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Vážení spoluobčané,
jako tradičně téměř celý rok utekl jako

voda a jakoby lousknutím prstů začíná doba
adventu. V letošním roce byl shon posledních
měsíců o to větší, že jsme vedle zvládání kla-
sických úkolů při řízení města a realizaci in-
vestičních i neinvestičních aktivit a akcí ještě
navíc prošli volební kampaní, volbami samot-
nými, včetně povolebních vyjednávání a usta-
vování orgánů města z voleb vzešlých.

Již během listopadu jsme pracovali na pří-
pravě nového rozpočtu, který by měl být v za-
stupitelstvu města projednán na jednání dne
13. prosince. Nový rozpočet se strukturou pří-
liš neliší od těch minulých, jen je doplněn
o aktuální investiční akce či projekty a schvá-
lené dotace, jejichž realizace je pro příští rok
připravena.

Příští rok však nebude jen o velkých investič-
ních akcích (Hotel Máj, Navrátilova ulice, do-
končení kanalizace a vodovodu v rámci ZTV
Jižní město, protipovodňová opatření, re-
konstrukce tělocvičny), budeme pokračovat i
v přípravě nových projektů a dokumentací pro
plánované akce a také nás čeká několik vel-
kých výročí spojených s historií našeho města
(1279, 1359, 1619, 1874, 1939, 1989).

Po letošních oslavách 100 let vzniku Čes-
koslovenska a mnohých akcích k připomenutí
1. světové války a tématu domova nás tak čeká

další rok, kde bude mnoho důvodů obracet se
do historie našeho města a připomenout si pří-
činy toho, jak se naše město vyvíjelo. V souvis-
losti s oslavami 100 republiky bych si dovolil
ještě jednou zpětně poděkovat za krásný kon-
cert a následnou módní přehlídku, kterou jsme
si (myslím si, že velmi důstojně) připomněli
nejen stoleté výročí, ale i některé osobnosti a
život v době vzniku republiky.

K tomu, co nás čeká v roce 2019, se však
asi podrobněji dostaneme v některém z dalších
zpravodajů a hodně akcí již najdete v novém
stolním kalendáři, který pro Vás již tradičně
připravujeme.

Nyní bych se ještě rád vrátil ke končícímu
roku 2018. Myslím si, že nemá smysl opakovat
všechny projekty a akce, které město v tomto
roce realizovalo či nyní ještě dokončuje. Prů-
běžně se snažíme o nich informovat v rámci NZ
a budeme tak činit i nadále. Osobně se moc tě-
ším na dokončení rekonstrukce objektu býva-
lých jeslí, kde je vše hotovo stavebně uvnitř
budovy i na zahradě. V prosinci nás ještě čeká
instalace nábytku a dalšího vybavení. Věřím
také, že hned v prvních měsících roku 2019 bu-
deme moci objekt představit veřejnosti.

Během podzimu byly též zahájeny práce na
první etapě rekonstrukce kanalizace, vodovo-
du a rozšíření parkovacích míst v Navrátilově
ulici. Přestože jsme zde museli řešit problém
s vývozem fekálií z údajně již prázdného sep-
tiku (vyvezení znamenalo zdržení prací), i zde
se již před domem čp. 246 jasně rýsuje nový
stav a věřím, že ihned v zimních a jarních mě-
sících budeme pokračovat s pracemi před
domem 247 a dále ve směru ke kostelu.

Před tradičním vánočním a novoročním
přáním mi dovolte, abych poděkoval všem ko-
legyním a kolegům z městského úřadu, kteří se
podíleli na přípravě, realizaci, vyúčtování či jiné
formě aktivit nejen v rámci projektů, ale i běžné
agendy úřadu (včetně zajištění provozu informač-
ního centra, muzea, galerie a kultury), kterou jako
úřad pro občany a návštěvníky zajišťujeme. Mé
poděkování samozřejmě patří i všem zaměstnan-
kyním a zaměstnancům našich technických slu-
žeb za vzornou péči o naše město, osady, městské
lesy, zámecký park a veřejná prostranství.

Velké poděkování patří i občanům města,
kteří se v různých formách podíleli na někte-
rých aktivitách a přispěli k jejich zdárné reali-
zaci. Věřím, že společně budeme minimálně
stejně tak aktivní a úspěšní i v roce příštím.

Než však do toho nového roku s devítkou na
konci vstoupíme, věřím, že si všichni stihneme
trochu odpočinout během Vánoc a že se v kru-
hu našich nejbližších nejen budeme moci tro-
chu zastavit v tom pracovně-předvánočních
„blázinci“, ale také načerpáme síly pro úspěš-
ný vstup do roku 2019.

Chtěl bych všem popřát co nejklidnější ad-
vent, radostné a pohodové Vánoce a do roku
2019 především hodně zdraví, štěstí a osobní
pohody. Budu se těšit, že se stejně jako v roce
letošním budeme setkávat při krásných akcích
v přátelské atmosféře a že společně nejen osla-
víme 740 let od první zmínky o našem městě,
ale především opět budeme pokračovat ve
snaze o jeho další rozvoj tak, aby se nám zde
společně žilo i v budoucnu co nejlépe.

Krásné Vánoce a vše dobré do roku 2019!
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Tato originální lípa „vyrostla“ díky školním
aktivitám ke stoletému výročí vzniku naší re-
publiky, a to na prvním stupni novohradské
ZŠ. Podrobněji o tom se dočtete a další foto-
grafie uvidíte uvnitř NZ.                          K. J.

Nejmladší návštěvníci Koželužny u svého společného obrazu „Novohradská krajina“ podle
Broučků z MŠ. Více o malování uvnitř NZ.                                                                            K. J.
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Fotomozaika pro Českou republiku
k článku na str. 16
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Zápis ze 118. schůze městské rady
ze dne 10.10.2018

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 117. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 117. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku - manželé Vojtěchovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Vojtěchových, Nové Hrady o prodej části
pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové Hrady
s tím, že nyní probíhá studie na využití po-
zemků v této lokalitě.
(Rada obdržela od manželů Vojtěchových,
Nové Hrady žádost o odprodej části poze-
mku parc. č. 824/1 cca o výměře 500 m2

v k.ú. Nové Hrady s tím, že pozemek bude
sloužit jako zahrada k jejich pozemku.)

� 3. Smlouva o věcném břemeni - "Nové
Hrady, K 62/9, Jurištová - NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330042085/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Nové Hrady, K 62/9,
Jurištová - NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. České Budějovice návrh smlouvy
o zřízení věcného břemene na akci: Nové
Hrady, K 62/9, Jurištová - NN.)

� 4. ZŠ Nové Hrady - vyhodnocení
doporučení ČŠI
Rada města bere na vědomí vyhodnocení
doporučení České školní inspekce uvedené
v inspekční zprávě ze dne 26. června 2018.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady vyhodnocení doporučení ČŠI
uvedené v inspekční zprávě.)

� 5. Změna územního plánu
Rada města bere na vědomí žádost Jana
Loukotky, Nové Hrady o zákres změny
územního plánu města Nové Hrady a postu-
puje žádost zpracovateli územního plánu.
(Rada obdržela od Jana Loukotky, Nové
Hrady žádost o zákres změny územního plá-
nu města Nové Hrady.)

� 6. Hodnotící komise - nákup nábytku do
komunitního centra
Rada města schvaluje hodnotící komisi ve
složení Miroslav Šlenc, Vlasta Kučerová,
Ing. Eva Ševčíková pro veřejnou zakázku:
Nové Hrady - zřízení komunitního centra.
(Rada obdržela od investičního odboru
MěÚ Nové Hrady návrh hodnotící komise
pro veřejnou zakázku: Nové Hrady - zřízení
komunitního centra.)

� 7. Výzva k odstranění - skatepark
Rada města bere na vědomí výzvu k odstra-
nění protiprávního stavu a předžalobní vý-
zvu podle § 142a o.s.ř. s tím, že odpověď
bude zpracována společně s právníkem.
(Rada obdržela od JUDr. Líbenka, právního
zástupce Pavla Vochozky výzvu k odstraně-
ní protiprávního stavu a předžalobní výzvu
podle § 142a o.s.ř. k odstranění skateparku
v Nových Hradech.)

� 8. Krajský úřad - přezkum hospodaření
Rada města bere na vědomí zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2018.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2018 s tím, že nebyly
zjištěny žádné nedostatky.)

V 15:21 hodin Šlenc a hlasoval od bodu č. 9.

� 9. Hydrogeologický průzkum -
oznámení
Rada města bere na vědomí oznámení o pro-
vedení průzkumného hydrogeologického
vrtu na pozemku parc. č. 967/12 v k.ú. Nové
Hrady, za účelem zajištění zdroje podzemní
vody.
(Rada obdržela od společnosti Hydrozdroj
s.r.o. oznámení o provedení průzkumného
hydrogeologického vrtu na pozemku parc.
č. 967/12 v k.ú. Nové Hrady, za účelem za-
jištění zdroje podzemní vody.)

� 10. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení, ve kterých je
město účastníkem řízení a neměla k nim
připomínky.)

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

� 12. Snížení ener. náročnosti objektu
býv. Hotelu Máj v N.H. - vyhodnocení
nabídek
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Snížení energetické náročnosti
objektu bývalého hotelu Máj v Nových Hra-
dech, společnost STAVEBNA Václav Nej-
edlý, Český Krumlov a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. zprávu o posouzení a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce: Snížení energetic-
ké náročnosti objektu bývalého hotelu Máj v
Nových Hradech. Nabídku podalo pět zá-
jemců. Nejnižší nabídku podala společnost
STAVEBNA Václav Nejedlý s.r.o. Český
Krumlov, ve výši 17 241 425 Kč bez DPH.)

� 13. Rekonstrukce tělocvičny Nové Hrady
- veřejná zakázka malého rozsahu
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Rekonstrukce tělocvičny Nové
Hrady, společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o. Třebíč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnocení
veřejné zakázky: Rekonstrukce tělocvičny
Nové Hrady. Byla podána 1 nabídka, a to
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r.o. Třebíč,
ve výši 398 535 Kč bez DPH.)

� 14. Pouťové atrakce
Rada města souhlasí s využitím pozemku u
nádraží na pouťové atrakce.
(Rada obdržela od Emila Chaloupky, České
Budějovice žádost o pronajmutí pozemku
za účelem provozování pouťových atrakcí.)

� 15. Kronika
Rada města bere na vědomí zpracování kro-
niky do roku 2014 a souhlasí s předloženým
vyúčtováním.
(Rada obdržela od Emilie Píšové zpraco-
vanou kroniku do roku 2014 spolu s vyúč-
továním.)

� 16. Varovné protipovodňové opatření
pro Město N.H.
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Realizace varovných protipovod-
ňových opatření pro město Nové Hrady,
společnost VoiceSys s.r.o. Nymburk a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice odborný posu-
dek k veřejné zakázce: Realizace varov-
ných protipovodňových opatření pro město
Nové Hrady s tím, že nejnižší nabídku ve
výši 3 020 558 Kč bez DPH, podala společ-
nost VoiceSys s.r.o. Nymburk.)

� 17. Studánka Jetzkobrunn
Rada města bere ne vědomí rekonstrukci
studánky Jetzkobrunn v Údolí.
(Rada byla starostou města informována o rea-
lizaci prací na obnově studánky u bývalé
kaple v Údolí - Jezkobrunnu.)

� 18. Údolské slavnosti
Rada města bere na vědomí finanční zhod-
nocení Údolských slavností 2018.
(Rada obdržela od SDH Údolí vyúčtování
Údolských slavností 2018.)

� 19. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise s doporučením pro radu.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční komise
ze dne 10.10.2018 s doporučením pro radu.)

� 20. VZ - ZTV Jižní město - Nové Hrady
- zadávací dokumentace
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ce k veřejné zakázce: ZTV Jižní město -
Nové Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice návrh zadáva-
cí dokumentace k zakázce na stavební prá-
ce: ZTV Jižní město - Nové Hrady.)

Zápis ze 119. schůze městské rady
ze dne 16.10.2018

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 118. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 118. jednání rady města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 2. VZ - nákup nábytku do komunitního
centra
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost KANONA, a.s. Praha veřejné zakázky:
Nákup nábytku do komunitního centra v
rámci projektu "Nové Hrady - zřízení ko-
munitního centra" a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. odborný posudek k veřejné za-
kázce: Nákup nábytku do komunitního cen-
tra v rámci projektu "Nové Hrady - zřízení
komunitního centra". Nabídku podaly dvě
společnosti, nejnižší nabídku podala společ-
nost KANONA a.s., Praha ve výši 879.100
Kč bez DPH. Rada projednala zápis finanč-
ní komise ze dne 16.10.2018.)

� 3. VZ - oprava kaple Panny Marie v Údolí
Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy
o dílo s Pavlem Korčákem Staré Hodějovice
na akci: Oprava kaple Panny Marie v Údolí
a pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Pavla Korčáka, Staré Ho-
dějovice dodatek č. 1 smlouvy o dílo k ve-
řejné zakázce oprava kaple Panny Marie v
Údolí. Dodatkem se mění cena díla z
148.650 Kč bez DPH na částku 188.606 Kč
bez DPH z důvodu upřesnění rozsahu pro-
váděných prací.)

Zápis ze 120. schůze městské rady
ze dne 24.10.2018

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 119. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 119. jednání rady města.

� 2. Smlouva o sml. budoucí - Morong
Rada města souhlasí se Smlouvou č.:
1030046337/003 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 863/57, Morong - úprava
NN a postupuje návrh ke schválení zastupi-
telstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice návrh smlouvy o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břeme-
ne na akci: Nové Hrady, K 863/57, Morong
- úprava NN. Smlouvou bude zatížen poze-
mek parc. č. 836/5 v k.ú. Nové Hrady.)

� 3. Odkup pozemku - Ing. Novák
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Pav-
la Nováka, Jivno o odkoupení pozemků
parc. č. 2307 a č. 2306 v k.ú. Vyšné a postu-
puje žádost osadnímu výboru Obora, Nako-
lice, Vyšné k místnímu šetření.

(Rada obdržela od Ing. Pavla Nováka, Jivno
žádost o odkup pozemků parc. č. 2307 a č.
2306 v k.ú. Vyšné. Sousední pozemky jsou
v jeho vlastnictví.)

� 4. Osadní výbor - místní šetření
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. st. 160/3 v k.ú. Byňov a pověřu-
je tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním
na úřední desce města.
(Rada obdržela zápis se souhlasím stanovis-
kem z místního šetření osadního výboru By-
ňov, Jakule, Štiptoň k žádosti o odkoupení
pozemku parc. č. st. 160/3 v k.ú. Byňov.)

