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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem našeho sdružení Občané pro zdravé město

poděkoval za účast v komunálních volbách a především za hlasy, které jsme jako kandidáti toho-
to sdružení od Vás obdrželi. Velmi si vážíme Vaší podpory a vnímáme ji jako určité vysvědčení
za práci v posledních čtyřech, resp. dvanácti letech, ve vedení města a jeho osad.

Již potřetí za sebou obdrželo naše sdružení více než 50 % všech hlasů (v tomto roce dokonce
57.79 % a 10 059 hlasů!) a získalo tak devět mandátů v našem městském zastupitelstvu. Takto
vysoká důvěra s sebou logicky nese stejně velkou odpovědnost a závazek nejen vůči našim voli-
čům, ale též ke všem občanům města. Jsem velmi rád, že celý náš tým je připraven tuto výzvu
opakovaně přijmout a ve spolupráci s dalšími stranami pracovat na dalším postupném rozvoji
našeho města a přilehlých osad.

Přestože volební kampaň logicky musela přinést určité názorové střety a různé pohledy na
některé věci, rád konstatuji, že ji považuji za slušnou a ve srovnání s mnohými obcemi v okolí
též za většinově věcnou. S ohledem na tuto skutečnost věřím, že nově zvolení zastupitelé a za-
stupitelky naváží na věcný přístup svých předchůdců k projednávaným bodům.

Za důvěru vyřčenou volebním hlasováním bych chtěl osobně všem voličům poděkovat i já
osobně. Chtěl bych poděkovat všem téměř osmi stům voličům a také mnohým z Vás, kteří mně i
mým kolegům vyjadřovali podporu nejen v době před volbami, ale po celé volební období. Zej-
ména v posledních měsících byla Vaše podpora pro mne lidsky důležitá a vnímal jsem ji jako po-
tvrzení a odraz mé a naší práce pro občany města a osad. Často je sice hezké, když slyšíte určitou
pochvalu od turistů či jiných návštěvníků města, reálně však informaci o celkové spokojenosti
obyvatel přinášejí až volby. Mgr. V. Hokr

Výroční přání
V závěru měsíce října asi jen málokdo

nevnímal nebo neprožíval slavnostní spole-
čenské a kulturní akce, které byly věnovány
naší republice. Bylo to často vyvrcholení
celoročního „stoletého ohlédnutí“, bě-
hem kterého jsme mohli vnímat daleko
intenzivněji a hlouběji naši historii, do-
mácí mezníkové události, příběhy silných
osobností či se znovu znepokojovat nad
miliony ztracených životů ve válečných
konfliktech minulého století. A to nejen
z pohledu celé země, ale i její části – třeba
té novohradské.

Chtěla bych poděkovat všem lidem,
kteří se jakýmkoli dobrým způsobem podí-
leli v tomto výročním roce na pořádání
všech „domácích“ vzpomínkových, spole-
čenských a kulturních aktivitách, jenž nás
obohatily o další informace, zážitky a poz-
nání o našem kousku země a jejích lidech.
Stejně tak děkuji i všem, kteří nabídku při-
jali a společně prožili.

Při slavnostním výročním koncertu vy-
slovil starosta města tři přání a popřál re-
publice do dalších let život bez válek,
vzdělané a slušné lidi, kteří budou mít
zdravé sebevědomí a hrdost na místo
odkud pochází, tedy z České republiky,
z Novohradska či Nových Hradů. A já k té
„trikolóře“ připíchnu už jen to tisíckráte
vyřčené „masarykovské“, tedy abychom
to vše prožívali vždy v pravdě a lásce, kte-
rá by měla zvítězit nad lží a nenávistí. A to
může ovlivnit každý. K. Jarolímková

Na slavnostní atmosféře koncertu k výročí republiky se podílelo i skvělé
TRIO HARMONIA se svým programem o Emě Destinnové.          K. J.

Součástí slavnostního odpoledne 28. 10. byla i módní přehlídka prvore-
publikové módy, nicméně její začátek ještě patřil císařskému páru
Rakousko-Uherské monarchie.                                                       K. J.

Přání do dalšího života naší republiky i všem lidem zaznělo od starosty města V. Hokra a po něm
jsme si navzájem všichni „ťukli“ a pozvedli na to číše.                                                         K. J.

pokračování na str. 9
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Zpěváci z TRIA HARMONIA nejenom skvěle
zpívali, ale i hráli, sem tam zavtipkovali a stíha-
li se i převlékat do dobových kostýmů K. J.

Svůj „přípitek republice“ si připravili i „modelky a modelové“ z novohradského divadelního
spolku. A všichni nám ho věřili… K. J.

Jako za starých časů…dámské šaty 20. let mi-
nulého století K. J.

V říjnu se uskutečnily ještě dvě muzejní přednášky, ta závěrečná byla
o událostech v rodící se Československé republice.                       K. J.

Nejenom novohradské děti zaujal příběh Ba-
runky, která umí malovat pusou a kterou
k nám pozvala Lenka Brychtová             K. J.

Při módní přehlídce se objevili i páni „hříšné-
ho města pražského“ K. J.

Výstava „Novohradská krajina Vladislava Karby“ ve druhém patře Ko-
želužny s hosty vernisáže.                                                               K. J.

Zhruba v polovině října byl sál KSD provoněn
jablky a hruškami díky výstavě pořádané man-
žely Šáchovými                                         K. J.

Říjnová kulturní mozaika ve fotografiích
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Zápis ze 115. schůze městské rady
ze dne 29.08.2018

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

Jednání rady k bodu č. 2 byl přítomen ředitel
základní školy Mgr. Karel Kříha

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 114. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 114. jednání rady města.

� 2. Základní škola – inspekční zpráva
Rada města bere na vědomí informace ředi-
tele Základní školy Nové Hrady o provedené
kontrole České školní inspekce a pověřuje jej
zpracováním koncepce na zlepšení činnosti
školy do 30.09.2018 dle doporučení ČŠI.
(Ředitel základní školy informoval radu o kon-
trole, kterou provedla Česká školní inspekce a
jejich výsledcích. S ohledem na to, že inspekce
ve své zprávě doporučila určitá opatření, požá-
dala rada města ředitele školy přípravou infor-
mace o způsobu, jak bude na tato doporučení
ze strany školy reagováno.)

� 3. Rozpočtové opatření č. 9/2018
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 9/2018.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
Městského úřadu Nové Hrady návrh roz-
počtového opatření. Do rozpočtu jsou zahr-
nuty v příjmech i výdajích dotace.)

� 4. Sociální komise
Rada města neschvaluje přidělení bytu č.1
v Komenského ulici čp. 181, Nové Hrady
Miroslavu Kubátovi.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 3,
v Hradební ulici čp. 26, Nové Hrady o veli-
kosti (3+1) Anně Čičolové, Byňov čp. 118.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 22.08.2018 s návrhem a doporu-
čením. Komise nedoporučila přidělení bytu
Miroslavu Kubátovi, neboť nesplňuje základ-
ní kritéria dle pravidel pro přidělení bytu.)

� 5. Pronájem nebyt. prostor – Máj
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 295, Nové Hrady na
pozemku parc. č. st. 470 v k.ú. Nové Hrady,
Monice Šnokhausové, Zahradní čtvrť 254,
Nové Hrady na dobu určitou do 31.03.2019,
za částku 5.000 Kč/měsíc a pověřuje staros-
tu podpisem dodatku.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části nebyto-
vých prostor - hotel Máj, rada obdržela jedi-
nou nabídku, a to od Moniky Šnokhausové,
Nové Hrady.)

� 6. Hlinov – vyjádření PČR, SUS Jčk
Rada města bere na vědomí vyjádření Poli-
cie ČR, Krajského ředitelství Jihočeského

kraje, dopravního inspektorátu a Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje k "úpravě
dopravního značení nebo stavební úpravy
na silnici II/156 u Hlinova a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Policie ČR, dopravní in-
spektorát vyjádření k žádosti o úpravu do-
pravního značení v úseku pod Hlinovem.
Dopravní inspektorát doporučuje provedení
bezpečnostní inspekce bezpečnostním audi-
torem s návrhem na řešení situace. Dále
rada obdržela od Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje odpověď na úpravu značení
s tím, že požádají o zadání projektové doku-
mentace na stavební úpravu tělesa v dotčené
lokalitě a zároveň provedou obnovu vodo-
rovného dopravního značení na vozovce.)

Zápis ze 116. schůze městské rady
ze dne 03.09.2018

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 115. jednání
rady města
Příloha: Zápis ze 115. jednání rady města
Nové Hrady
Hlasování: 4 pro návrh
Usnesení: Rada města bere bez připomínek
na vědomí kontrolu usnesení ze 115. jedná-
ní rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 10/2018
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtové-
ho opatření č. 10/2018 a postupuje jej ke
schválení zastupitelstvu města.
Rada obdržela od Ekonomického odboru MěÚ
Nové Hrady návrh rozpočtového opatření
č. 10/2018. Do rozpočtu roku 2018 budou
zahrnuty prostředky z minulých let ve výši
5.000.000 Kč. Dále bude navýšena dotace
pro Technické služby města Nových Hradů
o částku 500.000 Kč (za provedenou demo-
lici domu čp. 170 a následnou realizaci par-
kovací plochy a oplocení (v ulici 5. května,
Nové Hrady).

� 3. Odkup nemovitosti – garáže
Rada města souhlasí s odkoupením poze-
mku parc. č. st. 612, jehož součástí je stavba
bez čp/če, garáž v k.ú. Nové Hrady od man-
želů Jaroslava a Romany Šulcových, Sídliště
míru 231, Nové Hrady, za částku 50.000 Kč
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada projednala návrh na odkoupení garáže
od manželů J. a R. Šulcových na pozemku
parc.č. st. 612 v lokalitě pod nádražím. Z dů-
vodu častého zatopení této lokality bylo jed-
náno o možném odkupu této garáže pro
následnou realizaci odtokové stoky (zatrub-
nění) přes tuto garáž do již vytvořené stoky
za garážemi (dle studie, kterou vypracoval
Ing. V. Houška). Cena garáže reflektuje stav
garáže, zejména nutnost opravy střechy.)

� 4. Odkoupení pozemku – Bednář
Rada města bere na vědomí žádost Jana Bed-
náře, Byňov o odkoupení pozemku parc. č.
st. 160/3 v k.ú. Byňov a postupuje žádost
k projednání osadnímu výboru Byňov, Ja-
kule, Štiptoň.
(Rada obdržela od Jana Bednáře, Byňov žá-
dost o odkoupení pozemku parc. č. st. 160/3
v k.ú. Byňov, za účelem uskladnění sezón-
ních potřeb.)

� 5. Pronájem pozemku – sad Obora
Rada města neschvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc.č. 511 v k.ú. Obora u Vyšného.
(Na základě předchozích jednání Osadního
výboru pro Nakolice, Vyšné a Oboru rada
nesouhlasí s pronájmem pozemku parc.
č. 511 v k.ú. Obora u Vyšného s tím, že po-
zemek bude i nadále využíván všemi obča-
ny a péči zajistí ve spolupráci s TSM Nové
Hrady obyvatelé osady Obora.)

� 6. TJ Nové Hrady – individuální žádost
o dotaci
Rada města schvaluje dotaci Tělovýchovné
jednotě Nové Hrady ve výši 43.000 Kč a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o poskytnutí individuální
dotace na rok 2018 na opravu elektroinstalace
v tělocvičně, nákup čerpadla na vodu a jeho
instalace do vrtu na hřišti.)

� 7. Pronájem – pacht – k.ú. Údolí
u Nových Hradů, Štiptoň, Nové Hrady,
Nakolice
Rada města schvaluje záměr pachtu země-
dělské půdy v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
k.ú. Štiptoň, k.ú. Nové Hrady a k.ú. Nakolice
(dle seznamu), na pět let, minimální částka
2.000 Kč/ha a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala pachty zemědělské půdy
ve vlastnictví města.)

� 8. Žádost o pronájem pozemku –
kamenolom
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 945/6 v k.ú. Štiptoň, na dobu
pěti let a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala návrh společnosti Kámen a
písek s.r.o., Český Krumlov ve věci proná-
jmu pozemku parc. č. 945/6 v k.ú. Štiptoň.
Jedná se o pozemek (cestu), který společ-
nost dlouhodobě obhospodařuje v rámci
areálu lomu kamene ve Štiptoni.)

� 9. Pronájem pozemku – Bárta
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 712/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů cca o výměře 1 125 m2, za částku
2 Kč/m2/rok, na dobu určitou pěti let, Anto-
nínu Bártovi, Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu rada opě-
tovně projednala žádost Antonína Bárty,
o pronájem části pozemku parc. č. 712/2
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 10. Odkup pozemku – Vrchlavský
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1440/4 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů cca o výměře 7 m2 a pověřuje

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Jozefa Vrchlavského
a Taťány Vrchlavské, Údolí čp. 108, žádost
o odkoupení části pozemku parc. č. 1440/4
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 11. Odkup pozemku – Hotel Invest
Beroun s.r.o.
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Hotel Invest Beroun s.r.o. s tím, že měs-
to nemá v majetku pozemek dle požadavků.
(Rada obdržela od jednatele společnosti Ho-
tel Invest Beroun s.r.o. žádost o odkoupení
pozemku v majetku města s možností vý-
stavby hotelu pro 100-150 hostů.)

� 12. Inspekce práce – kontrola
Rada města bere na vědomí Protokol o kon-
trole Oblastního inspektorátu práce ze dne
14.08.2018.
(Rada obdržela od Oblastního inspektorátu
práce protokol o kontrole ze dne 14.08.2018.
Inspektorát kontroloval pracoviště Novo-
hradská galerie - Koželužna. Kontrola byla
zaměřena na umožnění výkonu nelegální
práce. Město následně zaslalo požadované
doklady, dle požadavku kontroly.)

� 13. SETERM CB a.s. – oznámení
Rada města bere na vědomí Oznámení o vstu-
pu na pozemek v souvislosti s realizací stav-
by: Jakule, K 2624, Preslová - kabel NN.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. oznámení o vstupu na pozemek v souvis-
losti s realizací stavby: Jakule, K 2624, Pres-
lová - kabel NN.)

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

� 15. Zápis z jednání osadního výboru pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
osadního výboru pro Byňov, Jakuli a Štip-
toň ze dne 10.07.2018.
(Rada obdržela od osadního výboru pro By-
ňov, Jakuli a Štiptoň zápis z jednání ze dne
10.07.2018.)

� 16. Žádost o pronájem části pozemku –
Marie Procházková
Rada města bere na vědomí žádost Marie
Procházkové, Byňov o pronájem části poze-
mku parc. č. st. 160/9 v k.ú. Byňov a postu-
puje žádost osadnímu výboru pro Byňov,
Jakuli a Štiptoň k místnímu šetření.
(Rada obdržela od Marie Procházkové, By-
ňov žádost o pronájem části pozemku parc.
č. st. 160/9 v k.ú. Byňov. O pozemek se sta-
rají a pečují o něj.)

� 17. Žádost o poskytnutí prostor k výuce
V KSD
Rada města schvaluje záměr výpůjčky ne-
bytových prostor v Kulturně-spolkovém
domě, na dobu určitou do 31.05.2019 a po-
věřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřej-
něním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Mgr. Heleny Hovančík
Princové žádost o poskytnutí prostor k výuce

německého jazyka v Kulturně-spolkovém
domě v Nových Hradech.)

� 18. Oznámení o uvolnění bytu Údolská
čp. 55
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu č. 3, Údolská čp. 55,
Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu č. 3 v Údolské čp. 55, Nové Hrady.)

