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Městská knihovna získala zhruba po třiceti letech nový a větší prosluně-
ný prostor. Pro paní knihovnici a všechny čtenáře to bude jistě příjem-
ná změna.                                                                                        K. J.

V sobotu 23. března se z bývalých jeslí „vylouplo“ nové komunitní cen-
trum. Proč vzniklo a k čemu má sloužit jste se dozvěděli při jeho otevře-
ní  a nyní i v dalších článcích zpravodaje.                                      K. J.

Letošní ročník Novohradské číše měl rekordní počet vypsaných soutěž-
ních kategorií, což přineslo i rekordní účast tanečních párů. Více o sou-
těži uvnitř čísla. K.J.

Nečekaný závěr vystoupení mladého zpěváka Thoma Artwaye se
svou kapelou se odehrál na parketách pod pódiem. A nezpíval tam
jenom on… K. J.

První letošní výstava v Koželužně představuje novohradského občana,
pana Zdeňka Chrta. Kdo ho znáte „jenom“ jako bývalého ředitele zá-
kladní školy, můžete ho nyní poznat i jako malíře.                         K. J.

Komunita a komunikace
Tato dvě slova v nadpisu jsou úzce spojena s objektem bývalých jes-

lí, který naše město vlastní a kterému dalo od března nový funkční
smyls v podobě Komunitního centra. I když na druhou stranu, když zde
bývaly jesle pro nejmenší děti, také se zde „komunikovalo“ až až J
Z budovy, která byla v poměrně špatném stavu, se vylouplo něco, co by
mělo být dalším novohradským místem setkávání všech generací či ko-
munit, a to při různých společných činnostech. Velkou část opravené
budovy tvoří městská knihovna, dále již dobře fungující keramická díl-
na Kána, klubové prostory pro nejmenší děti a maminky, zázemí pro
poradenskou činnost, zahrada pro děti a další navazující aktivity. S tě-
mito aktivitami samozřejmě souvisí i ta mezilidská komunikace, která
je jednou z nejtěžších, ale i nejhezčích „lidských dovedností“. Chtěla
bych tedy popřát všem uživatelům a návštěvníkům centra nejen zajíma-
vé aktivity, ale i příjemnou atmosféru a hezké zážitky při setkávání.

Více o novém Komunitním centru se dozvíte uvnitř tohoto čísla NZ
a ještě více přímo na místě, v Hradební ulici.

K. Jarolímková
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Koledníci při žádání o povolení jsou hodně optimističtí a veselí...
„jak vo Masopustu…“

Loučení s letošním Masopustem se zúčastnila řada zajímavých hostů…
Žádání o povolení od nejmladší novohradské
školkové koledy

Dětský masopust v v Domě s pečovatelkou službou

Dětský masopust před novohradskou radnicí, letos již devatenáctá koleda!

Masky doprovázející dětskou koledy byly ze všech koutů světa… Půlnoční překvapení při masopustní zábavě

Fotomozaika z březnového masopustu
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Zápis z 9. schůze městské rady
ze dne 18.02.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 8. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 8. jednání rady města.

� 2. Zápis finanční komise
Rada města schvaluje Hospicu sv. Jana N.
Neumanna o.p.s. Prachatice dotaci ve výši
10.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 18.02.2019 s doporuče-
ním pro radu uzavřít smlouvu o úvěru
s Komerční bankou, a.s. Dále komise do-
poručuje schválit dotaci ve výši 10.000 Kč,
pro Hospic sv. Jana N. Neumanna o.p.s. Ko-
mise také navrhla navýšení objemu peněž-
ních prostředků vyčleněných z rozpočtu
města na dotace pro spolky.)

� 3. Úvěr k předfinancování akce Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
Hotelu Máj v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí vyhodnocení na-
bídek k předfinancování akce: Snížení ener-
getické náročnosti objektu bývalého Hotelu
Máj v Nových Hradech a postupuje schvá-
lení přijetí úvěru k projednání na jednání
Zastupitelstva města.
(Rada města obdržela na základě předchozí
výzvy vyhodnocení nabídek poskytovatelů
úvěrů k předfinancování akce: Snížení ener-
getické náročnosti objektu bývalého Hotelu
Máj v Nových Hradech. Bylo osloveno 5 ban-
kovních domů, z nichž 3 podaly nabídku
k úvěru. Nejvýhodnější podmínky úvěru
nabídla Komerční banka a.s./fixní úrok
1,68 % na období 2020–2031, s možností
bezplatného předčasného doplacení úvěro-
vané částky/.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 2
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2019.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 2.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 3
Rada města souhlasí s rozpočtovým opatře-
ní č. 3/2019.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 3, kterým bude do rozpočtu města za-
členěn úvěr na financování rekonstrukce
hotelu Máj a dále bude navýšen celkový ob-

jem peněžních prostředků na dotace pro
spolky o částku 100.000 Kč.)