� 5. Osadní výbor - místní šetření
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. st. 160/9 cca o výměře
35 m2 v k.ú. Byňov, na dobu určitou pěti let
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada obdržela od osadního výboru By-
ňov, Jakule, Štiptoň zápis z místního šetře-
ní k žádost Marie Procházkové o pronájem
části pozemku. Osadní výbor nemá námit-
ky k pronájmu.)

� 6. GP -  ul. 5 května
Rada města bere na vědomí zhotovení geo-
metrického plánu ke zřízení věcného břeme-
ne v ulici 5. května Nové Hrady a pověřuje
starostu dalším jednáním.
(Starosta informoval radu o zhotovení geo-
metrického plánu ke zřízené věcného bře-
mene v ulici 5. května, Nové Hrady ve věci
kanalizačního řadu, který vede mezi domy
v ulici 5. května a ulicí Na vyhlídce. Město
Nové Hrady následně povede jednání se
Státním pozemkovým úřadem ve věci pře-
vodu části pozemků a zanesení věcného
břemene u pozemků, které jsou v majetku
jiných vlastníků.)

� 7. Projekt "Kulturní a spolková
spolupráce města N.H. a Gemeinde
Unserfrau - Altweitra"
Rada města schvaluje přijetí dotace od
EUROREGIONU SILVA NORTICA, Jin-
dřichův Hradec na projekt: Kulturní a spol-
ková spolupráce města Nové Hrady a
Gemeinde Unserfrau-Altweitra a pověřuje
starostu podpisem smlouvy
(Rada obdržela od EUROREGIONU SILVA
NORTICA, Jindřichův Hradec informaci
o schválení projektu: Kulturní a spolková
spolupráce města Nové Hrady a Gemeinde
Unserfrau-Altweitra.)

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

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

� 10. ČEVAK - Návrh plánu údržby +
Plán investic pro rok 2019
Rada města bere na vědomí Plán údržby
a aktualizaci plánu investic vodohospodář-
ského majetku na rok 2019.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
návrh plánu údržby v členění na dílčí části a
stanovení specifických RH výkonových
ukazatelů pro rok 2019 a plán investic pro
rok 2019.)

� 11. Poskytnutí dotace - "Sběrný dvůr
Jižní město Nové Hrady"
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva životního prostředí ČR o poskyt-
nutí dotace na akci: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace na
akci: Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady,
ve výši 3.279.580,21 Kč.)

� 12. ARCHATT PAMÁTKY, spol. s r.o.
- smlouva o dílo
Rada města schvaluje smlouvu o dílo se
společnosti ARCHATT PAMÁTKY spol.
s r.o. Třebíč na akci: Rekonstrukce tělocvič-
ny Nové Hrady a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč návrh smlou-
vy o dílo na zhotovení stavebních prací na
akci: Rekonstrukce tělocvičny Nové Hrady,
ve výši 398.535 Kč bez DPH.)

� 13. Ministerstvo kultury - poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Mi-
nisterstva kultury ČR o poskytnutí dotace
v Programu regenerace městských památ-
kových rezervací a městských památko-
vých zón na rok 2018.
(Rada obdržela od Ministerstva kultury ČR
rozhodnutí o poskytnutí dotace v Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón v roce
2018, ve výši 1.200.000 Kč.)

� 14. Prodej pozemků "Pod Vodárnou"
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 824/37 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 824/1) o výměře
207 m2 v k.ú. Nové Hrady.
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 827/16 (dle GP výměra parcely
vznikla sloučením parc. č. 827/16 díl "b"
a parcely 827/53 díl "c") o výměře 978 m2

v k.ú. Nové Hrady.
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku 827/16 díl "a" (dle GP díl "a" bude slou-
čen s parcelu č. 827/47) o výměře 139 m2

v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela geometrický plán pro rozděle-
ní pozemku a změnu hranic v k.ú. N. Hrady.)

� 15. TSM - Prodloužení jmenování
Rada města jmenuje od 01.01.2019 Alenu
Kedrušovou ředitelkou Technických služeb
města Nových Hradů, a to na dobu určitou
do 31.12.2020.
(Rada byla starostou informována o mož-
nosti prodloužení jmenování ředitelky
Technických služeb města Nových Hradů.)

� 16. Rozpočtové opatření č. 12
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2018.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 12, ve kterém jsou zahrnuty do-
šlé dotace a přesuny výdajů mezi jednotli-
vými položkami.)

� 17. Zařazení soc. služby - Bezplatná
právní poradna
Rada města souhlasí se zařazením společ-
nosti ICOS Český Krumlov o.p.s. do zá-
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kladní sítě sociálních služeb Jihočeského
kraje.
(Rada obdržela od společnosti ICOS Český
Krumlov o.p.s. žádost o vyjádření města k za-
řazení poskytované sociální služby do základ-
ní sítě sociálních služeb Jihočeského kraje.)

� 18. Dodatek č. 2 smlouvy o dílo -  Jesle
Rada města schvaluje dodatek č. 2 smlouvy o
dílo se společností ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r.o. Třebíč na akci: Stavební úpravy
stáv. objektu Nové Hrady parc. č. 472 a ven-
kovního prostranství v rámci projektu:
Nové Hrady - zřízení komunitního centra a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY Třebíč návrh dodatku č. 2
smlouvy o dílo na realizaci díla: Stavební
úpravy stáv. objektu Nové Hrady parc. č.
472 a venkovního prostranství, které je rea-
lizováno v rámci projektu: Nové Hrady -
zřízení komunitního centra.)

� 19. Zařazení soc. služby - Hospicová
péče sv. Kleofáše
Rada města souhlasí se zařazením společ-
nosti Hospicová péče sv. Kleofáše o.p.s.,
Třeboň, do základní sítě sociálních služeb
Jihočeského kraje.
(Rada obdržela od společnosti Hospicová
péče sv. Kleofáše o.p.s. žádost o vyjádření
města k zařazení poskytované sociální služ-
by do základní sítě sociálních služeb Jihoče-
ského kraje.)

Zápis ze 121. schůze městské rady
ze dne 31.10.2018

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 120. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 120. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení ze 120.
jednání rady města a neměla k nim připo-
mínky.)

� 2. VZ - ZTV Jižní město - Nové Hrady -
výstavba vodovodu a kanalizace
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: ZTV Jižní město - Nové Hrady
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 31.10.2018 s doporučením pro
radu a odborný posudek k veřejné zakázce:
ZTV Jižní město - Nové Hrady s tím, že do-
poručují vybrat společnost SWIETELSKY
stavební s.r.o. České Budějovice s nejnižší
nabídkovou cenou ve výši 3.488.745 Kč bez
DPH.)

ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva
města Nové Hrady konaného dne
1. listopadu 2018

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič,
Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann,
Martina Kourková, Petr Michale,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota

Omluveni:

Celkem bylo přítomno 15 členů zastupitelstva

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice Městského úřadu Nové Hrady.

Pan Mgr. Vladimír Hokr (starosta města v
průběhu volebního období 2014 - 2018) zahá-
jil zasedání, které se konalo od 18.00 hodin v
kinosále Českého domu v Nových Hradech.
Konstatoval, že jednání zastupitelstva bylo
řádně svoláno a zveřejněno na úřední desce.
Bylo přítomno 15 členů zastupitelstva, tj. nad-
poloviční většina a zastupitelstvo je usnáše-
níschopné.

Pan starosta sdělil, že zastupitelům bylo
předáno osvědčení o zvolení, zároveň byla bez
připomínek překontrolována správnost těchto
osvědčení.

Předsedající pan Mgr. Vladimír Hokr v sou-
ladu s § 69 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu předseda-
jící upozornil přítomné členy zastupitelstva,
že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s vý-
hradou má za následek zánik mandátu podle
§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do za-
stupitelstev obcí a o změně některých zákonů
v platném znění.

� 1. Složení slibu
Pan starosta informoval zastupitele o tom,

jak bude probíhat složení slibu.
Složení slibu proběhlo tak, že předsedající

přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona
o obcích "Slibuji věrnost České republice. Sli-
buji na svou čest a svědomí, že svoji funkci
budu vykonávat svědomitě, v zájmu Města
Nových Hradů a jeho občanů a řídit se Ústa-
vou a zákony České republiky" a jmenovitě
vyzval přítomné členy zastupitelstva ke slože-
ní slibu pronesením slova "slibuji" a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2). Všichni
zvolení zastupitelé složili slib, žádný člen za-
stupitelstva neodmítl složit slib, ani nesložil
slib s výhradou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí slože-
ní slibu všech členů Zastupitelstva města No-
vých Hradů podle § 69 odst. 2 zák. č. 128/2000
Sb., o obcích. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 0

Určení zapisovatele zápisu a ověřovatelů
zápisu

Pan starosta určil zapisovatelku zápisu Bc.
Ilonu Volfovou, zaměstnankyni MěÚ Nové
Hrady.

Pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
ustavujícího jednání zastupitelstva, a to: paní
Ing. Eva Ševčíková, pan Ing. František Štangl.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-
vrhu -  14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Eva Ševčíková
Pan starosta navrhl složení návrhové a vo-

lební komise, a to: pan Mgr. Michal Jarolí-
mek, pan Bc. Josef Vochoska, pan Miroslav
Vrchota.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány
Proti 0
Zdržel se 3
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota
Návrhová komise byla schválena - 12 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
předložen zastupitelům. Na základě dohody
politických stran a hnutí bylo dojednáno, že se
dnes vedle volby starosty, místostarostů a čle-
nů rady dále projedná zřízení Finančního a
Kontrolního výboru Zastupitelstva města No-
vých Hradů.

Dále bylo ujednáno, že na základě nomina-
cí jednotlivých stran a hnutí dojde k volbě
předsedů a členů těchto výborů.

Pan starosta upozornil na to, že v pozvánce
pro zastupitele bylo uvedeno jako bod, pouze
zřízení Finančního a Kontrolního výboru a na-
vrhl, aby došlo k doplnění programu, a to zří-
zení osadních výborů s tím, že by na tomto
jednání zastupitelstva došlo k jejich zřízení a
pověření rady města přípravou voleb do osad-
ních výborů, kdy se jedná o osadní výbory:

Osadní výbor Byňov, Jakule a Štiptoň
Osadní výbor Nakolice, Obora a Vyšné
Osadní výbor Údolí.
Pan starosta doplnil, že dalším bodem

v programu bude stanovení odměn neuvolně-
ných členů zastupitelstva a dále jmenování
oddávajících pro sňateční obřady.

Pan starosta upozornil na to, že podle dopl-
něného návrhu programu bude upraveno čís-
lování usnesení, kdy volba osadních výborů
bude provedena pod bodem č. 4.3.
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Návrh programu:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty a členů rady města
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí

neuvolněných členů zastupitelstva
7. Jmenování oddávajících
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Předložený program byl schválen - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, MUDr. Nataša Náva-
rová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota

Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta dále konstatoval, že zápis z 23.

jednání zastupitelstva byl ověřen, byl zveřej-
něn na úřední desce a na internetových strán-
kách města a nebyly k němu podány žádné
námitky.

� 2.

2.1. Způsob volby
Před provedením způsobu volby starosty

seznámil pan starosta zastupitele a občany se
vzniklým koaličním uspořádáním Sdružení
nezávislých kandidátů Občané pro zdravé
město a Komunistická strana Čech a Moravy.

Pan starosta informoval o hlavních priori-
tách společné dohody, mezi které patří:
- pracovat stejně jako v posledních 12 le-

tech pro město, osady a občany bez ideo-
logií a politikaření.

- snažit se o další postupný rozvoj města a
o co nejspokojenější život občanů.

- realizovat hlavní investiční akce, mezi
něž patří rekonstrukce hotelu Máj, do-
končení oprav kanalizace a vodovodu +
úprava parkovacích ploch v Navrátilově
ulici.

- pokračovat v obnově vodohospodářského
majetku a zajištění zdrojů pitné vody.

- na základě schválené dotace řešit vybu-
dování sběrného dvora v lokalitě Jižní
město a realizovat projekt, který řeší pro-
tipovodňová opatření.

- realizovat výstavbu chodníků, zejména
chodníky Vitorazská II s parkovací plo-
chou v blízkosti hrobky, chodník z auto-
busového nádraží směrem ke kapličce k
Českému domu, chodník na Jakuli u že-
lezničního přejezdu.

- příprava dalších projektů s cílem zvýšení
bezpečnosti chodců.

- priority týkající se rekonstrukce objektů
v centru města (zejména za účelem vybu-
dování bytů) a péče o městskou památko-
vou zónu.

- podporovat rozvoj Technických služeb
města.

- podporovat Mateřskou školu Nové Hra-
dy, Základní školu Nové Hrady a další
vzdělávací instituce ve městě.

- podporovat spolkový život a aktivity
spolků a organizací.

- rozvíjet osady, osadní život a aktivity
v osadách.

- podporovat kulturní a společenské aktivity.
- řešit problematiku parkování na náměstí,

parkování pro občany i turisty na odstave-
ném parkovišti u autobusového nádraží.

Pan starosta doplnil, že byť došlo k uzavře-
ní koaliční dohody, je zde zájem na všech
těchto, ale i jiných aktivitách a nápadech spo-
lupracovat nejen uvnitř koalice, ale též s ostat-
ními zvolenými zastupitelkami a zastupiteli a
významné otázky projednávat např. i na veřej-
ných fórech přímo s občany.

Pan starosta konstatoval, že před provede-
ním volby starosty, místostarostů a členů rady
města je třeba určit, zda bude volba veřejná
(aklamací) nebo tajná a doporučil, aby byla
volba veřejná tak, jak tomu bylo ve městě zvy-
kem.

Návrh, aby volba byla veřejná, byl přijat.
Zastupitelstvo města stanovuje, že volby

starosty, místostarostů a členů rady, dále schvá-
lení členů a jmenování předsedů Finančního a
Kontrolního výboru Zastupitelstva města No-
vých Hradů proběhnou veřejně. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, MUDr. Nataša Náva-
rová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl

2.2. Výkon funkce, pro které bude zastupi-
tel dlouhodobě uvolněn

Pan starosta navrhl, aby pro výkon funkce
starosty města byl člen zastupitelstva dlouho-
době uvolněn.

Zastupitelstvo města v souladu s § 84 odst. 2
písm. k) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích určuje,
že pro výkon funkce starosty města bude člen
zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, MUDr. Nataša Náva-
rová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing.
František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 0

2.3.  Volba starosty města
Pan Mgr. Michal Jarolímek za sdružení

Občané pro zdravé město navrhl na funkci sta-
rosty města pana Mgr. Vladimíra Hokra.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
starostou města Mgr. Vladimíra Hokra. -
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing. Zdeněk
Dorschner, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann,
Martina Kourková, Petr Michale, MUDr. Nataša
Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 2
Mgr. Vladimír Hokr, Ing. František Štangl
Pan předsedající konstatoval, že starostou

města byl zvolen Mgr. Vladimír Hokr.
Pan starosta poděkoval za důvěru a uvedl,

že se bude snažit co nejlépe pracovat ve prospě-
ch města Nových Hradů, osad a blaho občanů.