� 19. VZ – rekonstrukce chodníku
Hradební ulice u zdravotního střediska
Rada města schvaluje společnost JEZZ
s.r.o., Roudné jako zhotovitele veřejné za-
kázky: Rekonstrukce chodníku Hradební
ulice u zdravotního střediska.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnoce-
ní výběrového řízení na akci: Rekonstrukce
chodníku Hradební ulice u zdravotního stře-
diska s tím, že byla doručena pouze jedna
nabídka.)

� 20. První část komunikace Vpc5
Rada města bere na vědomí informaci o nut-
nosti opravy komunikace a po dohodě s osad-
ním výborem pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
bude navrženo řešeření.
(Místostarostka podala návrh na řešení
místní komunikace označené Vpc5 v k.ú.
Nové Hrady. Jedná se o komunikaci benzí-
nové pumpy směrem na Štiptoň. Vlastníci
pozemků mají velice špatný přístup ke své-
mu majetku, a proto žádají o opravu této ko-
munikace.)

� 21. Obnova rybníků
Rada souhlasí s podáním projektových žá-
dostí "Obnova Horního byňovského rybní-
ku na parc. č. 475 v k. ú. Byňov" a "Obnova
a rekonstrukce rybníku na parc. č. 544 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů" v rámci III. výzvy
Ministerstva zemědělství ČR – program
129 290 "Podpora opatření na drobných to-
cích a malých vodních nádrží".
(Starosta města informoval radu o přípravě
projektových žádostí k realizaci akcí "Ob-
nova Horního byňovského rybníku na parc.
č. 475 v k. ú. Byňov" a "Obnova a rekon-
strukce rybníku na parc. č. 544 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů" k jejich podpoře lze žádat
v rámci III. výzvy Ministerstva zemědělství
ČR - program 129 290 "Podpora opatření
na drobných tocích a malých vodních nádr-
ží"). Rada souhlasila s podáním projekto-
vých žádostí a pověřila starostu zajištěním
finální verze projektových žádostí dle pra-
videl programu.)

Zápis ze 117. schůze městské rady
ze dne 26.09.2018

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 ze 116. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 116. jednání rady města.

� 2. Smlouva o smlouvě budoucí "Údolí,
K 28/15, Dušek – kabel NN"
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
č.:1030042212/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
akci: Údolí, K 28/15, Dušek - kabel NN, za
jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč
bez DPH a postupuje zastupitelstvu města.
(Rada po provedeném místním šetření opě-
tovně projednala návrh smlouvy o smlouvě
budoucí na akci: Údolí, K 28/15, Dušek -
kabel NN.)

� 3. Smlouva o zřízení věcného břemene
"Nové Hrady Vilová čtvrť – kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330037884/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady Vilová
čtvrť - kabel NN, za jednorázovou náhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti návrh smlou-
vy o věcném břemeni na akci: Nové Hrady
Vilová čtvrť - kabel NN.)

� 4. E.ON – odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost o stano-
visko k odprodeji pozemku parc. č. 657/4
v k.ú. Údolí u Nových Hradů pod novou tra-
fostanici a pověřuje starostu a osadní výbor
pro Údolí místním šetřením.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s.r.o. České Budějovice návrh
k odprodeji pozemku pod novou trafostani-
cí na pozemku parc. č. 657/4 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.)

� 5. Prodej rybník
Rada města bere na vědomí žádost Ondřeje
Pelecha, České Budějovice o odprodej po-
zemku parc. č. 688/1 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů a postupuje žádost osadnímu výboru
Údolí k místnímu šetření.
(Rada obdržela od Ondřeje Pelecha, České
Budějovice žádost o odprodej rybníčku na
pozemku parc. č. 688/2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů s tím, že o zmínění rybníček se
již několik let starají.)

� 6. Vyjádření – odkup pozemků
Rada města bere na vědomí informaci Lesů
ČR, s.p. Lesní správa Nové Hrady k prodeji
části pozemků k plánované stavbě v k.ú.
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Lesů ČR, s.p., Lesní
správa Nové Hrady podmínky a postup
k prodeji části pozemku parc. č. 1396, č.
1398, č. 1399 v k.ú. Nové Hrady. O odkup
pozemku má zájem město Nové Hrady za
účelem vybudování chodníku.)

� 7. Pronájem nebytových prostor – nám.
Republiky čp. 13
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 13
o výměře 90 m2 a o výměře 40 m2 a pověřuje
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tajemnici zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada opětovně projednala záměr pronájmu
nebytových prostor v čp. 13, nám. Republi-
ky s tím, že prostory budou rozděleny na
dvě samostatně využitelné části.)

� 8. Darovací smlouva
Rada města souhlasí s přijetím daru poze-
mků parc. č. 1476/20 o výměře 1 067 m2 a
parc. č. 1476/23 o výměře 44 m2 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů, které vznikly oddělením
od pozemkové parcely č. 1476/20 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
darovací smlouvy na pozemky parc. č.
1476/20, č. 1476/23 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů. Jedná se o pozemky v blízkosti auto-
busové zastávky a mezi komunikací a býva-
lými stavebninami p. Beneše.)

� 9. Darovací smlouva
Rada města schvaluje darovací smlouvu s Po-
děbradkou, a.s. na zboží z vlastní produkce a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Poděbradka,
a.s. návrh darovací smlouvy na zboží vlastní
produkce (balená voda).)

� 10. Obal čokolády "Nové Hrady"
Rada města souhlasí s návrhem obalu čoko-
lády Nové Hrady s tím, že budou zachována
autorská práva k fotografii na obalu.
(Rada obdržela od společnosti CARLA
spol. s r.o. žádost o vyjádření k obalu čoko-
lády Nové Hrady.)

� 11. Cistern. automob. stříkačka CAS25
Rada města schvaluje záměr prodeje cis-
ternové automobilové stříkačky CAS25,
za částku 200.000 Kč a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala využití cisternové automo-
bilové stříkačky CAS25 a rozhodla o jeho
prodeji.)

� 12. MŠ – odměny
Rada města bere na vědomí vyplacení od-
měn zaměstnancům Mateřské školy Nové
Hrady za 1. pololetí roku 2018 a schvaluje
odměnu ředitelce Mateřské školy Nové
Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady informaci o vyplacení odměn
zaměstnancům školky.)

� 13. Výroční zpráva – PREVENT 99 z.ú.
Rada města bere na vědomí výroční zprávu
za rok 2017 společnosti PREVENT 99 z.ú.
(Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z.ú. výroční zprávu za rok 2017.)

� 14. Oznámení – vstup na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti INTEM spol. s r.o. o vstupu na po-
zemek v souvislosti s realizací stavby: Nové
Hrady, K 790/2, Novák - kabel NN.
(Rada obdržela od společnosti INTEM spol.
s r.o. oznámení o vstupu na pozemek v sou-
vislosti s realizací stavby: Nové Hrady,
K 790/2, Novák - kabel NN.)

� 15. Poděkování
Rada města bere na vědomí poděkování Po-
licie Středočeského kraje za spolupráci při
organizování závěrečného ohňostroje.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství
Policie Středočeského kraje poděkování za
spolupráci při organizování závěrečného
ohňostroje.)

� 16. E.ON – Nahlašování plánovaných
odstávek el. energie
Rada města bere na vědomí informaci o mož-
nosti bezplatné registrace emailových kon-
taktů pro nahlašování odstávek elektrické
energie s tím, že bude nahlášena emailová
adresa podatelny.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce informaci o možnosti bezplatné regis-
trace emailových kontaktů pro nahlašování
odstávek elektrické energie.)

� 17. MŽP – nerost Vltavín
Rada města bere na vědomí informaci o ukon-
čení řízení o stanovení průzkumného území
Jakule I a Jakule II.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí usnesení o ukončení správního ří-
zení s tím, že žadatel vzal návrh zpět.)

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

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

� 20. Dotace JČK – dodatek
Rada města schvaluje dodatek ke smlouvě
o poskytnutí dotace s Jihočeským krajem
k projektu: Zásahový oděv pro hasiče - SDH
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje doda-
tek ke smlouvě o poskytnutí dotace k pro-
jektu: Zásahový oděv pro hasiče – SDH
Nové Hrady. Dodatek řeší prodloužení rea-
lizace projektu.)

� 21. Jmenování komise – invest. odbor
Rada města schvaluje komisi pro otevírání
nabídek a pro posuzování a hodnocení nabí-
dek veřejné zakázky: Realizace varovných
protipovodňových opatření pro město Nové
Hrady ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Ma-
rie Mrkvičková, Mgr. Lucie Staňková.
(Rada obdržela návrh na jmenování komi-
se pro otevírání nabídek a komise pro po-
suzování a hodnocení nabídek veřejné
zakázky: Realizace varovných protipovod-
ňových opatření pro město Nové Hrady.)

� 22. Sociální komise – zápis
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1,
Komenského ulice čp. 181 Josefu Korgero-
vi, Sídliště Míru 334, Nové Hrady, za část-
ku 32 Kč/m2.
Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3,
Údolská ulice čp. 55 Stanislavu Budíno-
vi, Údolská čp. 55, Nové Hrady, za částku
50 Kč/m2.
Rada města neschvaluje přidělení bytu v Domě
s pečovatelskou službou v Nových Hradech
Jaroslavu Mikešovi, Horní Stropnice.

(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 24.09.2018 s doporučením pro
radu.)

� 23. Trajer – vodné stočné
Rada města bere na vědomí žádost o dopla-
cení vodného a stočného v objektu měst-
ského úřadu a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů prověřením informa-
ce o napojení vodovodu úřadu a restaurace.
(Rada obdržela od Josefa Trajera žádost
o doplacení vodného a stočného, neboť ha-
várií vodovodu v Restauraci pod radnicí
zjistil, že vodoměr pro restauraci je společ-
ný i pro objekt úřadu města.)

� 24. Zadávací dokumentace
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci veřejné zakázky: Nákup nábytku do ko-
munitního centra v rámci projektu "Nové
Hrady - zřízení komunitního centra".
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o., České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace veřejné zakázky: Nákup nábyt-
ku do komunitního centra v rámci projektu
"Nové Hrady – zřízení komunitního cen-
tra".)

� 25. Prodej pozemku k.ú. Údolí u
Nových Hradů – Rejdová
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. st. 177/2 o výměře 24 m2, jehož sou-
částí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú.
Údolí u Nových Hradů Marii Rejdové, Údolí
čp. 134, za částku 5.567 Kč a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje rada opětov-
ně projednala žádost Marie Rejdové o koupi
pozemku.)

� 26. Prodej pozemků k.ú. Obora u
Vyšného
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 439 o výměře 63 m2 v k.ú. Obora
u Vyšného Miroslavu Maškovi, Máchova
čp. 92, Benešov, za částku 100 Kč/m2, parc.
č. 442 o výměře 75 m2 a parc. č. 452 o výměře
56 m2 v k.ú. Obora u Vyšného manželům Ja-
roslavu a Ivaně Brychovým, Třebízského čp.
21, České Budějovice, za částku 100 Kč/m2,
parc. č. 443 o výměře 285 m2 v k.ú. Obora
u Vyšného Patriku Auzkému, Pod Hradiš-
těm 17, Týnec nad Sázavou, za částku
100 Kč/m2, parc. č. 453 o výměře 34 m2

v k.ú. Obora u Vyšného Miloslavu Auzké-
mu, Čajkovského čp. 1689/23, Praha - Žiž-
kov, za částku 100 Kč/m2 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.
(Po provedení místního šetření a zveřejnění
záměru prodeje rada projednala žádosti
k prodeji pozemků v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 27. Směna pozemků k.ú. Byňov –
Steinhauser
Rada města souhlasí se směnou pozemků
v k.ú. Byňov mezi městem Nové Hrady,
část pozemku parc. č. 2566 díl "d" o výměře
96 m2 ve vlastnictví města Nové Hrady a Jo-
sefem Steinhauserem, Štiptoň čp. 65, poze-
mek parc. č. 2621 o výměře 12 m2 a část
pozemku parc. č. 2287 díl "b" o výměře
84 m2 ve vlastnictví Josefa Steinhausera a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
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(Rada na základě obdrženého geometrické-
ho plánu projednala směnu pozemků v k.ú.
Byňov.)

� 28. Prodej pozemku k.ú. Nové Hrady –
Novák
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1004/11 o výměře 581 m2 (dle GP
parcela vznikla oddělením od pozemku
parc. č. 1004/1) v k.ú. Nové Hrady, Ing. La-
dislavu Novákovi, Vilová čtvrť 293, Nové
Hrady za částku 100 Kč/m2 a postupuje ná-
vrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
rada opětovně projednala žádost Ladislava
Nováka o koupi pozemku.)

� 29. Prodej pozemku k.ú. Štiptoň –
Popluhárová, Jalčová
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 402/10 o výměře 882 m2 (dle GP
změna výměry parcely) v k.ú. Štiptoň,
Zdeňce Popluhárové, Blansko čp. 98, za
částku 100 Kč/m2, pozemku parc. č. 402/14
o výměře 209 m2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 402/10) v k.ú. Štiptoň,
Zuzaně Jalčové, Nádražní 37, České Budě-
jovice a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Po provedení místního šetření a zveřejnění
záměru prodeje pozemku rada projednala
žádosti o koupi pozemku parc. č. 402/10
v k.ú. Štiptoň.)

� 30. Rozpočtové opatření č. 11
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2018.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 11.)

� 31. MŠ – počty dětí
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí
v třídě 4. Broučci z 24 na 28 dětí dle vyhláš-
ky MŠMT ČR č. 14/2005, pro Mateřskou
školu Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o udělení výjimky z poč-
tu dětí ve třídě mateřské školy, a to ve třídě
4. z počtu 24 dětí na 28. Třída je prostorná,
vybavena hygienickým zařízení a pracují
v ní dvě učitelky.)

� 32. ARCHA Borovany o.p.s. – zařazení
sociální služby
Rada města souhlasí se zařazením společ-
nosti ARCHA Borovany o.p.s. do základní
sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.
(Rada obdržela žádost o vyjádření k zařaze-
ní sociální služby společnosti ARCHA Bo-
rovany do základní sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje.)

� 33. Finanční komise
Rada města souhlasí vyzvat firmu STAVEBNA
Václav Nejedlý k doplnění a objasnění údajů
a dokladů v rámci veřejné zakázky: Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 26.09.2018 s doporučením vy-

zvat firmu STAVEBNA Václav Nejedlý
k doplnění a objasnění údajů a dokladů
v rámci výběrového řízení: Snížení energe-
tické náročnosti objektu bývalého hotelu
Máj v Nových Hradech.)

� 34. SOHORS spol. s r.o. – užívání
pozemku k.ú. Údolí u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti SOHORS spol. s r.o. o užívání poze-
mků v k.ú. Údolí u Nových Hradů a
pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r.o. žádost o projednání návrhu uží-
vání pozemků (cest) v Carských loukách
v Údolí. Uvedené cesty jsou z části neprů-
jezdné, nachází se zde popadané stromy
u dalších hrozí pád. Společnost by na zákla-
dě dohody o užívání cest tyto vyčistila tak,
aby mohly být využívány.)

ZÁPIS z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 11. září 2018

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

Celkem bylo přítomno 10 členů zastupitelstva

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolkové-
ho domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
10 členů zastupitelstva (všichni nepřítomní za-
stupitelé byli řádně omluveni) tj. nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta konstatoval, že zápis z 22. zasedá-
ní byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům zaslán, avšak po odeslání po-
zvánky a po posledním jednání rady města
byla ještě podána žádost pana Dorotoviče
o projednání Zápisu kontrolního výboru ve
věci nájemních smluv bytových a nebytových
prostor v majetku města. Pan starosta dodal, že
toto bude zařazeno do jednání zastupitelstva
jako bod č. 4.

