nádher-
ný a spojuje národy celého světa. Ne nadarmo
se říká: Atletika je „královnou“ sportů a fotbal
je jejich „král“! M. Hruška
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky

Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky
Green Shell-typu Arakauna.

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ ks

Prodej: 6. srpna 2018
Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky

Informace: Po-Pá  9.00–16.00 hod.

Tel.: 601 576 270, 728 605 840

www.drubezcervenyhradek.cz

¡ Hledám garáž v Nových Hradech k pronájmu nebo ke koupi.
Tel.: 702 275 223

¡ Pronajmu byt 2+1, Navrátilova ulice v Nových Hradech. Volný od
července. Tel.: 606 600 848.

¡ Hledáme zkušenou, dobrou kuchařku s praxí pro dobrou a fungu-
jící restauraci v Moorbad Harbach v Rakousku. Práce na 40 hodin
týdně, 1.200 Euro odměna. Znalost německého jazyka je potřebná.
Zájemci mohou volat na tel.: 0043 02857/2302 .

¡ Nabízím výuku angličtiny od začátečníků po pokročilé.
Aktivní konverzace. Tel.: 607 977 549,
e-mail: greenberger.juliana@email.cz

řádková inzerce

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!