� 3.

3.1. Stanovení počtu členů rady
Pan starosta navrhl, aby rada města byla

složena z pěti členů.
Zastupitelstvo města stanovuje počet členů

rady města na pět. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing. Zde-
něk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal
Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr
Michale, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Stanovení počtu místostarostů
Pan starosta navrhl, aby počet místostaros-

tů zůstal jako v minulém období, tj. dva.
Zastupitelstvo města stanovuje zvolení

dvou místostarostů města. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vi-
cány, Miroslav Vrchota
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 3
Ivan Dorotovič, Bc. Josef Vochoska, MUDr.
Nataša Návarová.

3.3. Volba prvního místostarosty města
Pan starosta navrhl, aby první místostarost-

kou města byla zvolena paní Ing. Ladislavu
Bártovou.

Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84
odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
první místostarostkou města Ing. Ladislavu
Bártovou. - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 5
Ing. Zdeněk Dorschner, MUDr. Nataša Návaro-
vá, Bc. Josef Vochoska, Ivan Dorotovič, Ing.
František Štangl
Pan starosta konstatoval, že první místosta-

rostkou města byla zvolena Ing. Ladislava
Bártová a poblahopřál jí ke zvolení.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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3.4. Volba druhého místostarosty města
Pan starosta navrhl, aby druhým místostaros-

tou města byl zvolen Mgr. Michal Jarolímek.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
druhým místostarostou města Mgr. Michala
Jarolímka. - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale, Bc.
Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 6
Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Zdeněk Dorschner,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Josef Vochoska,
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl
Pan starosta konstatoval, že druhým mís-

tostarostou města byl zvolen Mgr. Michal Ja-
rolímek a poblahopřál mu ke zvolení.

3.5. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby členkou rady měs-

ta byla zvolena Ing. Eva Ševčíková.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84 odst.

2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích členkou
rady města Ing. Evu Ševčíkovou. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Jiří Vicány, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 4
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Ivan
Dorotovič, Bc. Josef Vochoska
Pan starosta konstatoval, že členkou rady

města byla zvolena paní Ing. Eva Ševčíková a
poblahopřál jí ke zvolení.

3.6. Volba člena rady města
Pan starosta navrhl, aby do funkce člena

rady města byl zvolen Miroslav Vrchota.
Zastupitelstvo města volí v souladu s § 84

odst. 2 písm. m) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
členem rady města Miroslava Vrchotu. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány
Proti 0
Zdržel se 4
Ing. František Štangl, Ivan Dorotovič Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota
Pan starosta konstatoval, že členem rady

města byl zvolen pan Miroslav Vrchota a po-
blahopřál mu ke zvolení.

� 4.

4.1. Zřízení finančního výboru
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že ze zá-

kona je povinnost zřídit finanční a kontrolní
výbor a navrhl, aby zastupitelstvo v jednotli-
vých hlasováních zřídilo výbory a u finanční-
ho a kontrolního výboru zvolilo i jejich
předsedy, kdy posty předsedů těchto výborů
tradičně obsazují opoziční strany.

Zastupitelstvo města zřizuje v souladu
s § 117 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Finanční výbor Zastupitelstva města Nových
Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se

4.2. Zřízení kontrolního výboru
Zastupitelstvo města zřizuje v souladu

s § 117 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nových
Hradů. - 15 hlasy.

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-

šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se

4.3. Zřízení osadních výborů
Pan starosta uvedl, že osadní výbory jsou

navrženy přesně tak, jak fungovaly v minulém
období, pouze jediná drobná úprava spočívá v
jejich názvu, který je uveden v prvním pádu,
to znamená: Osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň, Osadní výbor Nakolice, Obora, Vy-
šné a Osadní výbor Údolí.

Pan starosta doplnil, že usnesení bude do-
plněno o pověření rady města o zajištění voleb
do osadních výborů a uvedl, že byla stranám a
hnutí nabídnuta možnost zapojit se do příprav,
případně kontroly průběhu těchto voleb.

Zastupitelstvo města zřizuje v souladu
s § 117 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
osadní výbory:

Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné
Osadní výbor Údolí.
Zastupitelstvo města pověřuje radu měs-

ta zajištěním voleb do osadních výborů. -
15 hlasy

Hlasování:
Pro 15
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se

4.4. Volba předsedy finančního výboru
Zastupitelstvo města volí Bc. Josefa Vo-

chosku předsedou Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Bc. Josef Vochoska
Pan starosta konstatoval, že pan Bc. Josef

Vochoska byl zvolen předsedou Finančního
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů a
poblahopřál mu ke zvolení.

4.5. Volba členů finančního výboru
Pan starosta navrhl, že vzhledem k před-

jednané dohodě navrhuje, aby hlasování jed-
notlivých členů výborů bylo spojeno v jednom
bodě, než jak bylo uvedeno v původním návr-
hu usnesení.

Zastupitelstvo města volí Ing. Zdeňka Do-
rschnera, Pavla Vochozku, Ladislava Kopřivu
st., Martinu Kourkovou členy Finančního vý-
boru Zastupitelstva města Nových Hradů. -
14 - hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8

POZVÁNKA na 2. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná ve čtvrtek 13. prosince 2018 v 18.00 hodin
v sále Kulturně-spolkového domu v Nových Hradech
Program:

1. Kontrola usnesení z 1. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Dodatek k úvěrové smlouvě
5. Střednědobý výhled rozpočtu pro rok 2019-2021
6. Rozpočet města na rok 2019
7. Dotace pro spolky a zájmová sdružení v rámci rozpočtu pro rok 2019
8. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2019
9. Interpelace

10. Diskuse
11. Závěr a usnesení Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města
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Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Zdeněk Dorschner
Pan starosta konstatoval, že všichni jmeno-

vaní byli zvoleni a poblahopřál jim ke zvolení.

4.6. Volba předsedy kontrolního výboru
Zastupitelstvo města volí Ing. Františka

Štangla předsedou Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, MUDr. Nataša Náva-
rová, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl
Pan starosta konstatoval, že pan Ing. Fran-

tišek Štangl byl zvolen předsedou Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů a
poblahopřál mu ke zvolení.

4.7. Volba členů kontrolního výboru
Zastupitelstvo města volí Ing. Pavla Kříhu,

Ivana Dorotoviče, Milana Horáčka, Petra Mi-
chaleho členy Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,
Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota
Proti 0
Zdržel se 1
Ivan Dorotovič

Pan starosta konstatoval, že všichni jmeno-
vaní byli zvoleni a poblahopřál jim ke zvolení.

� 5. Odměny neuvolněným členům
zastupitelstva
Pan starosta uvedl, že v tomto bodě se jed-

ná o schválení odměn neuvolněných členů za-
stupitelstva, když tyto odměny je povinnost
vyplácet ihned po složení slibu.

Pan starosta doplnil, že v rámci dohody po-
litických stran a hnutí návrh, který je předlo-
žen, stanovuje odměny neuvolněným členům
zastupitelstva ve stejné výši, jako tomu bylo
v minulém volebním období.

Ing. Štangl se dotazoval na upřesnění uvede-
ného názvu funkce "předseda zvláštního orgánu".

Paní tajemnice odpověděla, že se jedná
o předsedu přestupkové komise.

Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města, dle
návrhu. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Jan Kollmann, Martina Kour-
ková, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
Miroslav Vrchota.

� 6. Jmenování oddávajících
Pan starosta uvedl, že ze zákona jsou oddá-

vajícími starosta a místostarostové. Dalšími
oddávajícími jsou zastupitelé určeni zastupi-
telstvem. Zájem o provádění sňatečních obřa-
dů projevil Ivan Dorotovič. Pan starosta
poděkoval panu Dorotovičovi za aktivní pří-
stup ke sňatečním obřadům i v minulém vo-
lebním období.

Zastupitelstvo města podle § 11a odst. 1
písm. a) zák. č. 301/2001 Sb. zákona o matri-
kách, jménu a příjmení, schvaluje pověření
Ivana Dorotoviče, člena Zastupitelstva města
Nové Hrady, oddávat při sňatečných obřa-
dech. - 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Jan Kollmann, Martina Kourková, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar,

Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota

Proti 0

Zdržel se 1
Ivan Dorotovič

� 7. Diskuse

Pan starosta informoval o prvním jednání
rady města, kde budou zřízeny komise rady
města a budou jmenováni jejich členové.

Pan starosta požádal zastupitele politic-
kých stran a politických hnutí o nominování
svých členů do těchto komisí, když uvedl, že
se jedná o

- komisi finanční, která řeší výběrová říze-
ní, řeší rozpočet a řeší otázky týkající se fi-
nančního charakteru,

- komisi sociální, která řeší otázky sociál-
ních služeb, přidělování městských bytů v No-
vých Hradů a v DPS v Nových Hradech,

- komisi prorodinnou, která má svůj podíl
ve vyhodnocování dotačních programů pro
spolky a bude také propojena s komunitním
centrem, které vzniká a je před dokončením
v areálu bývalých jeslí.

Dále pan starosta uvedl, že bylo uvažováno
o zřízení dvou komisí, a to komise kulturní a
komise pro cestovní ruch.

K tomu pan starosta uvedl, že na povoleb-
ních jednáních bylo navrženo panen Bc. Vo-
choskou, aby došlo ke spojení těchto dvou
komisí v jednu, když by mohlo docházet k je-
jich překrývání.

Pan starosta uvedl, že s ohledem na prová-
zanost obou těchto komisí bylo tomuto návrhu
vyhověno a komise budou spojeny do jedné.

Pan starosta doplnil, že poslední komisí je

- komise životního prostředí, která vždy
fungovala jako odborná komise a pomáhala
panu Z. Vaňkovi z odboru životního prostředí.
V současné době jsou členy této komise pan Liš-
ka, paní Ing. Šáchová, pan Ottenschläger ml..

Pan starosta dodal, že se nebrání nominaci
dalších odborníků, kteří mají v tomto oboru
vzdělání.

Pan starosta požádal zastupitele o zaslání
nominací členů do uvedených komisí, aby ko-
mise mohly co nejdříve začít pracovat.

Pan starosta informoval o přípravě rozpoč-
tu města, kdy k jeho prvnímu projednání bu-
dou přizváni členové Finanční komise a
Finančního výboru Zastupitelstva města No-
vých Hradů.

Pan starosta uvedl, že další jednání zastu-
pitelstva města je naplánované na 13.12.2018,
kde se bude projednávat a schvalovat rozpočet
města a dotační programy.

� 8.  Závěr a usnesení

Pan starosta opětovně poblahopřál všem
zvoleným a popřál celému zastupitelstvu
úspěšné volební období, mnoho úspěšné práce
pro město, osady a všechny obyvatele.

Pan starosta poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na
ustavujícím jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 18.50 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

Nadační příspěvek č. ETE 63_17

PROJEKT: ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A ZLEPŠENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY
ZÁMECKÉHO PARKU V NOVÝCH HRADECH

Město Nové Hrady realizovalo za podpory NADACE ČEZ projekt s názvem
ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A ZLEPŠENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY ZÁMECKÉHO
PARKU V NOVÝCH HRADECH. Výše nadačního příspěvku činila 70 000 Kč

V rámci projektu byly pořízeny nové lavičky do Zámeckého parku,
zasazeny nové stromy a prořezány větve
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Pátá

Novohradská burza
V sobotu 10. 11. 2018 se uskutečnila již

pátá Novohradská burza. Pro velký úspěch
z předchozích burz jsme se rozhodly pře-
stěhovat do sálu hotelu Máj a vyplatilo se.
Hodně místa bylo přínosné jak pro nás po-
řádající, tak především pro nakupující.
Měli kolem sebe dost prostoru, neprobíha-
ly žádné tlačenice, snad jen velká fronta u
pokladny, kterou bohužel nejsme schopny
ovlivnit. Snad nám tuto jedinou vadu pro-
minete a budete se těšit na příští burzu, kte-
rá se bude konat 30. března 2019.

Chtěly bychom poděkovat starostovi
města Nové Hrady Mgr. Vladimírovi Hok-
rovi a paní Aleně Kedrušové z TSM za za-
půjčení sálu na celých 5 dní, po které burzu
připravujeme. Dále bychom chtěly podě-
kovat všem prodávajícím i nakupujícím,
protože bez vás by to nebyla takto úspěšná
burza.

Několik čísel na závěr: 53 prodávajících,
136 nakupujících, prodalo se 1230 ks za
75 089 Kč.  Děkujeme!!!

Holky z Novohradské burzy

Firma DIMATEX přeje všem občanům krásné vánoční

svátky, děkuje za spolupráci při sběru nepotřebného

a použitého textilu a upozorňuje na potřebu vkládat

do kontejneru textil zabalený v igelitových obalech,

aby nedošlo k jeho znehodnocení vlivem

povětrnostních pomínek.

OŽP Informuje

Odstranění vrby u prodejny Flop
V rámci letošní údržby veřejné zeleně jsme se na základě několika

podnětů zaměřili mimo jiné i na vrbu křehkou, která roste vedle prodej-
ny Flop v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Tato dřevina svým vzrůs-
tem a tvarem tvoří mnoho let dominantu této lokality, avšak její
zdravotní stav je v současné době dosti špatný, proto vlastník Město
Nové Hrady požádalo o povolení k pokácení celého stromu. Na základě
této žádosti o kácení proběhlo správní řízení, kdy za spolupráce komise
životního prostředí byl posuzován celkový stav dřeviny a důvody k její-
mu odstranění. V současné době má strom proschlé větve, které odpa-
dávají na sousední střechu prodejny Flop, kterou poškozují, dále na
objekt trafostanice a na plochu veřejného prostranství, kde dochází
k ohrožování lidí. Kmen v místech rozbočování kosterních větví je na-
paden hnilobou, vykazuje praskliny a je zde zaznamenáno i velké napa-
dení dřevokaznými houbami, kdy dřevina je výrazně oslabována.
I přesto byla zvažována možnost pouhého ořezu a úpravy stromu, kdy
byl přizván odborník arborista p. B. Chadt, který po prozkoumání došel
k závěru, že by nebylo vhodné provedení tzv. „ořezu na hlavu“, (tzn.
výrazná redukce koruny, ořezání, odstranění velkého množství větví
včetně úpravy kosterních větví), vzhledem k tomu, že dřevina je znač-
ně napadena dřevokaznou houbou, hnilobou a převládá zde velká
pravděpodobnost, že po takovém zásahu by strom již neměl šanci na
regeneraci.

Vzhledem k těmto i ostatním argumentům bylo městu vydáno povo-
lení k pokácení celého stromu, tak aby se především předešlo škodám
velkého rozsahu na majetku, škodám na životech a zdraví osob.