Pan starosta dal hlasovat ohledně návrhu
programu k 23. jednání zastupitelstva, který
zůstává navržen tak, jak byl zastupitelům
předložen a bude doplněn o bod č. 4.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 22. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Zápis kontrolního výboru
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 10

Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Alena Kedru-
šová, Jiří Vicány.

Hlasování:
Pro10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0
Návrhová komise byla schválena - 10 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 23. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Petr Michale.

Hlasování:
Pro10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale, Ing.
Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-

vrhu - 10 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 22. jednání zastupitel-

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 22. zasedání zastupitelstva
města - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 "ZTV Nové Hrady, Pod Zámeckým"
Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh

smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene. Smlouvou je zatížen pozemek ve
vlastnictví města, kdy se jedná o zasmluvnění
věcného břemene plynovodu, který se vybu-
doval při dodělání větve D na ZTV Pod Zá-
meckým a provádělo se zde zokruhování.

Pan starosta vysvětlil, že věcné břemeno se
dělá z důvodu následného prodeje společnosti
E.ON, kdy je zde za věcné břemeno navrhova-
ná jednorázová úplata ve výši 18.900,- Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č.: ZP-014330049237/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: ZTV Nové Hrady, Pod
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Zámeckým a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 "Vyšné 81, Olejníková – úprava NN"
Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh

smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene, kde bude zatížen pozemek parc. č.
2299 v k.ú. Vyšné. Navrhovaná jednorázová
úplata je zde navrhována ve výši 10.000,- Kč.

Jedná se o připojení kabelu NN k pozemku
v majetku manželů Olejníkových.

Dále pan starosta uvedl, že v současné
době se řeší prodej těchto pozemků, kdy pří-
stupová cesta by byla ve společném majetku
pro oba domy, které se zde nacházejí.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030043232/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci: Vy-
šné 81, Olejníková - úprava NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a
pověřuje starostu podpisem smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Odkup nemovitosti – garáž
Pan starosta uvedl, že v tomto bodě se jed-

ná o možnost odkoupení garáže od manželů
Šulcových na pozemku parc. č. st. 612 v loka-
litě u nádraží, kde z důvodu častého zatopení
této lokality dochází k vytopení garáží.

Pan starosta informoval o společném jed-
nání s projektantem panem Ing. Houškou, kte-
rý jako jeden z návrhů navrhl odkup jedné
z garáží ve spodní řadě. V prvotním návrhu
bylo navrhováno odkoupení jiné garáže, avšak
majitelé s návrhem na odprodej garáže nesou-
hlasili.

Pan starosta konstatoval, že nadále bylo
jednáno o dalším možném odprodeji garáží
a manželé Šulcovi byli ochotni jejich garáž
prodat.

Pan starosta vysvětlil, že v této garáži dojde
k zatrubnění, které bude odvádět vodu do sto-
ky, která je již schopna povrchové vody odvá-
dět směrem ke skládce.

Stanovení ceny garáže bylo konzultováno
z hlediska ceny a z hlediska, jak se dnes pohy-
bují ceny prodeje garáží v Nových Hradech,
např. garáže přilehlé u zdravotního střediska
se pohybují mezi 100 - 150 tisíci korun.

Na garáží manželů Šulcových je nutno za-
investovat opravu střechy, která je ve velmi
špatném stavu, kdy by město po provedení
potřebného zatrubnění provedlo i opravu stře-

chy, a taková oprava vyjde cca na 30 - 40 tisíc
korun. I tak je ale nabízená cena od manželů
Šulcových pro město výhodná.

Zastupitelstvo města schvaluje odkoupení
pozemku parc. č. st. 612, jehož součástí je
stavba bez čp/če, garáž v k.ú. Nové Hrady od
manželů Jaroslava a Romany Šulcových, Síd-
liště míru 231, Nové Hrady, za částku
50.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.

Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny

3.1 Rozpočtové opatření č. 7/2018, 8/2018,
9/2018

Pan starosta uvedl, že rada města schválila
rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy, kdy zde
dochází pouze k drobným přesunům na zákla-
dě poskytnutých dotací.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 7/2018, 8/2018 a 9/2018 -
10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.

Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Rozpočtové opatření č. 10
Pan starosta uvedl, že toto rozpočtové opat-

ření se týkalo navýšení o půl milionu korun
pro TSM, které se řešilo již na červnovém jed-
nání rady města, a to z důvodu, že TSM by pro
město zajistily demolici domu č. 170, kde se
následně realizovala úprava parkovací plochy
a oplocení mezi parkovištěm a přilehlým do-
mem čp. 59.

Pan starosta uvedl, že v souvislosti s touto
stavbou se zde muselo realizovat více prací, tj.
přeložka části vodovodu a přípojek, a z tohoto
důvodu budou stavební práce dražší, než byl
předpoklad.

Dále pan starosta uvedl, že s paní ředitel-
kou TSM proběhlo jednání, které se týkalo po-
moci TSM při řešení projektu v Mateřské
škole Nové Hrady, kde se dělá nové oplocení.
Bylo dohodnuto, že z důvodu, aby se dostálo
závazků projektu (dveře zabezpečeny bezpeč-
nostním zajištěním), se musely provést určité
úpravy, kde i zde byl rozsah prací a financí
vyšší.

Po domluvě s paní ředitelkou TSM bylo
dohodnuto, že TSM nebudou následně městu
fakturovat za provedené práce, a proto se navr-
huje rozpočtové opatření schválit tak, že část-
ka bude navýšena na 800 tisíc korun. Tím tak
bude udělána i rezerva, která v případě potřeby
zůstane TSM pro další aktivitu nebo bude pře-
vedena do příštího roku.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 10/2018 - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Martina
Kourková, Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková,
Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 1
Alena Kedrušová.

� 4. Zápis kontrolního výboru
Pan starosta předal slovo panu Dorotovičovi.
Pan Dorotovič uvedl, že se jedná o Zápis

z kontroly kontrolního výboru ze dne 19.06.2018,
poděkoval paní Ševčíkové za zpracování a dále
poděkoval paní Kedrušové a paní Duspivové za
součinnost při prováděné kontrole.

Dále pan Dorotovič uvedl, že probíhá ještě
jedna kontrola, kdy její výsledek bude znám
do konce září.

Pan starosta seznámil zastupitele s obsa-
hem Zápisu z kontroly kontrolního výboru ze
dne 19.06.2018 a uvedl, že některé doporučení
a návrhy jsou těžko realizovatelné, například
doporučení vést orientační seznam zájemců
o nájemní bydlení pro potřeby plánování byto-
vého fondu města.

Pan starosta uvedl, že tento seznam je
v principu již veden, když je vidět kolik lidí se
hlásí dle jednotlivých došlých žádostí o proná-
jem bytů, když všechny tyto žádosti jsou za-
evidovány.

Dále pan starosta doplnil informaci, že i
v Novohradském zpravodaji byl uveden člá-
nek, jak výběrová řízení při přidělování bytů
probíhají.

Pan starosta dodal, že poslední kontrola,
která byla kontrolním výborem provedena,
byla kontrola nazvaná: "projekt Newcastle of
the world". Pan starosta informoval o tom, jak
tato aktivita probíhá a že se nejedná o žádný
projekt, ale o volné sdružení měst. Kontrolo-
rům byly předány základní podklady z roku
2014, zejména finanční náklady, a dále byl
vznesen požadavek na doložení cestovních
nákladů, vyúčtování a smluv se sponzory na
aktivitu v roce 2016.

Pan starosta uvedl, že další aktivity jsou
bez nákladů ze strany města, kdy si účastníci
tyto náklady platili sami. V rámci účasti v Ja-
ponsku tyto nálady pro 3 osoby platila japon-
ská strana. Tyto podklady budou po vzájemné
domluvě s kontrolním výborem doloženy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Alena
Kedrušová, Martina Kourková, Petr Michale,
Ing. Eva Ševčíková, Miroslav Šlenc, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo města bere na vědomí Zá-

pis z kontroly kontrolního výboru ze dne
19.06.2018 - 10 hlasy.

� 5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 6. Diskuse
Pan starosta informoval o usnesení z Mi-

nisterstva životního prostředí, kdy je zastave-
no řízení o stanovení průzkumného území
Jakule I a Jakule II pro vyhledávání a průzkum

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8



nerostu vltavínu, kdy společnost MONDAY
MORNING s.r.o., se sídlem v Praze podanou
žádost vzala zpět a Ministerstvo životního
prostředí zastavilo toto řízení. V tento moment
je tedy tato věc ukončena a průzkum se v této
lokalitě provádět nebude.

Dále pan starosta informoval o podané žá-
dosti společnosti SOHORS spol. s r.o., o pro-
jednání návrhu užívání pozemků (cest) na
Carských loukách v Údolí u Nových Hradů,
kdy uvedl, že tato žádost byla předložena spo-
lečností SOHORS spol. s r.o. k projednání na
jednání zastupitelstva. Pan starosta uvedl, že
tato žádost bude projednána radou, která má
toto v kompetenci.

Pan Šlenc upozornil na to, že v mediích
proběhla informace o tom, že v současné době
bude státem plně dotována výstavba sociál-
ních bytů, a proto by i Město Nové Hrady ve
svých připravovaných projektech na sociální
bydlení mělo podat žádosti o tuto dotaci.

Pan starosta odpověděl, že dříve tyto dota-
ce byly podmíněny nevhodnými podmínkami.
Žádost na dům čp. 191 bude podána s tím, že
v případě přidělení dotace se dle aktuálních
podmínek bude rozhodovat, zda ji město při-
jde nebo ne.

Dále pan starosta informoval o připravova-
ných projektech sociálního bydlení a uvedl, že
se zpracovává projekt na Český dům a dále je
rozpracována žádost na dům čp. 188 v Ko-
menského ulici.

Paní Jarolímková (šéfredaktorka Novo-
hradského zpravodaje) informovala zastupite-
le, jak probíhají uzávěrky a zveřejňování
příspěvků v Novohradském zpravodaji a záro-

veň tím odpověděla na otázku, kterou pros-
třednictvím e-mailu dostala, kde byl vznesen
dotaz, proč neprobíhá uzávěrka příspěvků do
zpravodaje tak, jak je ve zpravodaji uvedeno.

Pan Dorotovič uvedl, že ohledně NZ se
paní Jarolímkové dotazoval on. Zejména chtěl
vědět, zda je vedena Kniha došlých příspěvků,
neboť dle článku "Shromažďování příspěvků
odst. 3, písm. A,B,C Organizačního řádu No-
vohradského zpravodaje se musí došlá pošta
evidovat v této knize. Dále se dotazoval, jak je
možné, že když se předá příspěvek do zpravo-
daje v den uzávěrky, je již v témže zpravodaji
na něj reagováno.

Paní Jarolímková odpověděla, že 99 %
podnětů do zpravodaje dochází v elektronické
podobě a jejich evidence je tedy vedena tímto
způsobem.

Dále paní Jarolímková uvedla, že jediná si-
tuace, kdy se snaží v NZ zajistit odpověď či
vyjádření k nějaké věci, je v momentu, když je
příspěvek směřován přímo ke konkrétní oso-
bě. V tom případě dané osobě dá možnost
a prostor, aby se k tomuto příspěvku vyjádřila
a reagovala ve stejném čísle zpravodaje. Tak
zůstanou podnět i odpověď na něj ve stejném
čísle zpravodaje a vše je více přehledné.

Pan starosta se dotazoval pana Dorotoviče,
kam tímto dotazem míří, když si sám není vě-
dom ničeho, kdy k této situace došlo. Jediná
taková situace z jeho strany byla ta, která se tý-
kala problému garáží, kde přímo reagoval na
podnět.

Pan Dorotovič uvedl, že se jedná o článek
ohledně roty (napsal pan Vochoska) a řada ob-
čanů se ho po přečtení zpravodaje dotazovala
na to, jak je možné, že na něj již pan starosta
reaguje.

Pan starosta uvedl, že články do Novohrad-
ského zpravodaje píše celý rok, aniž by měly

nějakou spojitost s tím, kdo jiný k danému té-
matu něco napíše. A i v tomto případě psal
svůj článek bez znalosti toho, co do NZ psal
někdo jiný.

Paní Jarolímková se dotazovala pana Do-
rotoviče na počet občanů, kteří se ho dotazo-
vali. Po odpovědi pana Dorotoviče, který řekl,
že se ho dotazovalo několik občanů, uvedla,
že při počtu tolika občanů bude na tyto dotazy
odpovězeno prostřednictvím dalšího čísla No-
vohradského zpravodaje.

Pan starosta poděkoval všem zastupitelům
za všechnu společnou práci v průběhu voleb-
ního období a dále poděkoval zaměstnancům
MěÚ Nové Hrady a občanům, kteří se účastni-
li jednání zastupitelstva a zapojovali se do dis-
kuzí, čímž docházelo ke zpětné vazbě od
občanů města a přilehlých osad.

Dále pan starosta poděkoval panu M.
Šlencovi, který už dále nebude kandidovat
v dalších volbách, za dlouholetou práci pro
město a popřál mu pevné zdraví. Dále pan
starosta poděkoval paní A. Kedrušové, která
taktéž oznámila, že již nebude kandidovat do
zastupitelstva. Květinové poděkování za práci
v zastupitelstvu pak vedle paní Kedrušové ob-
držely i další členky zastupitelstva města.

Závěrem pan starosta popřál štěstí ve vol-
bách všem kandidujícím a vyjádřil přání, aby i
nové zastupitelstvo bylo minimálně stejně
úspěšné v práci pro rozvoj města a spokojený
život občanů.

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

ným zastupitelům za účast na 23. veřejném
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 18.45 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.
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Výsledky voleb – Zastupitelstvo města
Kraj: Jihočeský kraj, Okres: České Budějovice
Obec: Nové Hrady

Okrsek: 1

Výsledky voleb – Okrsek 1 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

786 450 57,25 450 6 244

Výsledky voleb – Okrsek 1

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Společně pro Novohradsko 1 564 25,05

2 Občané pro zdravé město 3 761 60,23

3 Komunistická str.Čech a Moravy 441 7,06

4 Sdružení ODS, KDU-ČSL a NK 478 7,66

Okrsek: 2

Výsledky voleb – Okrsek 2 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

1 038 692 66,67 692 9 682

Výsledky voleb – Okrsek 2

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Společně pro Novohradsko 2 749 28,39

2 Občané pro zdravé město 5 661 58,47

3 Komunistická str.Čech a Moravy 390 4,03

4 Sdružení ODS, KDU-ČSL a NK 882 9,11

Okrsek: 3

Výsledky voleb – Okrsek 3 – souhrnné informace

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

195 114 58,46 114 1 480

Výsledky voleb – Okrsek 3

Kandidátní listina Hlasy

číslo název abs. v %

1 Společně pro Novohradsko 421 28,45

2 Občané pro zdravé město 637 43,04

3 Komunistická str.Čech a Moravy 283 19,12

4 Sdružení ODS, KDU-ČSL a NK 139 9,39

Volby do zastupitelstev obcí 5.10.–6.10.2018
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Jsem proto velmi rád za takto hlasy, procenty a mandáty vyjádřené hodnocení naší práce.
Věřte, že se mnohé věci s takto silným mandátem od spoluobčanů řeší a rozhodují snadněji
než v případě, že necítíte takto silnou podporu. Zároveň je však o to větší odpovědnost a o to
větší tlak na to, abychom tuto důvěru nezklamali a i nadále s plným nasazením a stejně otev-
řeným způsobem pracovali pro naše město a jeho občany.

Já sám jsem v posledních měsících vedle voleb řešil i osobní rodinné záležitosti. Na konci
srpna se nám s manželkou narodil syn Antonín a časový rozvrh dne a noci dostal trochu jiný
rozměr. Pokud jsem tedy děkoval voličům za důvěru, musím stejnou měrou poděkovat mé
ženě Jitce za pochopení a zázemí, o které jsem se nejen v době před volbami mohl opřít a čer-
pat z něj podporu a motivaci. Mé poděkování patří i dalším členům rodiny, přátelům nejbliž-
ším spolupracovníkům na úřadě a především všem spolukandidátkám a spolukandidátům.
Věřím, že i v dalších čtyřech letech budeme společně jako tým fungovat a pracovat pro
město, které je naším domovem a které máme všichni ve svých srdcích.

V době, kdy píši tento článek, je již dojednaná koaliční spolupráce (s KSČM) pro nastáva-
jící volební období. Jsem rád, že i nadále bude pokračovat věcná spolupráce bez ideologií a po-
litikaření. Jsem rád, že jsme se domluvili na konkrétním programu a jasných pravidlech
spolupráce. Těším se též na novou spolupráci s panem M. Vrchotou a dalšími spolupracovníky.

S ohledem na dlouholeté společné působení mne samozřejmě mrzí odklon části novo-
hradské ČSSD od našeho „společného projektu“. Mrzí mne zejména proto, protože do dneš-
ního dne nerozumím důvodu, proč nebyl zájem pokračovat v našem společném úspěšném
působení. Přestože i v rámci kampaně logicky zazněla i tvrdší vyjádření, chtěl bych touto
cestou upřímně poděkovat Pepíkovi Vochoskovi a jeho kolegyním a kolegům za dobrou spo-
lupráci. Věřím, že po opadnutí před- a po-volebních emocí budeme nejen s ČSSD, ale i
jinými stranami pokračovat v dobré spolupráci a práci pro blaho občanů města.

V době, kdy budou čtenářky a čtenáři číst tyto řádky, již bude ustaveno nové zastupitel-
stvo a my již budeme pracovat na novém rozpočtu, realizovat projekty, připravovat nové...

Přestože vím, jak nejen mne nové úkoly pohltí, těším se na nové čtyřleté období a věřím,
že budeme v práci pro naplnění našeho programu a řešení dalších problémů a úkolů minimál-
ně stejně úspěšní jako v posledním období. Budu velmi rád, když se i v následujících čtyřech
letech budeme moci opřít o názory občanů při řešení složitých úkolů. Budu moc rád, když mi
i nadále budete v otevřeném a přátelském duchu sdělovat své problémy, podněty a také přiná-
šet kritické ohlasy v případě, že ne všechno budeme dělat k úplné spokojenosti. Za sebe i své
kolegy zase mohu slíbit, že budu a budeme nejen naslouchat, ale především se maximálně
snažit tyto podněty a problémy řešit ke spokojenosti občanů.

Ještě jednou chci všem poděkovat a já i celý náš tým se těšíme na další společnou aktivitu
a spolupráci ve prospěch občanů a k naplnění našeho společného cíle, aby Nové Hrady byly
městem přátelským všem generacím.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města (SNK Občané pro zdravé město)

Vážení spoluobčané,... (pokračování ze str. 1) Kdo chce psa bít…
V minulém říjnovém předvolebním vydání

Novohradského zpravodaje mi byla věnována
nemalá a dobře zrežírovaná pozornost, proto
mi dovolte k těmto článkům napsat jen několik
poznámek:

¡ k předvolební kampani:
jsem rád, že jsme předvedli trochu ne-
zvyklou, ale zajímavou a hlavně slušnou
kampaň;

¡ k redakci Novohradského zpravodaje:
je namístě připomenout novelu tiskového
zákona z listopadu 2013, která obecním
zpravodajům ukládá povinnost poskytovat
objektivní a vyvážené informace, apeluje
na jisté kvality, které by měl obecní zpra-
vodaj naplňovat a apeluje na vymezení hra-
nice možného vlivu vedení obce na obsah
tiskoviny (dozorující redakční rada, jme-
nování nezávislého šéfredaktora, dodržo-
vání organizačního řádu, ad.);

¡ ke kultuře:
každý rozpočtový rok jsem upozorňoval na
rostoucí náklady a rostoucí ztrátu KIC;
pokud bych mohl tyto položky opravdu
přímo ovlivňovat, neprodělávala by naše
kultura městu každý rok již více než minus
4,5 milionu Kč (včetně provozních nákladů
budov), což je téměř 10 % městského roz-
počtu po odečtení dotací, finančních odvo-
dů a rezervy;
návrh řešení jsme představili v našem
volebním programu;

¡ k Technickým službám a firmě Služby
Nové Hrady s.r.o. – tepelné hospodářství:
při každoročním vyhodnocení (zpětně viz
Novohradský zpravodaj) jsem nikdy ne-
chválil sebe, ale vždy jsem vyzdvihoval
práci ředitelky a jednatelky paní Aleny
Kedrušové se všemi zaměstnanci, práci
správce městských lesů a lesního hospodá-
ře Ing. Huberta Švarce a také práci pracov-
níka Služeb Nové Hrady s.r.o. Ing. Jiřího
Lišky;

¡ reorganizace obou původně zadlužených
a neinvestujících společností, které jsem
měl ve své kompetenci, byla provedena
v letech 2011–2013;
cílem bylo ziskové hospodaření, k jehož
dosažení bylo nutné nově nastavit základní
ekonomické ukazatele, jako například: fi-
nanční toky, kalkulace jednotlivých činnos-
tí, účtování služeb, daňová oblast, odvody
městu, odpisy, investice, naplňování inves-
tičního a rezervního fondu, vstupní ceny ko-
modit, výsledné ceny tepla, atd.;

¡ k dalším manipulativním a hloupým vyjád-
řením směřovaným nejenom na mou osobu
v předvolebním vydání zpravodaje se již
vyjadřovat nebudu;

¡ závěrem přeji hodně lásky, zdraví a poro-
zumění paní Kubalákové a panu Šlencovi.

Jménem Sdružení pro Novohradsko
Josef Vochoska

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,

jménem nového místního sdružení „Společně pro Novohradsko“ si dovoluji poděkovat Vám
všem, kteří jste v komunálních volbách podpořili naše kandidáty. V zastupitelstvu jsme získali
4 mandáty, čehož si velice vážíme a slibujeme všem občanům města včetně jeho přilehlých osad,
že budeme v nadcházejícím volebním období 2018-2022 nadále pracovat v duchu našeho hesla:
„Nové Hrady domovemJ“.

Volební období má přesně stanovený časový rámec, což platí i pro veškeré ujednané poli-
tické dohody. To je princip demokracie, kde své místo má dohodnutá většina, ale také konstruk-
tivní opozice.

Dále bych chtěl poděkovat za výbornou spolupráci v minulém volebním období všem úřední-
kům a zaměstnancům městského úřadu pod vedením Mgr. Jany Káplové, zaměstnancům Tech-
nických služeb a Služeb Nové Hrady s.r.o. pod vedením paní Aleny Kedrušové a ředitelům
školských zařízení Mgr. Karlu Kříhovi a paní Evě Heřmanové včetně jejich týmů.

S úctou Josef Vochoska

Poděkování za účast ve volbách a za podporu:
Sdružení ODS, KDU-ČSL a nezávislých kandidátů děkuje voličům za podporu a hlasy, které
jsme od nich dostali ve volbách do Zastupitelstva města Nové Hrady vednech 5. a 6. října 2018.

Poděkování od paní Mrkvové
Děkujeme SDH Nové Hrady za pomoc při odchytu a záchraně našeho papouška v Nakolicích.
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Poznámky k některým bodům článku „Kdo chce psa bít…“
od J. Vochosky a odpověď I. Dorotovičovi ohledně tvorby NZ

Vydávání Novohradského zpravodaje mám od roku 2007 v nápl-
ni práce, tudíž po 12 let, každý měsíc, jej rediguji, píšu svoje příspěvky
a připravuji pro následné grafické zpracování, spolupracuji s tiskárnou
Java Třeboň. Na vydávání NZ jsem se však podílela i za předchozího
vedení města, tedy před rokem 2006. Mám tedy možnost, jako asi má-
lokdo, srovnávat jakým způsobem se NZ tvořil tehdy a jak dnes.

Pan J. Vochoska v úvodu svého článku „Kdo che psa bít…“ tvrdí,
„…že mu byla v předvolebním vydání NZ věnována nemalá a dobře
zrežírovaná pozornost“. Chtěla bych tímto požádat pana J. Vochosku,
aby mi konkrétně popsal  „co a kdo prosím zrežíroval“?

Dále v bodu „o redakci Novohradského zpravodaje“ bych chtěla po-
žádat J. Vochosku, zda by mohl uvést konkrétní příklad, kdy jemu
osobně bylo někdy v NZ bráněno se svobodně vyjádřit, kdy mu byl pří-
spěvek krácen či odmítnut?

Děkuji za odpovědi.
V předvolebním období a na posledním jednání zastupitelstva města

se dotazoval I. Dorotovič jak to je s uzávěrkou NZ a s knihou došlých
příspěvků do NZ a že, dle jeho slov, to zajímá ještě asi deset dalších
lidí. Jsem ráda, že alespoň v předvolebním období je o naše novohrad-
ské tištěné médium z pohledu jeho vznikání a tvoření  takový zájem.

1. Na zadní straně zpravodaje máme uvedeno, že uzávěrka příštího
čísla je 19. den v měsíci a vydání do 4. dne v měsíci následujícím. Uzá-
věrka NZ je termínem, do kterého by měli přispěvatelé předávat svoje
články na adresu redakce, abych mohla následně zpravodaj připravovat
a sestavovat. Ne všichni jsou schopni tuto uzávěrku dodržovat a ctít,
takže pak přichází na řadu moje benevolence či schopnost stihnout NZ
sestavit v „časové tísni“. Pokud dostanu příspěvek po uzávěrce (např.
o akcích konaných až po 19.), zařadím jej také v případě, že je pro ně
místo a já je stihnu zapracovat. Pokud někdo pošle příspěvek hluboko
po uzávěrce a je to například pozvánka na zajímavou aktuální událost,
snažím se to zapracovat třeba i na úkor svých příspěvků (např. množství
fotek). Pokud přijde příspěvek, ve kterém jsou dotazy či nějaké podněty
týkající se práce rady města, starosty nebo městského úřadu, nikdy ten-
to příspěvek nekrátím a snažím se od kompetentních osob zajistit odpo-
věď a vyjádření co nejdříve, ideálně do stejného vydání NZ. V tomto
posledním případě je dodržení uzávěrky NZ určitě důležité pro další
zpracování. Termín uzávěrky NZ není „politický nástroj k regulaci ná-
zorů a přispěvatelů“, ale „nástroj“ na to, abych dokázala zpravodaj
s maximálním množstvím informací včas vyexpedovat a dát čtenářům.
Vzhledem k tomu, že NZ je měsíčník, snažím se do něho „dostat“ ma-
ximum informací a co možná nejaktuálnějších. I když samozřejmě
v době facebooků a dalších „zpravodajských rychlovek“ je NZ „poma-

lé informační vozidlo“, ale zase uchovává vše, co by se jinak postupně
ztratlo ve virtuálním světě.

2. Kniha došlých příspěvků byla využívána v době, kdy jsme pří-
spěvky dostávali zejména v papírové formě, na disketách apod. Už ně-
kolik let přichází 99% příspěvků elektronicky na mailovou adresu
redakce NZ nebo KIC, z tohoto vycházím a seznam příspěvků sestavu-
ji (včetně termínů a přispěvatelů), je to můj nezbytný pracovní materiál.
Samozřejmě po nějaké době starou mailovou korespondenci musím vy-
mazat, neboť by kapacita pošty rozhodně nestačila, zůstává pouze můj
pracovní list papíru s přehledem příspěvků a samotné příspěvky v sou-
boru v mém počítači. Pokud by se někomu tento současný způsob zpra-
cování a přípravy NZ nezdál dostatečně objektivní a vnímal to jako
závažné porušení řádu vydávání NZ, může se obrátit na nové vedení
města (zastupitele) a požadovat změnu. Jenom doufám, že u případné-
ho jednání o změně budu moci být i já, neboť jednání „o nás bez nás“ by
nebylo správné. S výjimkou toho, že by z mé pracovní náplně byl NZ
zcela vyjmut.

K chvále či nechvále J. Vochosky vůči TSM, resp. ředitelce
TSM, v článku „Nové impulsy pro Nové Hrady“, zářijový NZ

Ano, pan Vochoska má pravdu když píše, že ve svém hodnocení
o hospodaření TSM paní ředitelku zmiňoval v bodě v souvislosti se zis-
kem v hospodaření TSM (letošní květnový NZ). Nicméně ve svém
předvolebním článku „Nové impulsy pro Nové Hrady“ (zářijový NZ)
už paní A. Kedrušovou zmiňuje jen jako zastupitelku (která dále nekan-
diduje) a které děkuje za práci v roli zastupitelky. A dále v odstavci
uvedeném slovy „Mezi nejmarkantnější výsledky mé práce pro město
patří např.: …. Technické služby města: správným manažerským roz-
hodnutím a postupem se TSM zbavily téměř třímilionového …atd.“.
Zde již jméno a práce paní ředitelky nefiguruje. A to je podstata připo-
mínky či reakce od starosty V. Hokr v článku „Komentář k článku pana
místostarosty….“(říjnový NZ). No, milí čtenáři, musíte si znovu vše
dobře přečíst a vyhodnotit ještě i sami. Nicméně důležitý závěr by měl
být ten, že každý je zodpovědný za vše co řekne nebo napíše, co pustí
do světa, jak věci popisuje a formuluje. A udělat následně ze sebe „psa,
kterého chce někdo bít“, tedy pasovat se do role „oběti“, je trochu
nedospělé.

Opět téma ztrátové či prodělečné Kultury
Kultura i školství je zejména v předvolebním období výhodné téma,

dá se s ním dobře „pracovat“, neboť je to „věc“, na kterou se lze dívat
z několika úhlů pohledu, každý si tam najde to své vyvolené. Zde se
velmi dobře slibuje hlavně těm, kteří se v této oblasti profesionálně vů-
bec nepohybují, nebo se zveřejní jenom to, co se hodí nebo je pro čtená-
ře „přitažlivější“. Než bych nyní začala popisovat svůj pohled na
„městskou“ kulturní činnost a vysvětlovat i osobní názory, tak se nejpr-
ve zeptám:
1. Co je úkolem městské, respektive veřejnoprávní, Kultury?
2. Jaká část z rozpočtu města má být dána na Kulturní činnost?
3. Co znamená termín „prodělávat“ na Kultuře? Hrají tam roli pouze

finanční prostředky?
4. Generuje městská Kultura následně další zisky a podporuje další

podnikání ve městě?
5. Je současná nabídka Kultury ve městě cílena jednostranně co se

týče jejích uživatelů či žánrů?
6. Existuje „něco“ jako kulturní  „novohradský vkus“?

Pouhým šest otázek, které nyní předkládám k zamyšlení. A dalších
devadesát čtyři, které určitě napadnou Vás.

Můj návrh tedy zní:

Kdo chcete na téma Kultury v našem městě hovořit,
navrhovat a podělit se o své nápady,

přijďte v pondělí 12.11.2018 od 17 hodin do KSD.
Jsme v období, kdy se sestavují plány, programy

a rozpočty na další rok či čtyřleté období,
tak je příležitost třeba i pro změnu…(?)