Náhradou za tento strom se do těchto míst pokusíme vysadit
strom jiný. OŽP

Městský úřad Nové Hrady

přeje všem občanům Nových Hradů, Údolí,
Byňova, Jakule, Štiptoně, Nakolic, Vyšného a Obory

klidný Advent a šťastné Vánoce
a do roku 2019 hodně zdraví

a spokojeného života
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Obecní tiskoviny a jejich pravidla ve zkratce
Místní zpravodaje a jejich
všeobecné problémy:

1.) Právní normy související s vydáváním
obecních zpravodajů:

− zákon č. 1/1993 Sb. Ústava ČR:
: čl. 2 odst. 3 - státní moc slouží všem ob-

čanům a lze ji uplatňovat jen v případech,
v mezích a způsoby, které stanoví zákon

: z toho vyplývá, že není možné, aby si rad-
nice vytvářely monopol nad veřejnými
médii a využívaly je ve svůj prospěch

− zákon č. 128/2000 Sb. o obcích:
: § 2 odst. 2: obec pečuje o všestranný roz-

voj svého území a o potřeby svých občanů
: § 35 vysvětluje pojem uspokojování pot-

řeb svých občanů - jednou z nich je potře-
ba informací

− zákon č. 46/2000 Sb. tiskový zákon:
: jeho novela z listopadu 2013 apeluje na

objektivitu a vyváženost.

2.) Výhoda vedení města – možnost vyjád-
řit se jako poslední:

− na většinu obecních novin má vedení obce
vliv: buď personálním propojením nebo
přímo či nepřímo kontrolují obsah zpravo-
daje před jeho publikací

− vedení obce je takto ve výhodě tím, že se
k němu jednotlivé články dostanou obvyk-
le ještě před vydáním zpravodaje, čímž
získává jedinečnou možnost na řešenou
problematiku nebo kritický text okamžitě
reagovat a to ještě v témže vydání

− takovou možnost „prostý“ občan obvykle
nemá

− tento postup se nazývá zneužívání možnos-
ti vyjádřit se jako poslední a v obecním
zpravodaji je nezřídka aplikován ať už
v podobě reakcí na článek, dopisováním
dovětků pod články, nebo v horším případě
(neděje se tak ovšem často) odmítnutím
článku

− vedení obcí zpravidla obhajuje takové jed-
nání jako uvádění mylných informací na
pravou míru.

3.) „PÍÁR“ z veřejných prostředků
− obsah místních zpravodajů: informují ob-

vykle o činnosti místního úřadu, o činnosti

rady a zastupitelstva města, o kulturních
a sportovních akcích, o činnosti místních
spolků, apod.

− málokdy se však v takových periodicích
narazí na určité názorové střety a polemiku
s oficiálním názorem místní radnice na stav
věcí veřejných v dané obci

− dochází k narušování rovné soutěže poli-
tických stran a hnutí o přízeň voličů

− aktuální politické vedení na samosprávách
svým vlivem na obsah zpravodajů praktic-
ky vytváří permanentní politickou kampaň,
když se snaží v očích občanů budovat ryze
pozitivní obraz o své činnosti na radnici.

4.) Správná organizace zpravodaje je zá-
kladem úspěchu:

− zásadní je oddělení redakční rady a redakce
− redakční rada:

: dozorčí či správní orgán zastupitelstva
města, v němž nemá vedení města rozho-
dující slovo

: dohlíží na to, aby zpravodaj naplňoval
všechny potřebné funkce a pracoval v sou-
ladu se zákonnými i novinářskými potře-
bami

: stanoví pravidla (organizační řád), zvolí
politicky neangažovaného a nezávislého
šéfredaktora

− šéfredaktor si vytvoří redakci.

Zdroj: vše výše uvedené je výtah z veřejně
publikovaných článků na toto téma.

K našemu Novohradskému
zpravodaji:
Několik bodů z Organizačního řádu:
− platný Organizační řád Novohradského zpra-

vodaje je ze dne 1. dubna 2005
− Organizační řád schválilo zastupitelstvo města
− složení redakční rady: starosta a rada města
− starosta a rada města (redakční rada): jmenu-

je a odvolává šéfredaktora a členy redakce
− způsoby předání příspěvků a inzerce: osob-

ně, poštou nebo elektronicky
− příjemce přijetí příspěvku a inzerce obra-

tem potvrdí, poté přijetí příspěvku a inzer-
ce zapíše do Knihy došlých příspěvků,
nejpozději však v den uzávěrky zpravodaje

− zastupitelé mohou navrhovat změny v or-
ganizaci zpravodaje.

Z tohoto zkráceného přehledu základních
ustanovení stávajícího Organizačního řádu je
evidentní, že není úplně v souladu s novelou
tiskového zákona. Naši zastupitelé proto na-
vrhnou při některém z nejbližších jednání za-
stupitelstva města jeho novelizaci.

Pokud se podaří společně přijmout nová
pravidla Novohradského zpravodaje, vyhne-
me se tak do budoucna zbytečným střetům a
podezřením, především z hlediska objektivity
a vyváženosti místní tiskoviny.

K dotazům paní šéfredaktorky
z minulého vydání:
− k prvnímu dotazu:

: paní šéfredaktorka si v podstatě odpově-
děla sama v části článku věnované TSM

: obecně jsem tuto záležitost popsal v první
části mého příspěvku

− k druhému dotazu:
: v předvolebním vydání Novohradského

zpravodaje mi byla věnována pozornost
ve třech článcích, očekával jsem, že dos-
tanu ještě jako člen rady města příležitost
k odpovědi ve stejném vydání, bohužel,
nestalo se tak...

: článek mi nikdy krácen ani odmítnut ne-
byl, sám jsem si na toto téma ale též nikdy
nestěžoval

: z minulých dob pouze vím, že nebyl zve-
řejněn článek Ing. Maryšky, ve kterém
mě chtěl podpořit před krajskými volba-
mi 2012, a dále jsem zaznamenal stížnost
pana Řeháčka, který sděluje, že jeho pří-
spěvek také nebyl zveřejněn

: pokud se týká uzávěrky a vydání zpravo-
daje - tady s paní šéfredaktorkou ve větši-
ně argumentů souhlasím, upřesnil bych
pouze vydání zpravodaje, kde v každém
vydání na zadní straně není psáno: „ ...do
4. dne následujícího měsíce...“, ale přes-
ně stanovené datum vydání – například
říjnové číslo mělo datum vydání 4. října,
vyšlo ale s několikadenním předstihem.
Že by snad skrze volby? …

Jménem Sdružení pro Novohradsko
Josef Vochoska

Několik poznámek k článku J. Vochosky
„Obecní tiskoviny a jejich pravidla ve zkratce“ aby měl čtenář vyvážené informace

K 1. bodu: Právní normy související s vy-
dáváním obecních zpravodajů - asi není tře-
ba nic dodávat a samozřejmě souhlasím, že
„k uspokojování potřeb občanů je potřeba in-
formací“. A to informací přesných, srozumi-
telných, správných, objektivních a včasných.

Konkrétně k potřebě informací mohu uvést
to, že v Novohradském zpravodaji již několik
let uveřejňujeme nekrácené zápisy z jednání
rady města a celý zápis z veřejného zasedání
zastupitelstva. Pro občany, kteří tedy nemo-
hou být na jednání rady (to je neveřejné) nebo

nejdou na jednání zastupitelstva (to je veřejné,
ale s téměř nulovou účastí občanů) jsou tyto
informace v NZ podrobné a pravidelně do-
stupné.

K 2. bodu: Výhoda vedení města – mož-
nost vyjádřit se jako poslední

Tady se pan Vochoska zaměřuje víc na po-
jmy o „výhodách“, ale zapomíná na to, že ve-
dení města je také zodpovědné za to, co ve
zpravodaji zveřejňuje (v tiskovém zákoně je
k tomu jistě také zmínka). V komunální politi-
ce nejsou jenom „výhody“, ale i „odpověd-

nost“. Už v minulém svém článku jsem psala,
že komunální politik má především povinnost
vůči občanovi odpovídat mu na jeho dotazy,
vyjadřovat se k podnětům a připomínkám, a
to co možná nejrychleji. Naopak si nedovedu
dost dobře představit v praxi jak zajistit, aby
ve stejném čísle NZ bylo např. k zápisu ze za-
sedání zastupitelstva zároveň i vyjádření
„prostého“ občana k projednávaným záleži-
tostem(?).

pokračování na str. 11
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Redakce Novohradského zpravodaje děkuji všem pravidelným,
občasným i jednorázovým „zpravodajským dopisovatelům“

za letošní spolupráci a přeje jim i všem čtenářům hezký adventní čas,
bílé Vánoce a šťastné vykročení do roku 2019.

A ať je všem přáno štěstí, zdraví a láska.

NOVINKY V DOTAČNÍCH PROGRAMECH PRO RODINNÉ DOMY
Máme pro vás aktuální informace o změnách v programech

Nová zelená úsporám a Dešťovka, které byly vyhlášeny na podzim
tohoto roku. Možná budou tyto změny pro vás významné a rozhod-
nete se požádat o dotaci.

Program Nová zelená úsporám je určený na zateplování domů, vý-
stavbu nových domů a využití obnovitelných zdrojů (solární termické a
fotovoltaické systémy, rekuperace, výměna elektrického vytápění za
systém s tepelným čerpadlem a výměna lokálních topidel na tuhá fosil-
ní paliva, např. kamna využívaná jako hlavní zdroj tepla na vytápění).
Zásadní novinkou je možnost realizovat zateplení domu svépomocí.
Kdo si troufá a má chuť zateplit si dům vlastními silami, může také po-
žádat o dotaci. Podmínkou ale zůstává nutnost zajistit si odborný tech-
nický dozor.

Rozšíření nabídky se týká také výstavby rodinných domů, kdy je
možné získat částku 150 000 Kč na lepší nízkoenergetický dům. V domě
však musí být instalováno řízené větrání s rekuperací.

Dále je možné čerpání dotace na venkovní stínicí techniku v podobě
předokenních žaluzií nebo rolet. Tyto prvky zabraňují v letních měsí-
cích přehřívání místností a v zimě zabraňují únikům tepla. Výše dotace
se pohybuje od 500 do 1000 Kč/m2.

Změny a novinky byly vyhlášeny i v programu Dešťovka, který je
zaměřen na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě.
O dotaci na základní systém (jímání srážkové vody k zalévání zahrady)
mohou nově žádat domácnosti ze všech obcí z celé republiky (doposud

byla určena jen pro domy v obcích ze seznamu
tzv. suchých obcí, kde bylo největší sucho).
Žádat mohou nejen vlastníci rodinných a byto-
vých domů, ale nově i majitelé obytných re-
kreačních domů, které slouží k trvalému
bydlení (tuto skutečnost jsou povinni doložit).

Doba realizace podporovaného opatření je
u novostaveb prodloužena z 12 na 24 měsíců.

Oblasti a výše podpory:
– zachytávání srážkové vody na zalévání zahrady – dotace až 55 000 Kč

– akumulace srážkové vody pro zalévání zahrady i splachování
v domácnosti – dotace až 65 000 Kč

– využití přečištěné odpadní vody jako vody užitkové s možným
využitím vody srážkové – dotace až 105 000 Kč

Pokud máte zájem o bližší informace ohledně uvedených dotací,
můžete využít bezplatné a nezávislé poradenství poradenského středi-
ska Energy Centre České Budějovice (ECČB), které vám pomůže zís-
kat dotaci a současně zde můžete konzultovat technické řešení vašeho
domu a možná úsporná opatření. Odborníci v ECČB vám poradí, jak a
čím efektivně zateplit dům, čím je možné a vhodné ho vytápět apod.
Kontakt: ECČB, náměstí Přemysla Otakara II. 25, České Budějovice,
tel.: 387 312 580, bezplatná linka (záznamník): 800 38 38 38, email:
eccb@eccb.cz, www.eccb.cz.

K 3. bodu: „PÍÁR“ z veřejných prostředků
Již tento nadpis má nádech pěkného „popu-

listického hesla“. Co je špatného na tom, že se
ve zpravodajích uveřejňují příspěvky obvykle
o činnosti místního úřadu, o činnosti rady,
o kulturních akcích, o spolcích…? A že se ve
zpravodajích málokdy narazí na určité názo-
rové střety a polemiku s oficiálním názorem
radnice??? No to jí, tu polemiku, ale taky
musí někdo vytvářet… V mezivolebním ob-
dobí není téměř nikdo schopen (až na malé vý-
jimky) napsat do zpravodaje příspěvek, ve
kterém by polemiku „zapředl“, šel otevřeně se
svým názorem ven, nebál se jít písemně „s kůží
na trh“ před občany, a když jsou volby za
dveřmi, tak se teprve všichni probudí, „mají
názory“ a „vypotí několik rozvitých vět“.
A vzhledem k tomu, že pan Vochoska v minu-
lém volebním období byl ve vedení města,
mohl během celých čtyř let občany nebo stra-
níky vyzívat – pište, ptejte se, polemizujte
s občany… a mohl pak i odpovídat, vysvětlo-
vat a přispět k tomu, aby nebyla „narušována
rovná soutěž“.

K 4. bodu: „Správná organizace zpravo-
daje je základem úspěchu“ – Když organiza-
ce, míněno jako systém, funguje, tak je to
samozřejmě dobře. Většinou ale systém jaké-

koli organizace funguje tak dobře či špatně,
jací jsou v systému lidé. A tady nejspíš „od
obecného přecházíme ke konkrétnímu“ a to
bude asi „můj“ problém, který sice pan Vo-
choska nepíše přímo, ale je tu ve formulaci
„…zvolí politicky neangažovaného a nezá-
vislého šéfredaktora“… Jinými slovy, sou-
časná šéfredaktorka NZ jako zaměstnanec
městského úřadu je pravděpodobně závislá,
ačkoli není v žádné politické straně či nezávis-
lém sdružení a není ani příbuzná se starostou
(na rozdíl od pana Vochosky). Jediným „pro-
hřeškem“ je nejspíš můj manžel, který je bo-
hužel ve sdružení Občané pro zdravé město.
Abychom se tedy dostali k „úplné nezávislos-
ti“, bude potřeba co nejdříve najít profesionál-
ního novináře s bydlištěm alespoň 100 km od
Hradů, který zde nemá žádné příbuzné, nean-
gažuje se v politice, nikoho zde nezná a možná
doteď ani neví, že naše město existuje.

K odstavci „K našemu Novohradskému
zpravodaji“

Organizační řád Novohradského zpravoda-
je platí od roku 2005 a třináct let se na něm nic
nezměnilo. S tím, aby se o případných změ-
nách jednalo souhlasím i já, a budu se těšit na
kreativní podněty.