K. Jarolímková

Výstava ovoce v Nových Hradech
Po několikaleté odmlce se letos v Nových Hradech opět konala

výstava ovoce. O předposledním říjnovém víkendu se návštěvníci,
kterých nebylo málo, mohli seznámit s řadou odrůd pěstovaných na
Novohradsku. Velké množství exponátů představovaly odrůdy tra-
diční, pěstované v naší oblasti mnoho desetiletí, možná i století. Jed-
nalo se o plody ze starých stromů, kterých si majitelé cení, ať už pro
jejich kvalitu, nebo jako památku na předky. Řada vzorků pocházela
také ze stromů rostoucích v před mnoha lety opuštěných místech,
v zahradách dávno zbořených stavení, dnes již zarůstajících lesem.
A pro srovnání jsme mohli vidět výpěstky místních zkušených za-
hrádkářů, kteří se věnují novějšímu sortimentu. Převažovala jablka,
ale sešlo se i několik odrůd hrušek. K vidění byly i zvláštnosti jako
hloh peřenoklanný, mišpule, nebo kdoule – ty dokonce ve dvou růz-
ných odrůdách. Návštěvníci se tak mohli na vlastní oči i na vlastní
jazyk přesvědčit, kterým odrůdám ovoce se v našich podmínkách
dobře daří, neboť u většiny vzorků směli i ochutnat. Výstava, kterou
připravilo Muzeum města Nových Hradů, Novohradska a Novohrad-
ských hor ve spolupráci s MAS Sdružení Růže, se konala v rámci pro-
jektu „Tradiční odrůdy ovoce česko-rakouského pohraničí znovu
objevené“ a byla podpořena z programu FMP, Interreg Rakousko –
Česká republika. Novohradské muzeum, Jitka Šáchová



listopad 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Soptíci informují
Vážení občané Nových Hradů, v minulém

čísle NZ jsem Vás informoval o pořádání Ha-
sičské soutěže Plamen (podzimní kolo) dne
13.10.2018. Plamen je celorepubliková soutěž
v požárním sportu. Cílem hry je rozvíjet dět-
ské znalosti, dovednosti a vědomosti v oblas-
ti požární ochrany. Jedná se o celoroční
mimoškolní aktivitu dětí se zájmem o požární
sport. Vyhlašovatelem hry Plamen je v České
republice Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezska. V letošním (školním Hasičském roce
2018/2019) jsme pořadatelé této prestižní sou-
těže my tj. SDH Nové Hrady. Soutěž se konala
na tréninkovém fotbalovém hřišti TJ Nové Hra-
dy. Soutěž se skládala ze tří disciplín a to: Šta-
feta 4x60 metrů s překážkami, Štafeta CTIF
a Štafeta požárních dvojic. Celková účast dětských závodníků čítala
170 mladých Hasičů (17 soutěžních družstev – 9x Starší, 8x Mladší).
Naše účast byla se dvěma družstvy (starších). V kategorii starších jsme
odsadili místa První a Sedmé (může se zdát, že sedmé místo není žádné
terno, ale je nutné zmínit, že v tomto družstvu byli nasazeni čtyři noví
MH, kteří nastoupili začátkem září…). Proto osobně hodnotím za těch-
to okolností sedmé místo velmi pozitivně. Nejen, že nám Svatý Florián
zařídil krásné počasí, ale i účast návštěvníků byla velmi vysoká.

Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům, a to panu Radkovi Kubí-
novi, paní Martině Kourkové (Emilka s.r.o), zaměstnancům prodejny
FLOP Nové Hrady, Technickým službám Nové Hrady, SDH Údolí,
SDH České Velenice, TJ Nové Hrady a Městu Nové Hrady.

Poslední poděkování patří rodičům našich MH za jejich účast a
podporu. Všem členům SDH Nové Hrady za pomoc a organizaci této
soutěže. Dámy a pánové bez Vaší pomoci by nebylo možné tuto akci
uspořádat, DĚKUJI Vám.

Vedoucí  mládeže SDH Radek Homolka
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Vybavení MŠ Nové Hrady
učebními pomůckami

V roce 2018 město Nové Hrady realizovalo za podpory Jihočeského kraje v rámci dotačního
programu: „Podpora školství“, Opatření č. 1: Vybavení mateřských škol a základních škol zřizo-
vaných obcemi učebními pomůckami, včetně pomůcek se zaměřením na polytechnické vzdělá-
vání“ projekt s názvem „Vybavení MŠ Nové Hrady učebními pomůckami“.

Dle potřeb MŠ Nové Hrady byly v rámci realizovaného projektu vybrány chybějící učební
pomůcky potřebné pro zkvalitnění vzdělávání dětí se zaměřením na jejich pracovní schopnosti,
dovednosti a technickou tvořivost.

Rozpočet celého projektu byl 129.202 Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta do-
tace ve výši 72 000 Kč. Zbývající náklady byly uhrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.

Zajištění bezpečnosti mateřské školy
v Nových Hradech

Město Nové Hrady realizovalo v roce 2018 za podpory Jihočeského kraje projekt s názvem
„Zajištění bezpečnosti mateřské školy v Nových Hradech“, který byl podpořen z dotačního
programu: „Podpora školství“, Opatření č. 3: Zabezpečení budov mateřských škol, základních
škol a školských zařízení zřizovaných obcemi.

V rámci realizovaného projektu byly vyměněny 2 brány a 3 vstupní branky, které jsou nově
opatřeny zabezpečovacím zařízením. Realizací projektu došlo k zajištění bezpečnosti dětí nav-
štěvujících zdejší mateřskou školu.

Rozpočet celého projektu byl 254.826,88 Kč, z rozpočtu Jihočeského kraje byla poskytnuta
dotace ve výši 91 000 Kč. Zbývající náklady byly uhrazeny z rozpočtu města Nové Hrady.
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Ze školního
kalendáře ŠD
¢ Září 2018

Poznáváme naše sousedy
V letošním školním roce jsme opět zahájili

naši celoroční hru, která je zaměřena na Nové
Hrady“. Tentokrát nese název „Pátrání detek-
tiva Lupičky po Nových Hradech celého svě-
ta“. Rok 2018 je významný pro naši Českou
republiku a příští rok 2019 bude významný
pro naše město. Uplyne 740 let od první pí-
semné zmínky o městě. Proto jsme se na něj
rozhodli zaměřit. Nejenže budeme poznávat
Nové Hrady po celém světě, ale také si s dětmi
budeme povídat o našich „Hradech“, jejich
památkách a hlavně lidech. Chceme své město
poznávat tak trochu jinak. První poznávání na-
šich sousedů proběhlo 10. 10., a doslova a do
písmene. Náš nejbližší soused, vlastně by se
dalo říci spolubydlící pan Kubát, byl tak hod-
ný a dětem představil velmi zajímavé povolání
(řidič sanitky). Předvedl nám, jak to v takové
sanitce vypadá. Děti se nejprve trochu ostýcha-
ly a možná také trochu bály, ale nakonec se
díky svým zvídavým otázkám dozvěděly mno-
ho zajímavých informací o vybavení sanitky.
Ještě jednou moc děkujeme panu Kubátovi za
ochotu a trpělivost. Jako zajímavost nám také
ukázal velkou vodní želvu, kterou chová. Další
návštěva na sebe nenechala čekat a paní vycho-
vatelka Cepáková přivedla na návštěvu svoje
tři pejsky ze své chovatelské stanice „Celeste
Cascata“, ale o tom již samostatně v dalším
článku.

Byli bychom moc rádi, kdyby se někdo
z Vás chtěl také pochlubit svým povoláním
nebo koníčkem. Rádi ho přivítáme u nás v naší
školní družině „U Klouzajícího sluníčka“.

¢ Říjen 2018

Můj pejsek
Také letos navštívili jezevčíci chovatelské

stanice Celeste Cascata děti ve školní družině.
Beseda „Můj pejsek“ informuje děti o chovu,
výstavách a soutěžích, které v rámci naší cho-
vatelské stanice podnikáme. Děti se mohly se-
známit s veteránkou Eliškou, chovnou fenkou
Jůlií a naší roční nejmladší nadějí, mladou fen-
kou Ájou /Anabell Hartmann Silesia/, kterou
jsme si loni přivezli až z Opavy. Děti měly
možnost s fenkami opatrně manipulovat, po-
hladit je a pomazlit se. Odpoledne plné otázek
a informací nám rychle uběhlo!

Vlasta Cepáková
CHS jezevčíků hladkosrstých trpasličích /

králičích Celeste Cascata
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O Barunce, o jejích obrázcích
a o úžasných koláčcích

Ve čtvrtek 27. září jsme se šli podívat na vernisáž obrázků Barunky Sedláčkové. Barunka je
dívka z Českých Budějovic, která ve třech letech onemocněla neuropatií, ochably jí ruce i nohy a
od té doby může jen trochu pohybovat klouby. Je odkázaná na pomoc druhých, ale stále má na-
ději na zlepšení jejího zdravotního stavu. Protože od malička miluje obrázky a malování, nic jí
nezabránilo v tom, že se naučila kreslit a malovat pusou. Své obrázky tvoří tak, že štětce a pastel-
ky bere do úst a vznikají tak nádherná díla. Barunka si svůj výtvarný styl nazvala pusopis.J

My jsme její obrázky mohli zhlédnout v centru Nordic Walking Novohradsko, které Barunči-
ny obrázky vystavuje a kde je možno si je prohlédnout. A věřte nám, že to opravdu stojí za to.J

Na výstavu nás pozvala lektorka z centra Nordic Walking Novohradsko paní Lenka Brychto-
vá, která nás přivítala a pohostila svými báječnými kynutými koláčky. Na výstavě jsme si mohli
také vyzkoušet kreslit pusou a věřte nám, je to opravdu „fuška“ a Barunka Sedláčková má náš
veliký obdiv za to, jaké krásné obrázky vytváří.

Děkujeme Barunce za možnost seznámit se s jejím životním příběhem, za možnost zhlédnout
její obrázky a paní Lence děkujeme za velice milé pohoštění a chvilky strávené na výstavě.J

prvňáčci z Áčka, paní učitelka Marie Rolínková a paní asistentka Zdeňka Horelicová

Kroužek
německého jazyka

Tento školní rok byla v rámci projektu
BIG ATCZ5 zahájena výuka německého ja-
zyka v 1. třídách. Celkem se přihlásilo 12 dětí.
Kroužek bude volně navazovat na základy,
které děti získaly již ve školce. Hravou formou
- pomocí písniček, pohádek, her a výtvarných
aktivit se budou děti učit základům nového ja-
zyka. Výuka probíhá jednou týdně, ve čtvrtek.

Mgr. Kateřina Marešová
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Zdravotnický kroužek
aneb první pomoc není věda

Na škole opět funguje zdravotnický krou-
žek. Spíše „mini“ kroužek, protože na první
schůzku v pátek 21. 9. 2018 se dostavilo jen
5 žáků z 8 zájemců. Což je velice smutné, pro-
tože otázka první pomoci je opravdu důležitá.

V úvodní hodině si naši žáci kromě jiného
vyzkoušeli stabilizovanou (dnes již zvanou
zotavovací) polohu.

Na další schůzce jsme resuscitovali s Mini
Anne (souprava pro nácvik resuscitace).

Mrzí mě, že o kroužek a otázku první po-
moci neprojevilo zájem více žáků.

Mgr. Kateřina Vítovcová

Společné setkání při
malování ve Windhaagu

Dne 14. 9. 2018 se žáci deváté třídy naší
školy zúčastnili projektu s rakouským partne-
rem z Windhaagu. Jednalo se o výtvarnou
část. Původní záměr malovat venku byl však
kvůli špatnému počasí zrušen a vše se přesu-
nulo do místního “spolkového domu” Green
Belt Center. Zde pak mladí výtvarníci mohli
čerpat náměty z probíhající výstavy. Během
této výtvarné aktivity byli žáci rozděleni do
smíšených skupin s rakouskými spolužáky,
takže si mohli vyzkoušet nejen malbu barva-
mi, ale i své komunikační schopnosti v němči-
ně či angličtině. Díla se všem povedla, i když
času na práci nebylo mnoho. Jak dopadla, si
můžete prohlédnout na závěrečné fotografii.

Mgr. Kateřina Marešová

I. B v přírodě
Ve čtvrtek 11. října jsme se s prvňáčky vy-

dali na dvě vyučovací hodiny do Terčina údolí,
abychom zde prozkoumali podzimní přírodu,
kterou se momentálně zabýváme v hodinách
prvouky. Ukazovali jsme si stromy a jejich
podzimní proměny a posbírali si také kaštany,
žaludy, bukvice i krásně zbarvené listy. Krom
toho jsme taktéž využili pozdního babího léta
a procvičili si i nově nabyté znalosti – první
skládání písmen ve slabiky, slova a věty na
čerstvém vzduchu. Prvňáčci byli rozděleni do
skupin a ukázali, že umí krásně spolupracovat.
Všechny zadané věty poskládali během chvil-
ky a bez chyb, stejně tak si poradili i se čtením
nápisů vytvořených z klacíků.

Mgr. Lenka Dušková a Jitka Hambergerová
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Podzimní zábavy v Máji
Do kulturní nabídky letošního podzimu jsme původně neměli zařazené koncerty či koncertní

zábavy, neboť byla v plánu rekonstrukce Hotelu Máj. Jenže vzhledem k tomu, že tyto „rekon-
strukční plány“ nevyšly, byla příležitost zasadit do tohoto období další kulturně-společenské akce.

Na konci září to byl nejprve koncert většině lidem známé kapely Mňága a Žďorp a vedle ní už
většině lidem méně známá kapela The Rozladěn. Ale upřímně, nevím, nevím, kdo koho překva-
pil víc… „Mňágové“ předvedli svůj standartní výkon, ale „Rozladění“ měli opravdu „náboj“,
jen vystřelit…V každém případě lidi na parketu si tuhle zábavu opravdu užili, odzpívali a odská-
kali. Druhou koncertní zábavu jsme zařadili na konec října, abychom ke všem ostatním akcím a
aktivitám k výročí republiky „přihodili“ i jedno „divočejší hudební ohlédnutí“ a trochu si „zare-
vivailovali“. Na tenhle koncert jsme pozvali Smokie revival Praha i
s rockovou zpěvačkou Inou Urbanovou. Starší generace si zavzpomí-
nala…mladší si trochu zaskákala… a všichni dle gusta si užívali známé
„ploužáky“… No a v prosinci by snad neměla chybět ani Po-čertovská
diskotéka, na kterou ještě program pořadatelé „dolaďují“. Tak se těšme…

K. Jarolímková

Kapela Mňága a Žďorp

Kapela Mňága a Žďorp

Kapela The Rozladěn

Kapela Smokie revival Praha

V pondělí 1. října 2018 se v osadě Byňov
v místní společenské místnosti konalo před-
stavení publikací o historii Byňova a Štip-
toně s následnou autogramiádou autora
Aloise Sassmanna. Zájemci si mohou pub-
likaci vyzvednout v KIC Nové Hrady.

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

Cestovní agentura MIBOR Nové Hrady
ve spolupráci s KIC Nové Hrady a městem České Velenice

zvou na výlet do

adventní Vídně 2018
Termín: 9. prosinec 2018 (neděle!)

Odjezd: 7.00 hod. – u hotelu Rezidence, 7.30 hod. – hotel Konzul Č. Velenice
Program: Okruh centrem města – parlament, nová radnice, Burgtheather,
minoritský kostel, Svatoštěpánský chrám, Korutanská třída, Habsburská
hrobka, Hofburg. Moderní, architektura Friedensreicha Hundertwassera.
Volně si vychutnejte atmosféru adventních trhů a návštěvu kulturních prog-
ramů v Nové radnici.