Panu Vochoskovi děkuji za odpovědi k mým
dotazům. Upřesním jenom to, že k údajnému
neuveřejnění článku pana Ing. Maryšky se vy-
jadřovat nebudu, neboť pan Maryška již nežije,
takže jakékoli moje argumenty by mohly být

nevyvážené. A k neotištění jednoho příspěvku
pana Řeháčka byly již informace v NZ zveřej-
něny proč k tomu došlo. A nebyl to prvotní zá-
sah šéfredaktorky. Ke kritickým připomínkám
psaných v příspěvku pana Řeháčka vůči práci
„města či starosty“ jsem samozřejmě chtěla
vyjádření starosty, ale mezi ním a panem Ře-
háčkem bylo následně vedeno osobní jednání.
Z něho vzešel nějaký výsledek, na jehož zá-
kladě mi bylo sděleno, že už není třeba pre-
zentovat článek v NZ. Osobně jsem u jednání
nebyla, ale rozhodnutí starosty jsem vzala na
vědomí. Bohužel se ukázalo, že výsledku jed-
nání mezi starostou a panem Řeháčekm poro-
zuměl každý z nich jinak. Moje chyba byla
v tom, že jsem si u pana Řeháčka neověřila
jeho souhlas, že po jednání se starostou už
není třeba jeho věc publikovat v NZ. Panu Ře-
háčkovi jsem se po nedorozumění omluvila a
pro mne je to samozřejmě určité varování,
abych byla vůči všem komunálním politikům
ještě více obezřetná.

K termínu vydávání NZ – už mnoho let
máme v tiráži stanoven termín vydání 4. den
v měsíci. Je to nejpozdější termín, který se
snažíme dodržet, a tak to redakce vždy vníma-
la. Pokud by si pan Vochoska dělal dlouhodo-
bější statistiku kdy je NZ na pultech, zjistil by,
že je to docela často i mnohem dříve. A volby
na to vliv rozhodně nemají, ty jsou totiž jed-
nou za čtyři roky...

K. Jarolímková, redakce NZ

Několik poznámek
k článku J. Vochosky
(pokračování ze str. 10)
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Projekt: Kaple Panny Marie v Údolí
u Nových Hradů, parc. č. 143 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů, rejstř. č.
ÚSKP 37938/03-322 – Obnova vněj-
ších omítek a nátěr střechy

Město Nové Hrady v roce 2018 realizovalo
za podpory Jihočeského kraje projekt s ná-
zvem Kaple Panny Marie v Údolí u Nových
Hradů, parc. č. 143 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, rejstř. č. ÚSKP 37938/03-322 – Obno-
va vnějších omítek a nátěr střechy, který byl
podpořen z dotačního programu Kulturní dě-
dictví, 1. výzva pro rok 2018 – opatření č. V –
Nemovité kulturní památky (dotace vy výši
90 000 Kč). V rámci projektu došlo k opravě
kaple Panny Marie v Údolí u Nových Hradů.

Projekt: Rekonstrukce místní
komunikace – Veverská

Město Nové Hrady v roce 2018 realizovalo
za podpory Jihočeského kraje projekt s názvem
Rekonstrukce místní komunikace – Veverská,
který byl podpořen z dotačního programu Pod-
pora oprav a rekonstrukcí místních komunika-
cí (dotace ve výši 719 649 Kč).

V rámci projektu došlo k rekonstrukci
místní komunikace v jižní části města. Byly odstraněny nevyhovující rozlámané betonové rigo-
ly, položena podélná drenáž, dále byl osazen betonový obrubník, vyrovnán příčný a podélný
profil kamenivem a položen nový kryt z asfaltového povrchu.

Projekt: Zásahový oděv pro hasiče – SDH Nové Hrady
Město Nové Hrady v roce 2018 realizovalo za podpory Jihočeského kraje projekt s názvem

Zásahový oděv pro hasiče – SDH Nové Hrady, který byl podpořen z dotačního programu Nein-
vestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje (dotace ve výši
299 000 Kč).

Realizací projektu došlo k obnově ochranných pracovních prostřed-
ků SDH Nové Hrady (zásahový oděv, rukavice a přilby).

Setkání na Mandelsteině
Jak jste mohli od letošního jara zaznamenat, měs-

to Nové Hrady realizovalo projekt s názvem „Moje
domovy“. Koncem října (27. 10. 2018) se konalo pos-
lední setkání v rámci tohoto projektu, které měli ten-
tokrát ve své režii naši rakouští partneři (Kunstverein
Roggenfeld). Místem setkání se stal Mandelstein.

Akci společně zahájili starostové okolních obcí –
starostka obce Moorbad Harbach Margit Göll, staros-
ta obce Unserfau–Altweitra Otmar Kowar a starosta
města Nové Hrady Mgr. Vladimír Hokr. Úvodního
vystoupení se ujali rakouští umělci, nejprve pěvecký
sbor Evy Kempf, po kterém následovalo vystoupení
dechové hudby z Heinrichsu. Počasí nám při setkání
moc nepřálo, ale nikdo ze zúčastněných se tím nenechal odradit. Za společné konverzace a hu-
debního doprovodu jsme se vydali na vrcholek Mandelsteinu, kde nás čekalo vystoupení sborů
z české strany hranice. První vystoupil Novohradský smíšený sbor pod vedením Mgr. Hany Ku-
drnové. Kulturní program zakončil dětský pěvecký sbor z Horní Stropnice (vedený Mgr. Vítem
Golombkem), který v rámci projektu vystupoval poprvé a sklidil velký úspěch. Závěrem zazněla
evropská hymna (Óda na radost) v obou jazycích, která symbolicky uzavřela tento téměř rok
trvající projekt.

Jménem celého projektového týmu děkuji za hojnou účast na všech setkáních a za aktivní pří-
stup při navazování nových přátelství. Za odbornou pomoc osobně děkuji vedoucí KIC Nové
Hrady Květě Jarolímkové a starostovi Mgr. Vladimíru Hokrovi. V neposlední řadě také děkuji
Brigitě a Thomasovi Samhaber, kteří vedli celý projekt za rakouskou stranu. Doufám, že v bu-
doucnu budeme naši spolupráci dále rozvíjet, ať už na úrovni pracovní, či té osobní.

Mgr. Lucie Staňková
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Sdružení Občané pro zdravé město
přeje všem spoluobčanům šťastné a veselé prožití svátků vá-

nočních. Přejeme Vám též úspěšné vykročení do nového roku
2019 a v něm hodně štěstí, zdraví, životního optimismu, osobních

i pracovních úspěchů a především spokojený
život v Nových Hradech a našich osadách.

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Přejeme všem občanům našeho města včetně přilehlých osad

hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře
vánočních svátků.

Do nového roku vám všem dále přejeme spokojenost, klid,
zdraví a úspěchy v osobním i profesním životě.

Za místní organizaci sociální demokracie
a sdružení Společně pro Novohradsko

Josef Vochoska

NASTAL TEN VÁNOČNÍ ČAS,

KRÁSNÉ, KLIDNÉ CHVÍLE CHCEME VÁM PŘÁT.

POHODU S BLÍZKÝMI SI UŽÍVAT.

V NOVÉM ROCE PEVNÉ ZDRAVÍ,

HODNĚ SÍL  I SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ.

KOLEM SEBE PŘÁTELE, AŤ JDE ŽIVOT VESELE.
ZO KSČM

Znovu a lépe
V listopadovém Novohradském zpravodaji jsme si mohli přečíst

pozvánku na schůzku věnovanou tématu Kultury v našem městě. Tuto
výzvu přijalo podle mého mínění docela dost lidí, kterým kultura
v Nových Hradech není lhostejná. A očekávali, že budou moci „…ho-
vořit, navrhovat a podělit se o své nápady…“ (to je citace ze Zpravo-
daje). Přišli, aby vyjádřili svůj názor, bohužel informace proudily
převážně jen jedním směrem. Při více než tříhodinovém jednání jsme se
dověděli, co všechno už bylo na poli kultury v Nových Hradech vyko-
náno (a kolik to stálo), ale byla promarněna šance ukázat příležitosti
i slabiny novohradského kulturního života. A to je myslím velká škoda.
Diskusi citelně chyběl facilitátor, který by pomohl nalézt shodu nebo
aspoň objasnit jádro problému. Proto navrhuji – tabulky a „tvrdá data“
nechme na jednání kulturní komise. A my občané, kteří se chceme vy-
jádřit ke kultuře, pojďme se sejít ještě jednou, až budou utříděné myš-
lenky a vychladlé hlavy, a zkusme to znovu a lépe.

J. Šáchová

Setkání a jednání o Kultuře
V polovině listopadu jsme uspořádali veřejnou akci s názvem „Pro-

jednávání – Plánování - Programování Novohradské kultury a věcí s ní
související“, na které jsme slíbili dotknout se těchto otázek: „ Co je
úkolem městské kultury? Je současná nabídka kulturních, společen-
ských a vzdělávacích akcí a aktivit dostatečně pestrá? Jaká část z roz-
počtu města N. Hrady má být na kulturní činnost určená?“

Schůzku jsem iniciovala za odbor KIC a ve spolupráci se „starono-
vým“ starostou města, jehož požadavky na prezentaci při setkání měly
být srozumitelné a určené i pro členy nové Komise pro kulturu a
cestovní ruch.

Důvodů k setkání bylo několik:
1. důvod – Reagovat na některé části letošních volebních programů

politických stran a nezávislých sdružení v našem městě, které se týkaly
„novohradské kultury“ po stránce kulturní nabídky, finančních rozpoč-
tů, zvyšování provozních nákladů budov, propagace města v rámci ces-
tovního ruchu, zájmu a vkusu novohradských občanů, smyslu galerie
atd.

2. důvod – Představit nové Komisy pro kulturu a cestovní ruch měs-
ta Nové Hrady fungování odboru Kulturní a informační centrum, a to
personálně, obsahově a finančně.

3. důvod – Dát pro občany prostor pro vyjádření k současnému stavu
„městské kultury“ a vytvořit prostor pro nové nápady, podněty, spolu-
práci.

Na základě výše popsaného jsem připravila prezentaci činnosti od-
boru KIC z hlediska personálního (zaměstnanci a jejich pracovní úvaz-
ky a náplně), obsahového, kam spadá veškerá činnost jednotlivých
částí odboru (Knihovna, Kulturní centrum a KSD, Informační centrum,
Novohradské muzeum, Galerie Koželužna, nově v rámci projektu Ko-
munitní centrum a vydávání Novohradského zpravodaje), dále byly
zveřejněny jednotlivé rozpočty „měkkých činností“ (např. kulturní
akce, knihovnická činnost, muzejní a galerijní aktivity, propagace atd.)
a „tvrdých“ nákladů (energie na fungování některých městských bu-
dov). Činnost Kulturního centra jsem odprezentovala i fotografiemi
z jednotlivých akcí a aktivit, které jsme během posledních čtyř let pořá-
dali pro veřejnost. A v poslední části setkání jsem vyzvala přítomné,
zda mají nějaké připomínky k prezentaci a činnosti KIC a jakými svými
nápady a podněty mohou nabídku obohatit.

Setkání se zúčastnilo 22 osob, z nichž bylo 8 osob ze sdružení Obča-
né pro zdravé město, 2 z KSČM, sdružení Společně pro Novohradsko
mělo 3 zástupce, 5 osob bylo z řad zaměstnanců odboru KIC a 4 aktivní
občané. Ale samozřejmě toto dělení je jenom „orientační“, neboť obča-
né Nových Hradů jsme všichni, včetně kandidátů z ODS+KDU atd., ale
těm termín setkání zřejmě nevyhovoval (ačkoli ve volebním programu
tu změnu Kultury celkem zmiňovali). No, ale abych nebyla nyní až pří-
liš „rejpavá“, stačí, že jsem si občas „rejpla“ i při jednání v KSD…
A stejně jsem se nedozvěděla odpověď na jednu z otázek, kolik peněz
z rozpočtu města je „správné“ věnovat na Kulturu? Ono je to totiž
mnohem složitější a závažnější, než si dokážeme uvědomit a připustit.
Nicméně téma propojení „financí kultury“ a „obsahu kultury“ bude
vždycky přítomné a osobně odhaduji, že to bude vždy konfliktní. Ně-

kdo je totiž zaměřený pouze „na peníze“, někdo věří a uznává pouze
svoje nápady, někdo nechápe potřeby kulturně-vzdělávací, někdo ne-
fandí tomu, co je mu „cizí“, pro někoho je směrodatné pouze hledisko
návštěvnosti, atd.

A protože si myslím, že při setkání bylo málo prostoru na podněty a
nápady aktivních občanů (mezi které se stále počítám i já), ráda bych
uspořádala další schůzku „ke Kultuře“, ale v trochu jiném provedení.
Mělo by to být u kulatého stolu, na něm by měla být káva, poznámkové
bločky a při tom bychom mohli „kulturně snít“. Třeba i o tom, jak příští
rok oslavit výročí našeho města, jak více propojit výtvarné umění s ve-
řejným prostorem, jaké podmínky vytvořit pro větší vyžití mladých lidí
atd…, no a já budu u toho i trochu počítat…

Setkání bych ráda uskutečnila na začátku ledna, až budeme všichni
naladěni na nový rok.

A nyní ještě přeji všem příznivcům a přátelům muziky, divadla, vý-
tvarného umění, chytré zábavy, poezie, dobrých filmů, tance, tvoření,
poznávání, aby závěr roku byl pro ně takový, jak si jej přejí mít a do dal-
šího roku přeji hodně lásky, zdraví a sil na život.

K. Jarolímková
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Soutěž O nejkrásnější
nádraží 2018

V pátek 9. 11. 2018 bylo v prostorách Val-
dštejnského paláce zahájeno již po dvanácté
slavnostní vyhlášení výsledků soutěže o titul
Nejkrásnější nádraží České republiky. Letos
veřejnost navrhla na titul Nejkrásnější nádraží
ČR celkem 47 stanic a do finále postoupily na-
příklad Blíževedly, Hrádek u Sušice, Litoměři-
ce horní nádraží, ale také Nové Hrady. Vítěze
z nich opět volila veřejnost. A ačkoli se Nové
Hrady vítězem nestaly (byly to Blíževedly v Li-
bereckém kraji), už samotná nominace je úžas-
ná, a to díky panu Jiřímu Indrákovi, který se
o nádraží celoročně vzorně a nezištně stará.
Panu Indrákovi a „jeho“ nádraží nejen blaho-
přeji, ale hlavně děkuji za práci, díky které je na
„železničním světě“ o něco hezčeji a že je to
právě v Nových Hradech, tedy na Jakuli…J

K. Jarolímková

Domov mládeže
při SŠ Trhové Sviny pomáhá

Často slýchám „ta dnešní mládež...“, ale sama jsem se přesvědčila,
že právě ta dnešní mládež má dobré srdce.

Když jsme přišli s návrhem sbírat víčka na DM, abychom mohli ně-
komu pomoci, žáci nezaváhali a pilně sbírali. Dne 31. října 2018 jsme
s velkou radostí předali 13 nasbíraných pytlů víček paní Svobodové
z Byňova, která pečuje o svého syna. V krátkosti nám převyprávěla, jak
její syn utrpěl úraz na kole při střetu s motocyklem a jak lékaři v nemoc-
nici nedávali synovi žádnou naději. Dnes, ač upoután na invalidní vo-
zík, nás přivítal mladý muž s úsměvem na tváři. Čeká ho ještě operace a
mnoho rehabilitace. My doufáme, že jsme přispěli naším sběrem víček,
které snad vykoupí v Českých Budějovicích, aby paní Svobodová
mohla získat tolik potřebné finance.

Pro žáky to byl silný zážitek, ale hlavně motivace, jak pomoci dru-
hým. Ve sběru víček budeme určitě pokračovat.

Děkujeme panu řediteli Ing. Kalenovi, že zapůjčil na odvoz pytlů
školní autobus a velký dík též patří žákům, zaměstnancům školní res-
taurace Junior a všem, kteří se podíleli na sběru víček.

Jana Bartyzalová, vychovatelka

Tříkrálová sbírka 2019
Vážení a milí přátelé Tříkrálové sbírky, rok se s rokem sešel, a i

když je nyní ještě před vánočními svátky a Tři krále máme až po No-
vém roce, už se na vás obracím s informacemi o sbírce, protože na
začátku ledna by se to už nemuselo stihnout.

Zde na Nových Hradech a v okolí, to znamená Údolí, Štiptoň, Ja-
novka, Byňov, Jakule a Nakolice, budeme koledovat v sobotu 5. ledna.
Letošním tématem sbírky bude podpora vybudování Humanitárního
skladu při Diecézní Charitě České Budějovice.

Humanitární sklad v Českých Budějovicích bude zajišťovat zá-
zemí pro jednotlivé charity na území celé Českobudějovické diecé-
ze, což je území srovnatelné s územím Jihočeského kraje. Budou se
zde skladovat věci potřebné pro pomoc v různých krizových situa-
cích, například povodně. Pro řešení takové situace jsou zapotřebí
třeba pytle na písek a plnička těchto pytlů, čerpadla, odvlhčovače,
lopaty, košťata, kýble, hadry a úklidová chemie. Ale také třeba
rozkládací lehátka a přikrývky, nebo spacáky.

Možná si někteří z vás pamatují, když při povodních v roce 2002
bylo vytopeno několik domů v Údolí, že P. Bonfilius tehdy přivezl
z Rakouska několik vysoušečů a poskytl je poškozeným. Tehdy ješ-
tě u nás vysoušeče nebyly příliš známé a málokdo s nimi disponoval.
Dnes už si je budeme moci zapůjčit v případě potřeby třeba právě
z humanitárního skladu.

Pro zajímavost jsem se podíval na Wikipediii jak to u nás bylo a
je s povodněmi. V 19. a 20. století u nás bylo shodně vždy 9 větších
povodní během jednoho století. Za posledních 21 let, tedy od roku
1997 do roku 2018 u nás bylo již 8 povodní různě velkého rozsahu a
zemřelo při nich více než 100 lidí.

Rád bych nyní také poprosil děti a především dospělé, kteří mají zá-
jem se zapojit do koledování, aby mne kontaktovali na adrese chari-
ta.novehrady.jiznicechy@seznam.cz nebo na čísle +420 775 775 568.
Za každého, kdo nám je ochoten pomoci s Tříkrálovou sbírkou,
jsem velmi vděčný.

Přeji všem štědré a požehnané svátky vánoční a do nového roku
hodně zdraví a životní pohody.

Za Oblastní Charitu Václav Švarc
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SOPTÍCI informují,
Vážení občané Nových Hradů, dne 10. lis-

topadu jsme oslavili v naší hasičské zbrojnici
Helloweenský svátek (již po čtvrté). Účast
Helloweenských bytostí: Zombie vojáci, Pra-
covník jatek, Jaison, Fidel Castro a jeho osob-
ní stráž, Hrabě Dracula se svou nevěstkou,
Bratři Vampyrovi, Lidojedi, Smrťák a Starej
nádražák. Úderem 17 hodiny začala stezka
odvahy. Starší MH připravili opravdu napí-
navé okamžiky pro své mladší kolegy… Po
splnění stezky se rozjel pravý Helloweenský
mejdan…

Jako v minulém roce tak i v letošním jsme
za pomoci Městského úřadu Nových Hradů a
pana starosty Mgr.Vladimíra Hokra podali žá-
dost do dotačního programu Můj klub, který
vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tě-
lovýchovy (MŠMT). Jako v minulém roce tak
i v letošním jsme byli úspěšní a za obdržené fi-
nance jsme mohli nakoupit vybavení pro MH
v podobě: Lehkoatletickou překážku - pro zá-
vod požární všestrannosti, Ruční džberovou
stříkačku (CTIF) materiál kov dva kusy - pro
závod požární všestrannosti, Stavitelnou ba-
riéru - pro závod požární všestrannosti, Star-
tovní čísla - pro závod požární všestrannosti,
Mechanické terče - pro závod požární vše-
strannosti. Profesionální figurínu dospělého
pro nácvik resuscitačních technik (Prestan).
Prestan KPR monitor počítá a průměruje počet

stlačení hrudníku v přepočtu na minutu a oka-
mžitě danou rychlost signalizuje pomocí LED
diod. Díky simulátoru Prestan s KPR monito-
rem dokážeme efektivně ukázat /naučit MH
provádět nepřímou masáž srdce správnou
rychlostí, aby bylo poskytnutí první pomoci co
nejefektivnější. Zmínil jsem pomoc pana sta-
rosty Mgr.Vladimíra Hokra, který nám velmi

pomohl s žádostí a čerpáním, tímto bych mu
chtěl za MH poděkovat.

Závěrem bych chtěl popřát všem členům
SDH Nové Hrady, čtenářům NZ, občanům
Nových Hradů a přilehlých osad bohatého Mi-
kuláše, klidné prožití svátků vánočních a mno-
ho zdraví do roku 2019.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

Majitelé řadových garáží
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s nabídkou, která se týká majitelů řadových ga-

ráží v našem městě. V případě nějaké mimořádné události (požár, zatopení garáží nebo např.
spadlý strom), bychom Vás mohli včas informovat o hrozícím nebezpečí a tím minimalizovat
případné škody na Vašem majetku.

Pokud budete mít zájem, můžete nám na sebe dát telefonický kontakt, který bychom po-
užili v případě, pokud by došlo např. k požáru sousední garáže, abyste mohli včas se svými
automobily odjet. Zpřístupněním Vaší garáže, byste umožnili provádět průběžný průzkum
skrytých ohnisek požáru. Dále by pro nás byla také cenná informace, pokud by byly v garáži
uskladněné propanbutanové lahve popřípadě větší množství pohonných hmot, které by mohli
představovat zvýšené riziko pro zasahující hasiče. V žádném případě se nemusíte obávat
toho, že bychom u Vás prováděli jakékoliv kontroly nebo že by mohlo dojít ke zneužití Va-
šich kontaktů. Všechny tyto údaje plánujeme shromažďovat v aplikaci, kde budou Vaše tele-
fonní čísla přiřazena k parcelním číslům Vaší garáže. Tato aplikace nebude veřejně přístupná
a bude sloužit pouze pro účely při mimořádných událostech.

Jedná se o řadové garáže v ulici Na vyhlídce, Hradební, Jižní město, u autobusového
nádraží, u hřbitova a na Klondajku.

V případě zájmu mne kontaktujte na tel 725 918 677 anebo na e-mail hasicinh@senam.cz
Dále bych rád popřál všem občanům nejenom v Nových Hradech, ale také v přilehlých

obcích krásný a klidný adventní čas a hodně zdraví a pohody do nadcházejícího roku.
Za SDH Nové Hrady Radek Bandík
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Oslava stého výročí
Také v naší škole jsme se přidali k osla-

vám stého výročí založení České republiky.
Ve spolupráci školní družiny a prvního stup-
ně ZŠ jsme připravili na toto téma barevné
soutěživé odpoledne. Během celého roku
jsme si o vzniku republiky povídali jak při
výuce, tak i během odpoledních her. Vše vy-
vrcholilo ve čtvrtek 25. 10. Během odpoledne
děti oblečené do našich státních barev plnily
různé kvízy a úkoly na téma „naše republika“.
Například- skládaly státní znak, doplňovaly
chybějící slova hymny, poznávaly naše prezi-
denty a známé osobnosti. Dobrovolnice z klu-
bu seniorů skvěle vypomohly u jednotlivých
stanovišť. Za to jim moc děkujeme. Ostatní
děti, které právě neplnily úkoly, vymýšlely
přáníčka pro naši republiku a prvňáci se poku-
sili nakreslit státní znak. Za odměnu a na pa-
mátku na tento den a tuto událost získal každý
zlatou medaili se symbolickou 100. Děkujeme
o.p.s. Humanitas a paní učitelce Tomáškové
za jejich pořízení.

Dalším úkolem v rámci tohoto projektu
bylo také vytvořit společný strom. Každý žá-
ček vytvořil svůj list, který je umístěn na naší
národní školní lípě v chodbě I. st. ZŠ. Děkuji
všem, kteří se na tomto projektu podíleli.

B. Vochosková

Přání jsou autentické vyjádření dětí.
Omluvte prosím chybičky, ještě neumí veškerý
pravopis.Více fotografií na str. 2, 29, 30
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Strašidlácké odpoledne v školní družině v obrazech
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Prvnáčci na radnici
V pátek 16. listopadu jsme navštívili naši novohradskou radnici a

setkali jsme se se starostou města Mgr. Vladimírem Hokrem. Na rad-
nici jsme přišli hlavně proto, abychom viděli, jak se vyvěšuje státní
vlajka, když náš stát slaví svátek. A protože 17. listopadu slavíme Den
boje za svobodu a demokracii a 17. listopad je současně i Mezinárod-
ním dnem studenstva, byla naše návštěva naplánovaná právě v před-
večer státního svátku.

Na radnici nás přivítal pan starosta a uvedl nás do obřadní síně. Zde
jsme si společně připomněli, že ke státním symbolům, které už známe,
patří státní vlajka, státní znak a státní hymna. Pan starosta nám ukázal
i městský prapor, který určitě na radnici bude vlát v příštím roce, pro-
tože naše město bude mít narozeniny. Oslaví již 740 let. Dozvěděli
jsme se, kde v našem městě stály městské brá-
ny, kde ještě i dnes najdeme zbytky hradeb
a co představuje zlatá pětilistá růže a hradby
na městském praporu. Také již víme, jak vy-
padá městský znak Nových Hradů a kde ho
najdeme.

Vyprávění pana starosty bylo tak zajímavé,
že nám ani nestačil vymezený čas.JNakonec
jsme všichni odešli před radnici a pan starosta
vyvěsil naši státní vlajku.

Velice děkujeme za pozvání na radnici, za
hezké vyprávění a určitě se v příštím „naroze-
ninovém roce“ s panem starostou moc rádi set-
káme a vypravíme se s ním na procházku
naším městem.J

prvňáčci z Áčka i z Béčka,
paní učitelky M. Rolínková a L. Dušková

a paní asistentky Z. Horelicová
a J. Hambergerová

PODZIM V REZIDENCI
Naše třída se zúčastnila výstavy výtvarných prací. Ten-

tokrát jsme šli hodnotit naše výtvory, které byly vystaveny
v Novohradské Rezidenci. Téma PODZIM jsme se pokusi-
li znázornit různými technikami. Návštěvníkům Rezidence
se naše práce líbily. Udělali jsme radost sobě i druhým.

Žáci IV.A  + Mgr. Jana Tomášková



prosinec 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2018



prosinec 2018 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Zveme vás na tradiční

Předvánoční
setkání seniorů

z Nových Hradů a okolních osad

v sobotu 8. 12. 2018, od 14 do 20 hodin

Vystoupí cimbálová muzika Kyničan
a Mladá kapela

Muzika k poslechu, tanci a pro dobrou náladu, občerstvení

Hotel Máj Nové Hrady, vstup volný, www.kicnovehrady.cz

Koncert Marty a Bulata
V sobotu 24. listopadu jste mohli v Kulturně-spolkovém domě nav-

štívit velmi pěkný a „mladý“ koncert, na kterém vystoupila Marta Ko-
lesnikova a její pěvecký kamarád Bulat Yanyshev. Marta po ukončení
Základní školy Nové Hrady odešla studovat na Konzervatoř Pardubice
(a již ji absolvovala) a nyní se chystá na další pěveckou zkušenost do
Prahy a také začíná samostatně vystupovat. Jsem velmi ráda, že první
větší recitál, tedy společný s velmi hudebně nadaným Bulatem, byl prá-
vě v „jejím městě“, a že jsme si mohli všichni vychutnat jejich pěkné
hudební mládí. A protože je koncert součástí projektu Kulturní a spol-
ková spolupráce Města Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra,
bude ještě jeden koncert uspořádán pro Martu Kolesnikovou i na ra-
kouské půdě.

Děkuji ještě i jednou Martě a Bulatovi za pěkný kulturní zážitek
a všem divákům za návštěvu koncertu. K. Jarolímková

1. adventní neděle
2. 12. 2018, od 17 hodin

Zveme vás na

ZAHÁJENÍ ADVENTU
a zpívání u Vánočního stromu

Vystoupí

Dětské pěvecké sbory ZŠ Nové Hrady
pod vedením Mgr. Jany Štorové,

Marta Kolesnikova a muzikanti z Podhoranky

Kdo máte doma zvonečky,

vezměte si je prosím s sebou

Novohradské náměstí, teplé nápoje

KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz
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Zveme vás na tradiční

Vánoční
koncert

na 3. adventní neděli

16. 12. 2018 od 15 h

Vystoupí
Pražský hradčanský orchestr
a Novohradský smíšený sbor

Vstup volný

Kulturně-spolkový dům Nové Hrady, Česká ulice 74,
www.kicnovehrady.cz

Zveme vás na tradiční

Čertovsko
Mikulášský rej

ve středu 5. 12. 2018

17.30 h Čertovské hrátky pro nejmenší děti
18.00 h Novohradské peklo a Čertovsko-Mikulášský rej

Novohradské náměstí

pořádají Novohradští čerti a www.kicnovehrady.cz

Zveme vás na

Počertovskou

rockovou

zábavu a diskotéku

v pátek 7. 12. 2018, 19–03 h

Vystoupí kapely Lost Voyagers a Seven´s
a DJ Martin Hájek

Hotel Máj Nové Hrady, vstupné 100 Kč,
opravdoví čerti a andělé vstup zdarma

www.kicnovehrady.cz
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Podzimní výstava
Vladislava Karby nám připomněla

jeho lidský a umělecký příběh
Téměř dvouměsíční výstava obrazů „Novohradská krajina Vladisla-

va Karby“ byla vzpomínáním na novohradského rodáka, jenž se velkou
část života soustředil na malování a vykreslení krajiny, ve které žil.
Návštěvníci galerie, kterých bylo zhruba tři stovky, „hledali“ a viděli
na výstavě jarní či zimní Novohradsko, známá místa s vrcholky hor,
Žárský rybník, staré stromy z hlubokých lesů, drobné krajinky… Na
výstavě se ale také „objevovaly“ vlastní vzpomínky na dobu před dva-
ceti či třiceti lety a v nich „obraz“ malíře, který se s každým pouštěl do
řeč, jen výjimečně měl špatnou náladu a obrazy „rozdával“ všude ko-
lem sebe. Vlastně většina „domácích návštěvníků“ o něm nehovořila
jako o panu Karbovi, ale jako o Láďovi či Vláďovi.