Cena: 620 Kč, informace a prodej: CA MIBOR
manželé Hokrovi, 5. května 333, Nové Hrady
tel.: 777 041 118 – p. Hokr Vladimír, st., 776 633 640 – pí. Hokrová Ivana

Informační centrum Nové Hrady, Martina Kolářová, tel. 386 362 195

Kapela The Rozladěn
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Slavnostní koncert 28. října 2018
Výroční koncert, při kterém bychom si mohli připomenout sto let republiky, ve

které žijeme, milujeme a pracujeme, je opravdu jednou za sto let. Kdo by si to ne-
chal ujít? A tak jsem velmi ráda, že jsem měla příležitost v rámci městské kulturní
nabídky uskutečnit slavnostní kulturní zastavení s ohlédnutím do historie a dát pří-
ležitost k popřání naší republice do dalších let.

Na programu státního svátku 28. října vystoupilo TRIO HARMONIA s krásným
koncertem sestaveným z repertoáru české operní divy Emy Destinnové, které
všechny v sále skutečně nadchlo a potěšilo. Trochu rozvernější pak byla módní pře-
hlídka s názvem „Šarm a elegance První republiky“, kterou uspořádali členové „no-
vohradského divadelního spolku“ ve skvělé spolupráci
s panem Miroslavem Marešem. Součástí programu byl
i slavnostní přípitek všech přítomných s přáním republice
od starosty města Vladimíra Hokra. Pěknou a důstojnou
atmosféru dotvářela i nádherná květinová výzdoba v bar-
vách trikolóry od paní Jitky Tesařové, díky které se potě-
šil zrak i srdce.

Během celého nedělního odpoledne jsem cítila od
všech přítomných lidí, včetně účinkujících a pořadatelů,
skutečně slavnostní naladění, a myslím, že i zvláštní doje-
tí nad tím, co jsme uvnitř sebe prožívali. Děkuji všem za
tento společný zážitek. K. Jarolímková

Tento koncert byl součástí projektu
„Novohradská hudební trikolóra“ v rámci
Podpory oslav 100 let české státnosti
Jihočeským krajem“.

Slavnostní koncert k výročí naší republiky

Módní přehlídka „Šarm a elegance První republiky“Přípitek na sále KSD
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KIC Nové Hrady zve na Muzikál podle Shakespearova Othela

IAGO
Největší láska, Největší zrada

Hudba a texty: JANEK LEDECKÝ, Divadlo Hybernia Praha

Hrají: Janek Ledecký, David Gránský, Milan Peroutka,
Dasha, Michal Novotný, Petr Vondráček a další

sobota 17.11.2018, začátek představení ve 14 hodin

cena vstupenky 360 Kč, doprava bus 320 Kč
odjezd z Nových Hradů v 8.30 hod. z autobusového nádraží

Vstupenky na Kulturním a informačním centru
N. Hrady (přízemí radnice),

tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady Vás zve na

koncert Marta & Bulat
sobota 24. 11. 2018, od 17 hodin

v Kulturně-spolkovém domě Nové Hrady

Účinkují :
Marta Kolesnik, absolventka
Konzervatoře Pardubice – zpěv
Bulat Yanyshev, student Konzervatoře
Jaroslava Ježka – kytara, klavír a zpěv

Program: operní árie, muzikálové písně
a autorská tvorba obou účinkujících

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Novohradská krajina
Vladislava Karby

Vernisáž šesté letošní výstavy v Koželužně se uskutečnila v neděli
7. října a mohla být zahájena díky vstřícnosti lidí, kteří nám obrazy Vla-
dislava Karby zapůjčili. Taková byla i koncepce výstavy, tedy oslovit
Vás, kteří vlastníte obrazy pana Karby, a ukázat je dalším lidem.

První důvod k výstavě bylo připomenutí si novohradského rodáka a
malíře, který před dvaceti lety tragicky zahynul v krajině, která mu byla
inspirací pro mnoho obrazů. Druhým důvodem bylo pak celoroční téma
o vztahu k našemu domovu, tedy i k novohradské krajině. Vše se krásně
prolnulo.

Na výstavě jsou nainstalovány pouze tři obrazy v majetku města a ty
ostatní patří lidem nejen z Nových Hradů, ale i z širokého okolí, dokon-
ce jsme v průběhu října ještě doplňovali o další zapůjčené kousky.

Při vernisáži byla cítit velmi srdečná atmosféra a někteří byli i pře-
kvapeni záběrem tvorby pana Karby a že je to už dvacet let, kdy jej ne-
vídají „chodit po městě se skicákem“. Již při přípravě výstavy jsem se
dozvídala a zjišťovala, jak je „jeho malířský a lidský“ příběh zajímavý,
složený z několika vrstev, a postupně se mi začala skládat „jeho životní
mozaika“. Jistě by stálo za to ji nějak víc uchopit a nezapomenout na jeho
„tisíce tahů štětcem ve spojení s přírodou“ už i proto, že jeho obrazy jsou
skutečně rozesety v tolika novohradských i jihočeských domácnostech.

Velmi děkuji všem lidem, kteří obrazy zapůjčili, a děkuji všem náv-
štěvníkům, že mají o výstavu zájem. Děkuji i panu Jaroslavu Bráchovi
a žákům ZUŠ za hudební vystoupení při vernisáži.

Výstava pokračuje až do 25. listopadu, takže máte ještě čas na náv-
štěvu, případně přijďte v závěru znovu, abyste viděli další přírůstky.
A já se budu těšit na další objevy, příběhy a setkání. K. Jarolímková

Výstava Novohradská krajina Vladislava Karby trvá
do 25.11.2018 a je otevřena čtvrtek–neděle od 10 do 16 hod.

Na prosinec připravujeme

Andělskou výstavu
začne 1. prosince

Poslední letošní výstava nese název An-
dělská. Na ni jsem poslala pozvání nikoli
„do nebe“, ale dvěma desítkám malířů, kte-
ří mají „téma novohradského či vánočního
anděla“ uchopit a vyvést v obraze. Obrazy
na výstavě budou nejenom na koukání,
ale i ke koupi, takže se mohou stát i origi-
nálním vánočním dárkem. Výstavu zahá-
jíme v sobotu 1. prosince od 14 hodin.
Ve stejný den, ale již od rána, se budeme
také věnovat malování, a jak jinak, než
s andělskou tématikou. Do Koželužny za-
vítá malířka Kateřina Ašenbrennerová, na
kterou se už těší účastníci letních otevře-
ných ateliérů. A já též. K. Jarolímková

Týden po vernisáži navštívil výstavu pan František Karba, starší bratr Vladislava, i se svojí rodinou
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Střípky novohradské historie
V minulém čísle Novohradského zpravodaje jste správně určili,

že budovou zbouranou v roce 1838 byla solnice, nazývaná také sol-
ná věž, Salzthurm. Tato hmotná budova s klínovou střechou, jak
nám ji zachycuje obrázek Aloise Goldschwendta, byla součástí
městských hradeb a stála v sousedství horní brány, ketrá byla sou-
částí městského opevnění. Hradby, nejméně osm metrů vysoké a
2 metry široké, doplněné ještě hlubokým příkopem, chránily město
od poloviny 14. století. Vstup do města umožňovaly dvě brány, zesí-
lené věžemi, a několik malých branek. Dolní brána se dochovala do-
dnes v podobě, kterou získala přestavbou v roce 1829, horní byla
zbořena v roce 1839. Brány byly pobity železnými pláty a na noc
byly zavírány. Z malých branek se do dnešních dnů zachovala jedi-
ná, za cukrárnou Kousek, lidově pojmenovaná „myší díra“. Jiná
branka stávala nedaleko horní brány v dnešní ulici 5. května, podo-
bu další, zvané „Deana“, která se nacházela v dnešní Hradební ulici,
známe opět díky Aloisu Goldschwendtovi.

V minulé hádance jsem nabídla ještě další dvě možnosti využití
budovy proti špitálu – jako sýpka nebo jako prachárna. Místo sýpky
je dnes hasičská zbrojnice a dva domy, které s ní sousedí. Střelný
prach byl skladován na hradě a nebezpečné situace spojené s touto
výbušninou by si možná zasloužily samostatný článek.
Dne 1. května roku 1878 se oženil Carl Bonaventura Buquoy.
Jeho vyvolenou se stala:
a) Gabriele hraběnka Thun und Hohenstein
b) Therese Sophie princezna Oettingen-Walerstein
c) Philippine hraběnka Czernin von und zu Chudenitz
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

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
a novinky v muzeu
Novohradské muzeum Vás zve ve státní svátek
17.11.2018 na Den otevřených dveří s volným vstupem

Program:

¢ Novohradské muzeum, Česká ulice 74
otevřeno 10–16 hod., průvodce Ing. Jitka Šáchová
Novinky v expozici věnované historii SDH Nové Hrady.
O životě hraběte Jiřího Františka Buquoye.
Střípky z novohradského kláštera.
Nahlédnutí do muzejní knihovničky.

¢ Skanzen Železné opony,
hraniční přechod Nové Hrady – Pyhrabruck
otevřeno 10–16 hod., průvodce Jan Horelica
Novinky v expozici k výročí republiky.
Ohlédnutí a vzpomínka za životem Mgr. Václava Marka,
fotografie a dokumenty a od 10–11 hod. komentovaná prohlídka
s Mgr. Vladimírem Hokrem.

Více na www.kicnovehrady.cz -Muzeum
Muzejní přednáška závěrečná s P. Mörtlem

Říjnové muzejní přednášky
na téma „Velká válka“

Muzejní přednáška o denících
„Po sto letech od konce prvního světového konfliktu již nemáme

možnost zeptat se na její hrůzy a klíčové okamžiky žádného válečného
veterána. O to cennější jsou objevy osobních deníků, pamětí a korespon-
dence jihočeských vojáků, ať už bojovali v řadách rakousko-uherské
armády, nebo čs. legií.“ Tato myšlenka byla ústředním tématem před-
nášky Jana Ciglbauera „Světová válka v denících jejích účastníků“,
kterou jsme si mohli vyslechnout ve čtvrtek 4. října. A dozvěděli jsme
se opravdu mnoho zajímavého – například o tom, že za velké množství
písemných dokladů vděčíme Janu Nepomuku II. ze Schwarzenbergu,
který po válce vyzval své zaměstnance – vojáky, aby své zážitky zazna-
menali. Bohužel z dopisů zasílaných domů rodinám se zpravidla o situ-
aci vojáků nedozvíme nic, protože korespondence podléhala cenzuře.
Někteří muži si ale vedli deníky, někdy dokonce jak v prezenční službě,
tak i za války. Jen výjimečně se zachovaly záznamy ze zajateckých tá-
borů, protože tam byly osobní věci vojákům obvykle zabavovány. Při
čtení některých záznamů z deníků bylo v sále ticho, jako by snad poslu-
chači ani nedýchali. Mimořádně barvitě například popsal ústup přes
rozvodněnou řeku Drinu v knize „Vojákem pražského sboru“ Egon Er-
win Kisch. Od proslulého reportéra se strhující líčení dalo očekávat, ale
velmi sugestivní jsou i úryvky z deníků obyčejných mužů, z jejichž zá-
pisků až běhal mráz po zádech. O to nepochopitelnější se jeví, že hned
po dvaceti letech, kdy hrůzy Velké války byly dosud v živé paměti, ná-
sledoval konflikt ještě strašlivější.

Muzejní závěrečná přednáška
O tři týdny později jsme si mohli vyslechnout přednášku Jana Cigl-

bauera a Pavla Mörtla „100 let od vzniku Československa“. Celostátní
sdělovací prostředky se v těchto dnech zabývaly udělováním či neudělo-
váním vyznamenání, pozváním na Hrad nebo jeho odmítáním, slavnost-
ními ohňostroji, návštěvami významných státníků… Naše přednáška
připomněla, že rozpad habsburské monarchie a vyhlášení samostatné
Československé republiky nebyla ani zdaleka samozřejmá a jednodu-
chá záležitost. V roce 1918 už bylo Rakousko-Uhersko válkou vyčer-
páno. Průměrná hmotnost vojáka byla v té době údajně 48 kg, dvě
třetiny ztrát tvořili nemocní, nikoli ranění a padlí. V zázemí panovala
obrovská dětská úmrtnost, k tomu se přidala španělská chřipka, která
postihovala především dospělé. Monarchie kolabovala. V chaotické si-
tuaci byla v Praze 28. října vyhlášena Československá republika. Čeští
Němci vznik Československa nevítali. Postupně v pohraničí vznikly
čtyři provincie, které usilovaly o připojení k tzv. Německému Rakous-
ku. Praha si musela pohraničí uhájit vojenskou silou. Hranici mezi Čes-
koslovenskem a Rakouskem pak určila Saint-Germainská smlouva,
kterou Rakousko uznalo nezávislost Československa a také mu pod-
stoupilo část svého území. Tzv. Západní Vitorazsko se stalo součástí
Československa 31. července 1920. Po vojácích nastoupili úředníci,
kteří si museli poradit nejen s vyměřením nové hranice, ale i s praktic-
ky neexistující infrastrukturou nově vzniklého města České Velenice.

Říká se, že historie je učitelka života. Můžeme namítnout, že osobní
zkušenost je nepřenositelná a dějiny se neopakují. Přesto učí každého,
kdo má zájem a kdo poučení hledá.

Novohradské muzeum, J. Šáchová



listopad 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Poslední vítězná bitva českého vojska
Od této trochu zapomenuté poslední české vítězné bitvě, která se

uskutečnila 9.listopadu 1618 u obce Smržov, uplynulo právě 400 let.
Někteří autoři uvádějí, že od té doby jsme téměř nikde nebojovali a
vždy jen ustupovali bez boje. Tato bitva nebyla nikterak malá, na straně
stavovské bojovalo 14.000 vojáků a na straně císařské jich bylo o něco
méně.

České stavovské vojsko, kterému velel hrabě Matyáš Thurn, dostih-
lo prchající císařské vojsko pod velením generála Karla Bonaventury
Buquoye nedaleko vesnice Smržova, kterou předtím císařské vojsko
celou vypálilo a přitom všechny obyvatele pobilo. Kdo neutekl do lesa,
ten byl zabit. Stejný osud potkal i celou rodinu mých nejstarších předků
z rodu Nováků ze Smržova čp. 2. Bylo velkým štěstím, že se jako jedi-
ný zachránil můj přímý předek syn sedláka Říhy Nováka kovář Jíra.
Ten byl tou dobou kdesi na vandru.

U Smržova se odehrála bitva, která trvala od 8. hodiny ranní zhruba
až do půlnoci. Buquoy ustoupil s vojskem na hráz mezi rybníky Koclí-
řov a Dvořiště. Na jejich úzké hrázi se bránili císařští pod vedením plu-
kovníka Baltasara Marradase celé 4 hodiny, zatímco Buquoy dále
prchal k lesu pod Dunajovickou horu, odkud celou bitvu řídil. V otevře-
ném prostoru trval boj až do noci a poté Buquoy ustupoval s vojskem
skrýt se za hradby královského města Budějovic, kam dorazil nad rá-

nem 10. listopadu 1618. Přímo
v bitvě padlo asi 400 císařských
a přes 100 českých stavov-
ských vojáků, údaje o ztrátách
se však velmi liší.

Čeští stavové, v jejichž řa-
dách bojovalo i mnoho žoldáků

z jiných zemí, dál císařské hned v noci nepronásledovali a tím nedoká-
zali tohoto vítězství plně využít. To mělo dále pro ně, i celý český stát,
katastrofální důsledky, které nakonec skončily bitvou na Bílé Hoře, sta-
roměstskou exekucí a velmi rozsáhlou konfiskací majetku české šlech-
ty. Generál Buquoy po jeho následujících vítězných bitvách získal
věhlas uznávaného vojevůdce a na jeho porážku u Smržova se zapo-
mnělo. V únoru 1620 byl odměněn tím, že mu císař daroval kromě jiné-
ho i novohradské panství, které drželi jeho potomci až do roku 1945.
Poté bylo bývalé panství zkonfiskováno pro spolupráci posledního ma-
jitele Karla Buquoye s nacistickým Německem.

K. B. Buquoy se o darované novohradské panství nestaral, velel cí-
sařskému vojsku v bitvách až se mu to stalo osudným. Během obléhání
pevnosti Nové Zámky padl dne 10. července 1621 do zajetí a byl od
svých dvou strážců zabit. Jiří Plch

Pozn. red.: V říjnovém čísle NZ jste na str. 21 mohli číst článek „Obsazení Nových Hradů v roce 1938“,
pod kterým nebyl uvedený autor. Upřesňuji nyní, že autorem článku byl pan Jiří Plch a omlouvám se, že
jsem jeho jméno k článku zapomněla připojit. K. Jarolímková
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Informace z knihovny

Velikáni za zrcadlem
Ve čtvrtek 18. října přijela na pozvání městské knihovny za školáky z II. stupně ZŠ se svou

přednáškou nazvanou Velikáni za zrcadlem Martina Bittnerová, autorka životopisných knih čes-
kých osobností převážně 19. století, historička a publicistka, která dětem představila nejslavnější
spisovatele 19. století – Boženu Němcovou a Karla Hynka Máchu a poodhalila tajemství jejich vý-
jimečných životů. Jaké měli dětství, záliby, umělecké osudy, zajímavosti z rodokmenů, přátelé…

Listování
23. listopadu se mohou školáci těšit na LISTOVÁNÍ Lukáše Hejlíka, což je divadelní před-

stavení s knihou v ruce a scénické čtení. Pro žáky I. stupně ZŠ to bude Šmodrcha (autor knihy
Archie Kimpton), pro II. stupeň představení Jak být klukem / holkou? (autor knihy James Daw-
son / Hayley Longová).

Semínkovna
Iniciativa Semínkovna vznikla v ČR v roce 2015 na podporu svobodného sdílení osiva, seme-

naření a přírodního zahradničení. Vzorem jí byly francouzské Les Grainotheques a americké
The Seedbanks. Během jednoho roku vzniklo na území ČR více než 30 semínkoven. Najdete je
nejčastěji v knihovnách, ale své místo našly také například v kavárnách, komunitních zahradách,
informačních centrech či Coworkingovém centru. Několik jich funguje rovněž ve školách, kde
se o ně starají žáci, kteří zároveň sami semenaří. Celkově je v ČR otevřeno již více než 80 semín-
koven, další jsou ve stádiu příprav. V naší knihovně vznikla semínkovna před měsícem a již teď
můžeme nabízet zájemcům dost druhů semínek. Naši iniciativu uvítalo
i vedení zdejších „Zahrádkářů“ a bude s námi spolupracovat.

Jako knihovna bychom v budoucnosti rádi zajistili nějaké přednášky
odborníků na téma semenaření a zahrádkaření.

https://seminkovny.com/ Knihovnice D. Císařová

Přednáška Velikáni za zrcadlem

Spisovatelka Martina Bittnerová

Okénko do knihovny
Veselí / Radka Třeštíková
Když dojdete až na konec slepé ulice, máte dvě možnosti, přešlapovat
na místě, anebo se vrátit. Třiatřicetiletá Eliška se rozhodla pro návrat.
Zpátky na jižní Moravu. Do svého dětského pokoje. K rodičům.
K sobě samé. Ke své podstatě. Protože doma jsou odpovědi.

Po práci legraci: lexikon lidové tvořivosti z dob socialismu /
Jan Nejedlý, Jakub Šofar
Víte, čemu se za socialismu říkalo moč mrtvé asfaltérky? Co to byl
šedý mor, štrougalky, buzertaška, Leninovy sáně či bakelitový jaguár?
V době před revolucí jsme zažívali zlatou éru lidové tvořivosti – a to
nejlepší z ní najdete právě v této knize. Dostáváte do ruky jedinečný
přehled historie, v níž minulost ožívá skrze vtipy a žerty. Zábavný
i poučný bedekr na cestu do hlubin totality ilustruje dobový obrazový
materiál.

Vtipy pro děti 2 / Zuzana Neubauerová
Ilustrovaná kniha plná vtipů udělá radost všem. Ať už se začtete do
vtipů o Pepíčkovi, ze školy, o prarodičích, z pohádek nebo dalších,
pořádně se zasmějete a budete mít dobrou náladu.

Anča a Pepík. 5 / Lucie Lomová
V posledním, 5. svazku souborného vydání najdete příběhy z let
1998-2000, které původně vycházely v časopise Čtyřlístek. Hned ně-
kolikrát budou muset Anča s Pepíkem vymyslet plán, jak se dostat ze
zajetí nebo jak zrušit kouzla.

Herkules na zámku / Alžběta Dvořáková
Hlavními hrdiny jsou kocour Herkules a kočka Komtesa, kteří se se
svými majiteli Martou a Janem přestěhují na zámek, kde Marta res-
tauruje staré obrazy. V zámku se však brzy začnou dít prapodivné
věci. Zdá se, že zámku hrozí nebezpečí, které mohou odvrátit pouze
Herkules a Komtesa – a také potkanka jménem Jasmína.

Kocourek Matýsek / Vlasta Hurtíková
Poutavý příběh kocourka, kterému se do chaloupky vloupá strašlivý
medvěd a tak se vydá do světa hledat odvážného hrdinu, který by mu
pomohl medvěda vyhnat. Kniha je psána formou piktogramů/sym-
bolů. Je určena dětem, které mají potíže s porozuměním psaného
a mluveného slova, zejména dětem s poruchou autistického spektra
a vývojovou dysfázií.

Martin v tajemném lese / Michal a Daniela Fischerovi
Prázdninová dobrodružství Martina a jeho kamarádů na farmě u strýč-
ka Pepy.

Smysly zvířat: sluch – čich /
Bronislava Hyvnarová a Michaela Hrachovcová
V této knize jsou představeny dva smysly - sluch a čich - a jejich obdi-
vuhodná funkce ve světě zvířat.

Ochechule s ukulele / Daniela Fischerová, Jakub Kouřil
Hravá sbírka více než šedesáti humorných básní, které pobaví děti i
dospělé, obsahuje také jazykolamy a zvukomalebné hříčky.

Semínkovna v knihovně
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Komunitní centrum Nové Hrady
V současné době se dokončuje přestavba budovy bývalých Jeslí a

přilehlé zahrady. Od ledna příštího roku bychom mohli spustit pravi-
delné programy k vytvoření živého místa setkávání pro všechny věkové
i zájmové kategorie.

Projekt Komunitní centrum Nové Hrady počítá s aktivitami pro
nejmenší děti, školní děti a seniory a se zájmovými aktivitami pro do-
spělé. Do budovy se přesunou stávající aktivity z Pasivního domu –
rodinný klub, mateřské centrum. Pravidelně budou fungovat výtvarné
a keramické aktivity. V době těchto aktivit bude přístupná čítárna, ča-
jovna a kavárna jako prostor vzájemného setkávání, sebevzdělávání
nebo zapojení se do dobrovolnických akcí centra.

Pro tatínky a zručné chlapce chystáme vybavit dílnu s možností vy-
užít prostor pro kutilské počiny, ať pro nárazové potřeby nebo v rámci
společného setkání nebo kurzu.

V komunitní kuchyni počítáme s aktivitami spojenými s přípravami
občerstvení na společné akce, potravinové výměny přebytků ze zahra-
dy (sousedský jarmark), pravidelné zdravé vaření (1x týdně) s možností
odběru výsledků.

Na zahradě se připravuje kromě hracích částí vybudovat prostor
k zahradničení, pěstování, sázení a množení sazenic. Přizveme si od-
borníky na kurzy zajímavého způsobu pěstování nebo zpracování
produktů.

Nejdůležitější ale pro takové místo jsou vždycky vlastní potřeby,
náměty a nápady „ Živé komunity“, které povedou k vytvoření pří-
jemného a bezpečného prostoru, abychom se zde mohli setkávat
v radosti a zažívat výhody vzájemného mezilidského i mezigenerač-
ního propojení.

Vždycky mě překvapí, jak i přes konkrétní bariéry to nakonec jde
velmi snadno a kolik velkých věcí se stane i nad zdánlivě malými udá-
lostmi. A na to se už netrpělivě těším.

Lucie Sovová, koordinátorka Komunitního centra

Polévka pro Hospic
V rámci aktivit Komunitního centra Nové Hrady jsme se rozhodli

prezentovat dostupné sociální služby u nás a v blízkém okolí.
Navázali jsme spojení a první akci domluvili s třeboňskou organiza-

cí Hospic Sv. Kleofáše, která svou službu provozuje od roku 2013.
Uvědomujeme si, jak důležité je mít potřebné informace o těchto služ-
bách včas. Ještě dříve než je člověk bude skutečně potřebovat.

Hospicová péče má i v našem městě své uživatele a dobrou zkuše-
nost. Rádi bychom prezentovali aktivity a služby v oblasti hospicové
péče, setkali se s těmi, kteří mají k tématu co říci a nabídnout a hlavně
s těmi, kteří se chtějí o možnosti služby a péče dozvědět.

Zveme Vás k podzimnímu setkání s teplou polévkou, horkým čajem
a informacemi v sobotu 10. 11. 2018 od 11 do 15 hodin do Pasivního
domu v Zahradní čtvrti v Nových Hradech.

Zakoupením polévky můžete přispět mobilnímu Hospici a současně si
u ní popovídat s místními aktéry i se zástupci hospicové péče. Promluvit si
o tom, co nám v oboru sociální péče schází nebo co bychom zde uvítali.

Přijďte na polévku, která pomáhá!
Lucie Sovová (Komunitní centrum Nové Hrady)

a Petra Brychtová (ředitelka Hospicové péče Sv. Kleofáše)

Nazaret, středisko DM CČSH
Žižkovo nám 1, 373 12 Borovany

vypisuje výběrové řízení na pozici

Pracovník/pracovnice
v sociálních službách
úvazek: plný (po dohodě možno i částečný), nástup: ihned

Nabízíme:
¡ přátelské pracovní prostředí
¡ práci v zavedené organizaci
¡ další průběžné vzdělávání v oboru
¡ částečně pružnou pracovní dobu
¡ 5 týdnů dovolené

Požadujeme:
¡ vzdělání v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách
¡ orientaci v zákoně 108/2006 Sb., Zákon o soc. službách

a Standardech kvality soc. služeb
¡ trestní bezúhonnost
¡ dobré komunikační schopnosti, schopnost týmové práce
¡ zodpovědný přístup k práci, nadšení pro práci s lidmi s handicapem
¡ manuální zručnost, zájem o řemeslo a výtvarnou činnost
¡ časovou flexibilitu
¡ zkušenosti s individuálním plánováním (výhodou)
¡ alespoň uživatelskou znalost práce na PC (Microsoft Office)
¡ řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/ka; schopnost řídit tranzit)
¡ dobrý zdravotní stav

Hlavní náplň práce:
¡ pomoc při zajišťování provozu Sociálně terapeutické dílny

(v případě nepřítomnosti vedoucího STD i samostatně) – pracovní
aktivity pro uživatele STD

¡ pomoc při zajišťování provozu Centra denních služeb
(v případě nepřítomnosti vedoucího CDS i samostatně) – péče
a asistence uživatelům, plánování aktivizačních činností CDS

¡ plánování a účast na jednorázových akcích pro uživatele (výlety,
sportovní a kulturní akce)

¡ klíčový pracovník pro svěřené uživatele – tvorba a aktualizace
individuálních plánů

¡ řízení auta - doprava uživatelů na akce mimo Nazaret aj.
¡ účast na dalších akcích Nazaretu – benefiční akce,

dny otevřených dveří, návštěvy spřátelených organizací,
pomoc s prodejem na trzích aj.

V případě vašeho zájmu o tuto pracovní pozici zasílejte svůj struktu-
rovaný životopis spolu s motivačním dopisem Mgr. Sabině Mičkové
na emailovou adresu: reditel.nazaret@gmail.com.
V životopise uvádějte zejména tyto údaje (nutné k identifikaci, komuni-
kaci a posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání): jméno a příjmení,
bydliště, email, telefon, nejvyšší dosažené vzdělání, dosavadní pracovní
zkušenosti, dovednosti relevantní pro tuto pracovní pozici.

Výlet za zdravím
Ve dnech 1.–4.5.2019

pořádá Seniorklub Nové Hrady
vícegenerační zájezd do termálních lázní

ve Veµkém Mederu na Slovensku
Cena zájezdu na osobu (bez ohledu na věk) je 1.500 Kč

V ceně JE zahrnuto:
¡ ubytování
¡ cesta zájezdovým autobusem tam i zpět.

V ceně NENÍ zahrnuto:
¡ vstupné do areálu lázní (které činí na 2 x celý den + 1 x 4 hodiny

= zhruba 30 euro – dle věku)
¡ nadstandardní procedury (masáže, čištění pokožky rybičkami,

solná lázeň, aj.)
¡ jídlo
¡ pojištění

V areálu lázní je více možností občerstvení studenou i teplou kuchy-
ní a nápoji. Snídaně a večeře je možno připravit z vlastních zdrojů
v kuchyňkách na ubytovacím zařízení.

Poslední den tj 4.5.2019 bude opět nějaký zájezd.

Zájemci se nahlásí do 31.1.2019 u paní Hambergerové na telefonu
725 713 655 nebo u paní Badoškové na telefonu 607 776 951.

Po zájemcích požadujeme závaznou přihlášku (se zálohou 500 Kč)
do 31.1.2019. Zároveň je potřeba nahlášení možné spolubydlící.

Celá částka tj.1.500 Kč/osoba musí být splacena do 15.4.2019.

Bližší informace na výše uvedených telefonech
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Novohradsko pro vyletirybka.cz
Milí přátelé, dovolte mi zhodnotit a podělit se o naše pocity z akce

„Novohradsko pro vyletirybka.cz aneb proplujte s námi Novohrad-
skem“, která se konala v sobotu 13. října 2018.

Akce se vydařila nad naše očekávání. DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ
JSTE PŘIŠLI A PODPOŘILI SVOU ÚČASTÍ NEBO FINANČNÍM
PŘÍSPĚVKEM DOBROU VĚC!

DĚKUJEME Barušce Sedláčkové alias vyletirybka.cz, která může
vlastně za to, že se tato akce vůbec konala a že tu s námi malovala, do-
kázala vtáhnout děti i dospělé do pusopisu a svými obrázky jim udělala
radost! Stejnou radost jakou udělali Barušce ti, kteří malovali s ní!

DĚKUJEME všem kamarádům, kteří nám dobrovolně pomohli
s realizací celé akce, s láskou napekli a vytvořili skvělé prostředí!

DĚKUJEME Vladimíru Hokrovi, starostovi města Nové Hrady za
podporu před realizací akce i za jeho osobní účast! DĚKUJEME Tech-
nickým službám města Nové Hrady za podporu!