Ještě jednou děkuji všem za spolupráci na tvorbě výstavy, zejmé-
na děkuji majitelům obrazů za zápůjčky. Děkuji všem návštěvníkům
galerie za zájem o výstavu a jsem velmi ráda, že jste přijali možnost
zpříjemnit si podzimní měsíce touto „krajinářskou nabídkou“. Vě-
řím, že výtvarné připomenutí „malíře Novohradska“ mělo pro nás
všechny smysl … K. Jarolímková

Andělská výstava
poslední výstava roku 2018

1. – 16. 12. 2018
otevřeno o víkendech od 10 do 16 hodin

Novohradská galerie Koželužna zve na poslední letošní výstavu,
na které uvidíte anděle jako bytosti různých podob, tvarů, barev, ná-
lad…asi tak, jak si jednotliví malíři anděla představují a cítí.

Většina obrazů bude prodejní, takže možná v galerii objevíte i
vánoční dárek pro své blízké či přátele.

Výstavu budeme mít otevřenou od první prosincové soboty,
kdy jí uděláme „andělskou vernisáž“ od 14 hodin. Otevřena ale
bude už dopoledne od 10 hodin, neboť v tu dobu budeme malo-
vat s Kateřinou Ašenbrennerovou také „svoje anděly“ (zájemci
o malování již kapacitu místa naplnili).

Výstava s doprovodným programem bude zpřístupněna mimo
víkendy i pro děti z novohradských škol.

A ještě přeji všem čtenářům zpravodaje krásný adventní čas na-
plněný vnitřním klidem, laskavostí a příjemnými andělskými chví-
lemi třeba v Koželužně. K. Jarolímková

Broučci
a jejich krajina
Na podzimní výstavu v Koželužně zavítali

i Broučci z novohradské mateřské školy a udě-
lali si na ni dost času, aby si mohli i zamalovat.
Nejprve jsme společně prošli celou výstavu a
dívali se, přemýšleli, hádali a ukazovali, no a
pak jsme z jednotlivých „krajinářských dílků“
sestavili nový velký obraz. Do něho jsme po-
sadili horu Vysokou, Kraví, Kuní, louky s kyt-
kami, pole, Žárský rybník i s ostrůvkem a na
Kraví horu postavili dobrovodský kostel. Ten-
to velký obraz – společné výtvarné dílo Brouč-
ků – si jistě najde svoje místo na některé zdi
ve školce. Dětem a paním učitelkám děkuji za
návštěvu i jedné malé culíkaté návštěvnici,
která ten stejný den odpoledne přivedla na vý-
stavu i svoje rodiče a už sama udělala „prů-
vodkyni uměním“. K. Jarolímková

Tak nejprve máme v naší krajině kopce... ...také jsou tu stromy a louky...

...jsou tu i pole a rybníky... ...a na louce i kytičky... a to je naše krajina
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Může být v muzeu něco nového?
Tuto otázku si možná polo-

žili lidé, kteří využili příleži-
tosti a v sobotu 17. listopadu
navštívili Muzeum města No-
vých Hradů, Novohradska a
Novohradských hor. Desítky
místních občanů i turistů při-
šly, aby se v rámci Dne otevře-
ných dveří seznámily s historií
našeho města. A myslím, že
návštěvníci neodcházeli zkla-
máni. Tak tedy – co je v muzeu
nového? Nově máme dokončen
panel věnovaný klášteru servi-
tů. Úvodní blok panelů ukazu-
jící historii města je připraven
k instalaci, jakmile budou ho-
tové truhlářské práce. Pěkná je
expozice Sboru dobrovolných hasičů, kterou se již podařilo dokončit.
Po technické stránce jsou připraveny interaktivní prvky, zbývá je jen
oživit. Naopak dvacáté století zůstává zatím popelkou, tady máme ještě
rezervy a prostor pro další vývoj a můžeme se těšit, že něco nového
bude v muzeu také příští rok.

Možná si řeknete, že se toho v muzeu moc neděje. Jenže muzeum, to
není jenom prostor s vystavenými exponáty. Muzeum by mělo žít a vy-
lézat ze své ulity ven. I to se nám snad daří. Během roku proběhlo šest
přednášek o první světové válce a jejích důsledcích pro Novohradsko.
Pět z nich bylo určeno pro veřejnost, jedna pro školu. S žáky biologic-
kého semináře jsme ke stému výročí republiky vysadili lípy, kterým
děti daly jména podle postav české historie. Muzeum připravilo i ex-
kurze pro žáky deváté třídy v rámci regionální výchovy v zeměpisu.
Myslíte si, že na hradě nebo na hřbitově se deváťáci museli nudit, proto-
že to dávno znají? Možná byste byli překvapeni, že na tato místa se lze
podívat i nově, jinak, než jsme zvyklí. Ostatně – přijďte se podívat a
přesvědčit se na vlastní oči, jestli může být v muzeu něco nového.

Novohradské muzeum, Jitka Šáchová

Střípky novohradské historie
Prosincovým vydáním Novohradského zpravodaje uzavíráme cyk-

lus, který byl věnován „osmičkovým“ rokům novohradské historie.
Naše výprava do místních dějin končí podobně jako řada pohádek –
svatbou. Dne 1. května roku 1878 se v Praze oženil Karl Bonaventura
Buquoy s Philippinou Theresií Czernin-Morzinovou. Ještě téhož dne
přijeli novomanželé do Nových Hradů a byli zde slavnostně přivítáni.
Sňatek byl radostnou událostí také pro chudé lidi ve městě i okolí, kteří
byli hojně obdarováni. Ostatně hraběnka Philippine, nebo chcete-li Fi-
lipína, se charitativní činností zabývala po celý život. V Rožmberku
byla předsedkyní Spolku pro ochranu matek a péči o kojence. V No-
vých Hradech založila dětský opatrovnický ústav, který nazvala „Dět-
ský domov“. Úkolem tohoto zařízení bylo pečovat o děti ve věku od tří
do šesti let, byl tak jakousi obdobou dnešní mateřské školy. Hraběnka
pak i dále přispívala na údržbu i provoz budovy a na stravování a oble-
čení řádových sester, které se o děti staraly. Dětský opatrovnický
ústav zanikl v roce 1918, po druhé světové válce ale byla v témže ob-
jektu zřízena mateřská škola, kterou novohradské děti navštěvují i
dnes. Jméno hraběnky Filipíny se nám dodnes připomíná ve Světví –
zdejší hospodářský dvůr, přestavěný v roce 1878, byl pojmenován
právě podle ní.

Nu a kdo byly další dvě dámy minule zmiňované? Gabrielle hraběn-
ka Thun-Hohenstein byla mladší sestra Karla Bonaventury Buquoye,
za hraběte Josefa Phillippa von Thun-Hohenstein se provdala v roce
1881. Princezna Sophie Theresa byla manželka Georga Johanna Buqu-
oye a tedy matka Karla Bonaventury. Podle ní byl pojmenován lovecký
zámeček nedaleko osady Javory Sophienschloss, česky Žofín.

Na závěr bych chtěla poděkovat za Vaše ohlasy na tento cyklus. Pro
tři nejúspěšnější řešitele je v muzeu připravena malá pozornost, ovšem
všichni zájemci o novohradskou vlastivědu jsou tu vítáni.

J. Šáchová

Studánka v Jetzkobrunnu
V letošním červnovém Novohradském zpravodaji vyšla výzva k hla-

sování pro studánku v Jetzkobrunnu, nejjižnější části osady Údolí. Do
konce června mohli lidé hlasovat, počátkem července byly sečteny hla-
sy a v srpnovém Zpravodaji již jste si mohli přečíst, že naše údolská stu-
dánka nasbírala nejvíc hlasů nejen v Jihočeském kraji, ale v celé České
republice. Velkou zásluhu na tomto výsledku mají hlavně „Údoláci“,
bez jejich nasazení bychom proti těžkému píseckému soupeři sotva
uspěli. A k čemu nám to vítězství bylo dobré? K příspěvku od sponzora,
výrobce balených vod Toma, přidalo svůj díl město Nové Hrady. Sešla
se tak sumička, se kterou bylo možno udělat docela dost. A taky se udě-
lalo. Studánka dostala novou stříšku, kryt nad vlastním pramenem byl
opatřen dvířky, aby se nezanášel nečistotou. Ochránci přírody pramen i
odkalovací jímku vyčistili, členové Auto-Moto klubu upravili přístupo-
vou cestu, která teď bude bezpečnější i při nepříznivém počasí. Čeká
nás ještě pár drobných úprav, ale až bude hotovo, budeme si moci odpo-
činout. Třeba na nově instalované lavičce. Za to děkuji všem, kdo se ja-
koukoli formou na zvelebení studánky podíleli.

Český svaz ochránců přírody, Jitka Šáchová
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Informace z knihovny
Den pro dětskou knihu jsme „oslavili“ 23. listopadu s dětmi ze zá-

kladní školy pořadem LISTOVÁNÍ (divadelní představení se scénic-
kým čtením), které nám přijel zahrát sám duchovní otec tohoto projektu
herec Lukáš Hejlík a s ním herečka Věra Hollá. Pro mladší děti to bylo
představení podle knihy Šmodrcha (autor Archie Kimpton) a pro ty
starší Jak být klukem/holkou (James Dawson a Hayley Longová). Her-
ci byli úžasní jako v každém předchozím Listování, děti nadšené a spo-
kojené a zdá se, že i pedagogové.

Děkuji Lukáši Hejlíkovi a Věře Hollé za perfektní herecký výkon,
moc děkuji i spolupracovnicím ing. Jitce Duspivové a Blance Cáplové
za pomoc na přípravě a uskutečnění představení.

Radost mi udělala Mgr. Lenka Kučerová, která navštívila se svými
šesťáky a sedmáky v rámci výuky naši knihovnu, kde se děti seznámily
s uspořádáním knih v knihovně a zkusily si vyhledávání odborné litera-
tury pomocí on-line katalogu a následné vyhledávání fyzické. Díky
paní učitelce byla tato návštěva u některých dětí impulzem k přihlášení
se jako čtenář do knihovny. Doufám, že tato spolupráce bude do bu-
doucna pokračovat. Zatím jsou návštěvy školních tříd s vyšším počtem
žáků než 10-15 docela masakr vzhledem k velikosti knihovny, ale již
brzy bude pro nás všechny k dispozici krásná nová a prostornější kni-
hovna, takže se můžeme jen těšit.

Od 1. prosince až do Vánoc můžete využít Adventní amnestie –
v tomto období budou lajdákům (pokud zajdou do knihovny) prominu-
ty pokuty za pozdní a ještě pozdnější vrácení
knih (někteří se kvůli pokutě dokonce bojí do
knihovny přijít) a nově přihlášeným čtenářům
bude odpuštěn roční poplatek.

Na čtvrtek 27. prosince 2018 od 13. hodin
bych ráda pozvala velké i malé čtenáře a přízniv-
ce knihovny na Vánoční povídání u vánočního
čaje, kde bychom si povídali nejen o knížkách,
ale i o tom, jak vypadají vánoce dnes, jak vypa-
daly za našeho dětství, jak za našich babiček…,
můžeme si navzájem dát ochutnat trochu vlast-
ního cukroví, předat si recept…

Senioři jsou obzvláště vítáni, hodně toho
pamatují a hodně ví.

Omezení provozu knihovny
o Vánocích:
Zavřeno bude pouze 31. 12.

Všem čtenářům a přátelům knih a kni-
hovny přeji příjemné a klidné Vánoce v kru-
hu svých nejbližších.

Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
Dopis / Kathryn Hughesová
Tina Craigová pracuje do úmoru, a ještě k tomu o sobotách prodává
v dobročinném obchodě, aby ve svém nešťastném domově trávila co
nejméně času. Když prohledává kapsy starého obleku, který někdo
charitě věnoval, objeví dopis se zalepenou ofrankovanou obálkou
bez razítka. Dopis otevře a přečte si ho – a to změní směr jejího živo-
ta navždy.
Kronika 7. roty Pohraniční stráže Nové Hrady 15. brigády
PS České Budějovice / Jan Gara
Stropnice: příběh řeky / Milan Koželuh
Oči Doudlebska: Příběh Karla Hlubučka (1905-1968) / Jan Štifter
Příběh z Trhosvinenska.
Aristokratka a vlna zločinnosti na zámku Kostka / Evžen Boček
Nejlepší víkend / Patrik Hartl
Sama v černém lese / Cass Green
Lazar / Lars Kepler
Jak být klukem / holkou: vše, co jste chtěli vědět o pubertě a báli jste
se googlit / James Dawson, Hayley Longová

Městská knihovna v Nových Hradech
vyhlašuje

ADVENTNÍ AMNESTII
OD 1. PROSINCE 2018 AŽ DO VÁNOC

čtenářům budou prominuty
pokuty za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA

Městská knihovna v Nových Hradech zve
přátele a příznivce knihovny na

VÁNOČNÍ POVÍDÁNÍ
u vánočního čaje

ve čtvrtek 27. prosince 2018 od 13.00 hodin
v městské knihovně
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Podzim je pro nás íčkaře už tradičně časem
setkání s ostatními lidmi „od fochu“. Jedno ta-
kové setkání bylo na začátku listopadu v boro-
vanském klášteře, kde jsme se sešli v rámci
naší destinace Novohradsko – Doudlebsko a
probrali, dnes už můžeme říci minulou, sezonu.
Tedy co se povedlo, co se možná nepovedlo,
o jaké zkušenosti jsme zase bohatší a v nepo-
slední řadě co města a obce plánují na příští
rok. Kapličtí nám např. představili novou vý-
stavu „Dracula a ti druzí“, která doplňuje místní
Krampus galerii, Trhovosvinenští zhodnotili
mj. pochodový závod „Trhovosvinenskou pa-
desátku“, Borovanští nastínili obnovenou stez-
ku „Totalita rozděluje“, která bude v květnu
příštího roku slavnostně otevřena a pan Jarolí-
mek z destinační společnosti Novohradsko –
Doudlebsko informoval o aktivitách společnos-
ti. Nakonec jsme měli možnost zhlédnout (v té
době finišující) zrenovovanou expozici „Pek-
lománie“, která na první pohled a dojem slibo-
vala skvělou podívanou!