DĚKUJEME Jankovi Vajčnerovi, světovému rekordmanovi a abso-
lutnímu Mistrovi Evropy v Nordic Walking, že přijel a velkou měrou
nás podpořil.

A v neposlední řadě DĚKUJEME za neuvěřitelných 13.500 Kč pro
Barušku alias vyletirybka.cz! Lenka Brychtová

Fotbal
Na Hradech je zase vidět fotbal. Zdá se, že chlapi šlapou jako za

dobrých časů minulých. Už to trvalo dlouhou dobu. Chlapi šli zřej-
mě do sebe. Poznali, že se dá hrát s každým soupeřem.

Poslední výsledky: Ve Včelné – vítězství 5:0, doma Kamenný
Újezd vítězství 7:0, v Dívčicích vítězství 5:2 a doma s Borkem
prohra 0:3.

Víte, že fotbal chce umět každé mužstvo a vyhrávat chtějí také
všichni. Byť je to třeba III. třída Č. Budějovice nebo 1. liga a totéž
„Bundesliga“ v Německu. Kdo si myslel, že Německo po nezdaře-
ném MS v Rusku zanevře na fotbal, tak ten se hluboce mýlil. V prv-
ním kole „Bundesligy“ přišlo do ochozů průměrně 53 tisíc fanoušků
fotbalu! Německo je sportovní národ, ale fotbal jasně vede. Zajíma-
vý je výsledek Německa versus Francie 0:0, tedy „propadák“ proti
„mistrovi“. Ve fotbalu je všechno možné, a proto je tak žádaný po
celém světě.

Nedávno jsem psal o vztahu, fotbal a ženy. Moc jich nechodí, ale
trochu přemýšlím, proč to u nás tak je? Když vidím ostatní hry a
ženy a dívky, tak je to jasný!

Basketbal – „moře“ košů
Házená – někdy i 50 až 60 branek
Florbal – také dobrých 10 i víc branek
Fotbal – je rád i za 3 góly na zápas

Pro dívky a ženy u nás je dobré, když padá hodně gólů a košů.
A s tím se nedá v dohledné době nic dělat. To by se musely hodně
překopat pravidla fotbalu a to muži (fanoušci) nechtějí dopustit. Ve
fotbalu se mění pravidla málokdy, a proto si je jednotlivé federace
rychle osvojují.

Nedávno jsem se pozastavoval, kdo podle výšky může hrát na vy-
soké úrovní fotbal nebo basketbal. Že fotbal je i pro vysoké, to si piš-
te! Zde jsou příklady u nás: Jan Koller – 202 cm, 55 gólů za Česko.
Vratislav Lokvenc – 198 cm, 14 gólů za Česko. Libor Došek –
200 cm, 100 gólů v české lize. Jiří Jarošík – 195 cm, prošel českou, rus-
kou i další ligou. Petr Čech – 198 cm, vynikající brankař, nyní v Anglii.
I na Hradech jsme měli vysoké hráče. Byli to: Láďa Kříž – 193 cm, dob-
rý levý obránce, Jan Silmbrod – 193 cm, výborný na více místech. No a
teď si vemte třeba Poborský, Nedvěd, Rosický a další fotbalisté kolem
výšky 175 cm až 180 cm. Ty by vůbec pomalu neviděli na koš a každý
nemůže hrát rozehrávače. Na to místo by byl přetlak. A ti jmenovaní
fotbalisté by těžko hráli křídla nebo na místě pivota.

Závěrem….

Znovu říkám, jako většina sportovních expertů, že fotbal je pro
každého. Miroslav Hruška

Bronzovou medaili vybojoval Tomáš Hermann v kumite muži BRH
Ve dnech 13.–14. října 2018 se v Plzni usku-

tečnil Evropský pohár v karate Euro Grand
Prix. Mezinárodního šampionátu se účastni-
lo 847 závodníků ze 156 klubů a škol karate
z 21 zemí Evropy, ale také z Maroka, Ango-
ly a Izraele.

Turnaje se zúčastnily reprezentační týmy
jednotlivých států, aby si vyzkoušely své zá-
vodníky před světovým šampionátem. Úroveň
soutěže rovněž zvýšila i přítomnost řady roz-
hodčích s mezinárodní licencí World karate
faderation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž
kata a kata týmů, po této disciplíně byl slav-
nostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpo-
ledních hodinách se naplno rozhořely boje
sportovního zápasu dvojic – kumite.

V kategorii muži bez rozdílu hmotnosti
vybojoval člen státní reprezentace Tomáš
Hermann vítězství 9:1 proti finskému závod-
níkovi. Ve druhém kole remizoval s Petrem
Kubičkou z budějovického Fight Clubu 0:0 a
rozhodnutím rozhodčích Tomáš zvítězil. Ve
třetím kole podlehl o postup do finále těsně 0:1
finskému závodníkovi, který byl prvním fina-
listou a tak náš borec mohl zasáhnout do bojů
o bronz v repasáži. V zápase o třetí místo To-
máš překonal za 28 vteřin závodníka ze Švý-
carska 8:0 a získal pro Českou republiku
bronzovou medaili šampionátu.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na
Mistrovství světa, které se bude konat v listo-
padu letošního roku ve španělském Madridu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
Tomáš Hermann vybojoval na GP bronzovou
medaili v kategorii bez rozdílu hmotnosti

Plzeň Euro Grand Prix v karate 2018
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Novohradští karatisté uspěli na domácím zápasišti
Celkem šest medailí vybojovali naši závodníci na krajské lize v karate

V sobotu 13. října 2018 se ve sportovní
hale v Horní Stropnici konalo III. kolo Krajské
ligy v karate. Tuto soutěž organizovala Tělo-
výchovná jednota Nové Hrady a celou spor-
tovní akci zajišťovali členové oddílu karate.
Této krajské soutěže se účastnilo sto dvacet
závodníků z jedenácti oddílů a škol karate
z celého Jihočeského kraje.

Soutěž začala po deváté hodině disciplí-
nou kata – souborná cvičení, kde závodníci
musí zacvičit technicky správně povinnou

sestavu složenou z postojů, krytů, úderů
a kopů proti imaginárním útočníkům. Proti
sobě nastupovali vždy dva soutěžící rozlišení
červenou (AKA) a modrou (AO) šerpou. Po
odcvičení obou závodníků se rozhodčí pomocí
barevných praporků přiklonili k barvě šerpy
vítěze.

V kata mladší žáci 7–9 let soutěžili Nikole-
ta Zahradníková,Tadeáš Zahradník a Barbora
Čičolová, bohužel se jim přes veškerou snahu
nepodařilo postoupit ze základní skupiny cca

dvaceti protivníků. Lépe se vedlo v kategorii
mladších žákyň Nikole Morongové, které se
podařilo úspěšně projít prvním kolem i dru-
hým kolem v silně obsazené kategorii, ale do
semifinále se již neprobojovala a v repasáži
obsadila pěkné páté místo a stejně se umístil
také David Macho. V kategorii starší žákyně
12-13 let vybojovala Natálie Machová stříbr-
nou medaili. Dařilo se i Tomášovi Balkovi
v kategorii dorostenců, který v disciplíně kata
zvítězil. V kategorii kata muži vybojoval Jaro-
mír Švenda bronzovou medaili.

Po soutěži kata se konal slavnostní nástup
všech soutěžících a rozhodčích. Za město
Nové Hrady přivítal přítomné starosta Mgr.
Vladimír Hokr, který popřál všem soutěží-
cím hodně sportovních úspěchů. Přítomné
pozdravil také předseda Tělovýchovné jed-
noty v Nových Hradech pan Ivan Dorotovič.
Po slavnostním přivítání všech přítomných
jsem jako ředitel soutěže všechny závodníky
pozdravil a představil panel rozhodčích. Od-
poledne začala disciplína kumite – sportovní
zápas dvojic dle pravidel WKF. Zde proti sobě
nastupují závodníci v jednotlivých věkových
a váhových kategoriích a jsou rozděleni podle
pohlaví. Zápas trvá od 1,5 minuty u mladších
žáků až po 3 minuty u dospělých. Soupeři jsou
opět rozlišeni barevnými šerpami modrou a
červenou a barvě také odpovídají chrániče na
ruce a nohy. V kategorii dorostenců zvítězil

Grand Prix North Bohemia v Ústí nad Labem 2018
Tomáš Hermann zvítězil v kumite muži +80 kg a získal stříbro v týmech

Ve dnech 20.- 21.října 2018 se v Ústí nad Labem uskutečnil jubilej-
ní 50. Evropský pohár v karate Grand Prix Northbohemia 2018. Mezi-
národního šampionátu se účastnilo přes pětset závodníků ze 185 klubů
a škol karate z osmi zemí.

Turnaje se zúčastnily reprezentační týmy jednotlivých států, aby si
vyzkoušely své závodníky před světovým šampionátem v Madridu.
Úroveň soutěže rovněž zvýšila i přítomnost řady rozhodčích s meziná-
rodní licencí World karate faderation.

V dopoledních hodinách proběhla soutěž kata a kata týmů, po této
disciplíně byl slavnostní ceremoniál a zahájení soutěže. V odpoledních

hodinách se naplno rozhořely boje sportovního zápasu dvojic – kumite.
Po složitých soubojích s reprezentaty Ukrajiny a České republiky zvítě-
zil člen českého reprezentačního týmu Tomáš Hermann v kategorii
muži nad 80 kg. V discíplíně kumite muži družstev se Tomáš významně
přičinil o další, tentokrát stříbrnou medaili pro českou reprezentaci na
tomto šampionátu.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na Mistrovství Světa, které
se bude konat začátkem listopadu letošního roku ve španělském
Madridu.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Trenér mládeže oddílu karate Tomáš Hermann uspěl v mezinárodní soutěži Tomáš Hermann zvítězil v kumite muži +80 kg

Novohradský závodní a realizační tým oddílu karate pokračování na str. 26
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Tomáš Balko, který přidal již druhou zlatou
medaili pro naše barvy. V kategorii starší žá-
kyně vybojovala stříbrnou medaili Natálie
Machová. V kategorii mladší žáci získal bron-
zovou medaili David Macho. Mezi mladšími
žákyněmi nepostoupila z prvního kola, přes
veškerou snahu Barbora Čičolová. V kategorii
mladších žáků do 41 kg se neprobojoval do se-
mifinále naše nová posila Marek Houser.

Domnívám se, že jsme společně dokázali
připravit důstojné podmínky pro krajskou sou-
těž a podle kladné reakce diváků, rodičů, zá-
vodníků, ale také rozhodčích a vedoucích
oddílů se nám organizace povedla.

Rád bych poděkoval realizačnímu týmu
ve složení: Tomáš Balík – rozhodčí, Martin
Hermann ml. – rozhodčí, Jaromír Švenda a
Petr Zachař – koučové našich závodníků,
pořadatelům: Milanovi Machovi, Broňovi
Němcovi, Karlovi Staňkovi, Magdě Pele-
chové, Janě Balkové, Lukášovi Němcovi,

Dominikovi Zahradníkovi a samozřejmě
všem závodníkům a dalším členům oddílu.
Děkuji pánům Szipulovi a Miklovi za zajiš-
tění vybavení a občerstvení pro tuto soutěž,
za pomoc s přípravou technického zázemí a
ozvučení sportovní haly.

Rád bych poděkoval všem závodníků za
vzornou reprezentaci oddílu a města a ještě
jednou blahopřeji medailistům k pěkným vý-
sledkům a přeji všem mnoho zdaru v dalším
sportovním snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Tomáš Balko v útoku při kumiteTomáš Balko vybojoval dvě zlaté medaile v soutěži karate

Novohradští karatisté uspěli
(pokračování ze str. 25)

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se ko-
nají v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky
v KIC Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 3. 11. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,… - Malé divadlo, ČB
¡ 4. 11. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 4. 11. – Kocour Modroočko – DK Metropol, ČB
¡ 6., 7. a 8. 11. – Game – divadlo, které musíte zažít – JD: Autobus ČB
¡ 11. 11. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. a 28. 11. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 11. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky
¡ 24. 11. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 11. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 11. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1., 9., 17. a 30. 11. – J. Havelka: Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 11. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 2. a 27. 11. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. a 3. 11. – Sluha dvou pánů – Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 11. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. a 14. 11. – 7 žen na krku /premiéra/ - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 11. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 11. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 8. 11. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 9. a 24. 11. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 10. 11. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 13. a 20. 11. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu, Studiová scéna

Na Půdě, ČB
¡ 14. 11. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 11. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 17. 11. – Žena v trysku století – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 11. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 11. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 11. – Opereta Gala #1 – DK Metropol, ČB
¡ 20. 11. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 11. – Tramvaj do stanice Touha
¡ 21. 11. – Papá, že se nestydíš! (Dcera pracuje v Paříži) –

Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 22. 11. – Don Juan – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 11. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 11. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 11. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 2. 11. – Värttinä – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 3. 11. – Strašidelná Zoo – Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 11. – Asonance – DK Metropol, ČB
¡ 5., 12., 19. a 26. 11. – Prohlídka radnice s průvodcem, ČB
¡ 6. 11. – Listování: Nejlepší kniha o fake news!!! – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Hana Robinson a 1. republika – Beseda ČB
¡ 8. 11. – Listování: Doppler – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Screamers – KD Vltava, ČB
¡ 10. 11. – Krucipüsk – KD Vltava, ČB
¡ 14. 11. – Divadlo dell´arte: O zvědavém slůněti – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 14. 11. – Reginald Johny Machette – Rockle Music Club, ČB
¡ 14. 11. – JF: Stacey Kent – DK Metropol, ČB
¡ 15. 11. – Pechakucha nigth ČB vol. 13 – Trolejbusová vozovna, ČB
¡ 16. 11. – Adam Mišík – KD Vltava, ČB
¡ 16. 11. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky, ČB
¡ 16. – 17. 11. – Peklománie, Klášter Borovany
¡ 17. 11. – Koncert při svíčkách, Kostel Navštívení P. Marie, Borovany
¡ 17. 11. – Trautenberk: Jemnostsvět 2018, KD Vltava, ČB
¡ 17. 11. – Bonsai č. 3, Hudební škola Yamaha, ČB
¡ 18. 11. – Swingový koncert Glenn Miller! s kapkou J. Ježka – DK Metro-

pol, ČB
¡ 23. 11. – Bittová/Dusilová/Načeva – KD Vltava, ČB
¡ 23. 11. – Ladies Night – Rockle Music Club, ČB
¡ 25. 11. – Slavné muzikálové a adventní melodie – DK Metropol, ČB
¡ 27. 11. – Laco Deczi a Celula New York – KD Slavie, ČB
¡ 30. 11. – Himalájský úsměv – Kino Ševětín

Sport:
¡ 4. 11. – SK Dynamo x FC Vysočina Jihlava – Střelecký ostrov ČB
¡ 25. 11. – SK Dynamo x FK Viktoria Žižkov – Střelecký ostrov ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Tel.: 721 128 317
¡ Daruji za odvoz starší zachovalý rozkládací gauč, vhodný na chatu nebo chalupu.

Informace na tel.: 721 128 317
¡ Pronajmeme byt v Nových Hradech 2+1 s jídelnou a lodžií. Info na tel.: 725 855 626
¡ Čtyřčlenná rodina hledá pronájem bytu v Nových Hradech a v okolí. Spěchá. Tel.: 734 360 747
¡ Hledám pronájem bytu, nejlépe 1+1 v Nových Hradech. Spěchá. Tel.: 773 885 411

řádková inzerce

O Z N Á M E N Í
Svoz bilogicky rozložitelného

komunálního odpadu,

(BIOODPADU)
v roce 2018 bude

ukončen
posledním vývozem

v pátek dne 23.11.

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
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