O pár dní později jsem se zúčastnila jedná-
ní Členského fóra A.T.I.C. ČR (Asociace tu-
ristických a informačních center ČR), jež jsme
členy od samého začátku fungování novo-
hradského infocentra, ale nikdy jsme se tohoto

setkání neúčastnili. Jednání se tentokrát kona-
lo v krásném historickém městě Kutná Hora.
Součástí jednání bylo mj. zhodnocení uplynu-
lých činností A.T.I.C., nové plány, volba pre-
zidenta asociace, radních za jednotlivé kraje,
schválení rozpočtu A.T.I.C. pro další rok,
zhodnocení návštěvnosti infocenter, předsta-
vení nových aktivit (např. dětské prázdninové
lokační hry ve spolupráci s ČT Déčko), pre-
zentace novinek vydavatelství MCU, prezen-
tace regionálních filmových kanceláří nebo i
ohlédnutí za letošním hodnocení Mystery
shoppingu turistických informačních center,
tedy tajného testování kvality služeb infocen-
ter. Mimochodem, tímto utajeným hodnoce-
ním jsme letos prošli s „úspěšností“ 97,6 %,
což je opravdu vysoké číslo J. Součástí kut-
nohorského programu bylo i vyhlášení soutě-
že „Informační centrum roku 2018“ – za
Jihočeský kraj se na prvním místě umístilo IC
Jindřichův Hradec, na druhém místě Borova-
ny a třetí místo obsadilo IC z Třeboně. Město
Kutná Hora pro všechny účastníky uspořáda-
lo doprovodný program, jehož součástí byla
prohlídka města po nejzajímavějších místech
a památkách. Díky této prohlídce mohu Kut-
nou Horu jen doporučit!

Ještě bych Vás ráda informovala o no-
vých knihách, které máme v prodeji. Jedná
se o publikace: „Četnické humoresky z Bo-
rovan“, „Historické panoptikum jihočeského
zločinu“ a „Na hranici v Horním Dvořišti“.
V době vydání prosincového čísla NZ bychom
snad měli mít v prodeji i novou knihu od pana
Milana Koželuha „Stropnice – příběh řeky“.
Knihy mohou být i vhodným vánočním dár-
kem, a když už jsem se zmínila o vánočních
dárcích, u nás můžete samozřejmě zakoupit i
vstupenky na letní divadelní představení Otáči-
vého hlediště v Českém Krumlově nebo jaké-
koliv jiné vstupenky, které nabízí rezervační /
prodejní portál CBsystem (www.cbsystem.cz).

Za celé novohradské íčko Vám přeji pří-
jemný adventní čas prožitý bez zbytečného
shonu a se zdravou myslí, čas provoněný
vánočním cukrovím a klidné a bezstarostné
Vánoce v kruhu svých nejbližších. Do na-
stávajícího roku 2019 přeji zejména pevné
zdraví, správné a pozitivní informace nejen
na cestách či výletech a hodně zdravého ro-
zumu, bez kterého bychom se ve světě mohli
i ztratit.

Za novohradské íčko Ing. Jitka Duspivová

Informační centrum Nové Hrady informuje…
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Šachový výcvikový rok 2018/2019 jsme
zahájili opožděně a okamžitě „naplno“. Po
prvním letošním tréninku nás totiž hned čeka-
lo první kolo krajské šachové soutěže – Velká
cena Jihočeského kraje KP 2018/19 v rapid ša-
chu mládeže - open. Odvahu přihlásit se měli
čtyři zájemci. Jeden zaspal, takže do Českých
Budějovic vyrazil na svůj první šachový turnaj
Matyáš Hokr a již o něco šachově zkušenější
sourozenci Anna a Jan Pávkovi.

Velkou změnou oproti předchozím roční-
kům je nový herní systém. Mladí šachisté
a šachistky jsou nasazováni do skupin (hoši a
dívky hrají spolu) podle šachové výkonnosti
(ELA) a ne podle věku. Stalo se tak, že náš
šestiletý Matyáš nastoupil proti čtrnáctiletému
soupeři a šachovou partii vyhrál. V šachách to-
tiž rozhoduje úroveň šachového myšlení, ne
věk.

Výhody nového systému jsou především
v tom, že odpadnou zbytečné partie mezi vý-
konnostně hodně se lišícími šachisty (o hodně
slabší hráči velice těžko mohou silnějšího pro-
tivníka porazit a výkonnostně silnější hráči se
neučí hrát šachy s plným nasazením). Další
výhodou je, že se hraje s možností postupu do
vyšší výkonnostní skupiny. Je tu tedy další
motivační faktor.

Jako každý systém, má i tento určité slabi-
ny. Pro pořadatele je náročnější, turnaje se
musí „zaběhnout“ a odstranit je nutné všechny
objevující se problémy.

A nyní k našim hráčům. Sourozenci Pávko-
vi podali solidní výkon. Bylo znát, že delší
dobu nehráli vážné partie, takže se dopouštěli
zbytečných chyb. Oba skončili v druhé polovi-
ně startovního pole v bezpečné vzdálenosti od
posledního místa.

S velkým zájmem jsem očekával start na-
šeho nejmladšího šachisty Matyáše Hokra.
Spolupracovat s Matyášem a jeho rodiči jsem
začal v loňském roce. To byl Matyáš ještě
předškolák, ale o šachy již jevil velký zájem.
S pomocí otce zvládl základní šachové znalos-
ti a dovednosti na velmi dobré úrovni. Většinu
členů našeho šachového kroužku na konci loň-
ského školního roku poměrně snadno porážel.
Jak to tedy dopadlo na krajské úrovni?

Matyáš jako jeden z nejmladších účastníků
nastoupil neohroženě v dvacetičlenné skupině
začínajících šachistů (ELO 1000). Bez větších
problémů odehrál sedm kol, což je celodenní
záležitost. Prohrál pouze dvě partie se soupeři
na konečném prvním a druhém místě. Vybojo-
val tak vynikající třetí místo a získal první ša-
chovou medaili. Všichni jsme přesvědčeni, že
další budou následovat.

Další informace a fotografie jsou zveřejněny
na našich webových stránkách
http://sohranicar.cz/vc-jck-1-turnaj/.

Informace pro všechny šachové
zájemce – VEČERNÍ ŠACHY

V šachovém výcvikovém roce 2018 / 2019
jsme otevřeli ve spolupráci se ZŠ Nové Hrady
pro všechny šachové zájemce tzv. večerní ša-
chy. Každý čtvrtek, kdy je školní vyučování,
se v době od 18.00 hodin do 20.00 hodin schá-
zíme v učebně výpočetní techniky (vchod ze
dvora u tělocvičny ZŠ Nové Hrady, Komen-
ského ulice 30). K šachovému výcviku či hře
je možné využít i počítače, které jsou v počíta-
čové učebně. Večerní šachy vede Jan Flieger,
šachový trenér IV. VT.

Mgr. Vilibald Rolínek

Úspěšné šachové vykročení

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 2. 12. – Zapomenutý čert, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 12. – Zlatovláska, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 12. – Čarodějnická nevěsta, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 12. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 12. – Bruncvík aneb jak lev do znaku přišel – Malé divadlo, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2019:
¡ 22. 6. – 8. 9. – Ztracený svět /dobrodružná podívaná pro celou rodinu/
¡ 5. – 15. 6. – Divotvorný hrnec /muzikál/
¡ 18. – 30. 6. – Dracula /horor/
¡ 10. – 20. 7. – Dekameron /komedie/
¡ 24. – 28. 7. – Šípková Růženka /pohádkový příběh – balet/
¡ 2. – 10. 8. – Turandot /orientální pohádka v italské opeře/
¡ 13. – 17. 8. – Rusalka /opera/
¡ 20. 8. – 1. 9. – Ženy Jindřicha VIII. /česká komedie/

Divadelní představení:
¡ 1. 12. – Živý obraz – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. a 20. 12. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu

– Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 2. a 9. 12. – Klobouk ve křoví – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 12. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 5. 12. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 5. 12. – Nebezpečný experiment – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 12. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 12. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 12. – J. Havelka: Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. a 17. 12. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Ještě jednou profesore – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 12. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 12. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 12. 12. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 12. – Vítání se svobodou – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 15. a 29. 12. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. a 31. 12. – Opereta Gala #1 – DK Metropol, ČB
¡ 17. a 21. 12. – V. Havel: Pokoušení – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. a 27. 12. – Pane, vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 12. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 19. a 28. 12. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 12. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 12. – Její pastorkyňa – DK Metropol, ČB
¡ 28. 12. – 7 žen na krku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 28. 12. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 1. a 21. 1. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 9. 1. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. 12. – Třeboňští pištci – Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 1. 12. – Tři sestry – KD Vltava, ČB
¡ 2. 12. – Třeboňští pištci – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 3., 10. a 17. 12. – Prohlídka radnice s průvodcem – ČB
¡ 7. 12. – Xindl X – KD Vltava, ČB
¡ 10. 12. – Gospelové Vánoce 2018 – Klášterní kostel, Piaristické nám., ČB
¡ 11. 12. – JF a Kateřina Kněžíková – DK Metropol, ČB
¡ 14. 12. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 12. – Štěpán a Jan Matěj Rak – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 15. 12. – Vánoční revivals night 2018 – KD Vltava, ČB
¡ 16. 12. – JF: Česká mše vánoční – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 17. 12. – Wildsticks – Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
¡ 20. 12. – Richard Pechman – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 21. a 26. 12. – Soubor opery JD: Vánoční koncert

– Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 22. 12. – Česká mše vánoční – Hej mistře! – AJG, Hluboká nad Vlt.
¡ 25. 12. – Rockový Vánoce – Rockle Music Club
¡ 6. 1. – Tříkrálový koncert – Borovany
¡ 8. 1. – Miroslav Donutil – KD Borovany
¡ 12. 1. – Ortel – KD Gerbera, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Krajský přebor v karate v Českých Budějovicích 2018
Pět cenných kovů pro novohradské karate a tři nominace na MČR
Krajský přebor v karate se konal v sobotu

27. října 2018 ve sportovní hale vysokých škol
Slávie v Českých Budějovicích. Na tuto postu-
povou soutěže se sjelo rekordních 210 karatis-
tek a karatistů ze 13 Jihočeských škol a oddílů
Bojových umění.

Na třech zápasištích-tatami začala již tra-
dičně dopoledne soutěžní disciplína kata – po-
vinná sestava. V kategorii mladších žáků za
nás nastoupila Nikola Morongová a dokázala
se v početném poli soupeřek propracovat až
do třetího kola, kde skončila na bodovaném
7. místě. V kategorii kata mladší žáci se pro-
bojoval do repasáže o třetí místo David Ma-
cho, ale přes veškerou snahu obsadil „ pouze“
4. místo. Stejná anabáze čekala také Natálii
Machovou v disciplíně kata starší žákyně,
tentokrát také 4. místo. Třetí „bramborovou“
medaili pro naše barvy v disciplíně kata do-
rostenců získal Tomáš Balko. Medailovou
bránu otevřel až Jaromír Švenda, který doká-
zal v kategorii kata muži vybojovat stříbrnou
medaili.

V odpoledních hodinách se konaly souboje
kumite, zápasy dvojic, rozdělených dle pohla-
ví, věkových a váhových kategorií. V katego-
rii kumite mladší žáci do -41 kg obsadil opět 4.
místo David Macho. V kategorii starší žákyně
+50 kg po tuhých soubojích vybojovala stříbr-
nou medaili Natálie Machová. Mezi staršími
žáky podal velice kvalitní výkon náš nový člen

Marek Houser, který dokázal v těžší váhové
kategorii než je on sám, získat stříbrnou me-
daili pro náš oddíl. Třetí stříbro získal pro naše
barvy po tuhých soubojích Jaromír Švenda
v kategorii muži + 84 kg. Zlatou medaili si
odvezl kontumačně do Nových Hradů Tomáš
Balko v kategorii dorostenci -63 kg a s tím

spojený přímý postup na Mistrovství ČR, které
se bude konat 8. prosince 2018 v Jindřichově
Hradci.

Děkuji závodníkům za vzornou reprezen-
taci oddílu a všem, kteří nám pomáhají v na-
šem sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Novohradská výprava na KP v karate z leva Jaromír Švenda, Marek Houser,D avid Macho, tre-
nér Martin Hermann, Nikola Morongová, Natálie Machová a Tomáš Balko

O fotbale
Minulý měsíc jsem chválil hradecké fotbalové chlapy za vynikající

zápasy a nyní můžu přidat další, tak tady jsou:
ČB Mladé – N. Hrady 2:2, N. Hrady – Lišov 3:0, Týn nad Vltavou –

N. Hrady 3:4, N. Hrady – Vrábče 7:1
Mnozí lidé na Hradech často mluvili o tom, že by se fotbal měl zru-

šit, tedy ne v žácích, ale v mužích. Ti se však pochlapili a rozjeli to ve
III. třídě, okresu Č. B., a znovu se budou na jaře z 2. místa tlačit zpět do
„okresního přeboru“. Jen vydržet! Postup by byl pro Hrady dobrým po-
činem. Vždyť lepší zní uchu „okres“ než III. třída.

Naši žáci pod vedením Martina Silmbroda dodrželi slovo, že na
podzim budou na předních místech. Hráli výbornou kopanou a skončili
na 2. místě. Martin je prostě „čaroděj“! Dostane z těch kluků všechno.
Zůstanu u žáků. V naší republice není všechno špatně, co se týče fotba-
lu. Např. starší žáci Baníku Ostrava dosáhli na mezinárodním „Turnaji
čtyř zemí“ velkého úspěchu. V nabité konkurenci celkově vyhráli.

Postupně porazili: Liverpool 3:2, Hertu Berlín 3:1, Slask Wroclaw 3:0
Baníkovci o rok dříve porazili také Bayern Mnichov a AC Milán!
Že by se něco dělo v našem mládežnickém fotbalu. Bylo by to jen a

jen dobře. Říkám si, když to jde v Baníku, tak proč by to nešlo třeba
v Dynamu Č. Budějovice.

Závěrem…
Fotbal je tak kreativní, světový sport, že je jedničkou „století“. Po-

mohlo tomu i „Rusko“. Tam se lámal chléb! Tam se hrál útočný fotbal a
fotbal bavil svět. Když padne gól třeba z 20 metrů do růžku branky, tak
je to jako když kolem po ochozu přejde krásná dívka …jakoby se na
chvíli zastavil čas. Miroslav Hruška

¡ Daruji za odvoz starší zachovalý rozkládací gauč, vhodný na chatu
nebo chalupu.Informace na tel.: 721 128 317

¡ Hledám podnájem bytu, nejlépe 2+1, v Nových Hradech.
Tel.: 774 236 930

řádková inzerce
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Fota na str. 29, 30 jsou k článku ze str. 16 Oslava stého výročí
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