� 6. Víceúčelový objekt Byňov
Rada města bere na vědomí informaci o pří-
pravě projektu Víceúčelový objekt Byňov
čp.110 a postupuje schválení podání žádosti
o podporu v rámci dotačního titulu Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR - Program Pod-
pora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov k projednání na jednání zastupitel-
stva města.
(Rada byla starostou města informována
o přípravě projektu rekonstrukce víceúče-
lového objektu v Byňově (rekonstrukce a
rozšíření objektu) pro kulturní, spolkové a
společenské potřeby osady. Na základě roz-
pracované projektové dokumentace bylo vy-
dáno stavební povolení a jsou dořešeny
i majetkové vztahy. K financování akce je
připravena žádost do dotačního programu
ministerstva pro místní rozvoj (program
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační
titul Rekonstrukce a přestavba veřejných
budov) s termínem podání 28.2.2019, kde je
možno žádat o finanční podporu 70% uzna-
telných nákladů projektu. Podání žádosti
o dotaci musí být schváleno zastupitel-
stvem, proto rada postoupila schválení po-
dání žádosti na jeho jednání.)

� 7. Aktualizace strategických dokumentů
města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí návrh aktuali-
zace Strategického plánu rozvoje města a
postupuje jej k projednání na jednání za-
stupitelstva města.
(Starosta města informoval radu města
o nutnosti aktualizace strategických rozvo-
jových dokumentů města Nové Hrady. Bez
této aktualizace není možné podávat některé
žádosti o dotace. Rada byla seznámena s ná-
vrhem částečné aktualizace Strategického
plánu rozvoje města, který by byl též dopl-
něn o Plán rozvoje rodinné politiky (taktéž
s prodloužením platnosti do roku 2020),
Místní program obnovy venkova místních
částí Byňov, Nakolice, Obora, Štiptoň, Údo-
lí, Vyšné na období let 2016–2020 a Soupis
investičních akcí 2019–2022. Takto aktuali-
zovaný strategický dokument bude splňovat
podmínky pro podání dotací. Rada města
zároveň předloží zastupitelstvu města návrh
na zpracování kompletního nového strate-
gického plánu rozvoje města pro období
2021–2025, který by reflektoval nastavení
nových dotačních pravidel a způsobů finan-
cování investičních i neinvestičních aktivit
města a místních částí.

� 8. Smlouva o věcném břemeni –
"Jakule, K 2624, Preslová – kabel NN"
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330040533/004 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na stavbu: Jakule, K 2624, Pres-
lová - kabel NN, za jednorázovou náhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. návrh smlouvy o zřízení věcné-
ho břemene, po dokončení stavby: Jakule,

K 2624, Preslová - kabel NN. Stavbou je
zatížen pozemek parc. č. 1890/1 v k.ú. By-
ňov.)

� 9. Koupě pozemku – Maránek
Rada města bere na vědomí žádost Antoní-
na Maránka, Zdíkov o koupi pozemků parc.
č. 267/16 a č. 269/6 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů a postupuje žádost osadnímu výbor
Údolí k místnímu šetření.
(Rada obdržela od Antonína Maránka, Zdí-
kov žádost o koupi pozemků parc. č. 267/16
a č. 269/6 v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Ža-
datel je vlastníkem sousedního pozemku.)

� 10. Pronájem pozemku – Spěváková
Rada města bere na vědomí žádost Hany
Spěvákové, Obora o pronájem části poze-
mku parc. č. 479/1 v k.ú. Obora u Vyšného,
cca o výměře 155 m2 a postupuje žádost
osadnímu výboru Nakolice, Obora, Vyšné
k místnímu šetření.
(Rada obdržela od Hany Spěvákové, Obora
žádost o pronájem části pozemku parc. č.
479/1 v k.ú. Obora u Vyšného, cca 155 m2.)

� 11. Pronájem pozemku – Brychtovi
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 325/32 o výměře 873 m2

v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od manželů Brychtových
žádost o prodloužení nájemní smlouvy na
pozemek parc. č. 325/32 v k.ú. Nové Hrady
o výměře 873 m2.)

� 12. Osadní výbor Údolí
Rada města bere na vědomí priority osadní-
ho výboru Údolí v letech 2019–2023 a po-
věřuje radního Vrchotu dalším jednáním ve
věci plnění úkolů vyplývajících z navrže-
ných aktivit osadního výboru.
(Rada obdržela od osadního výboru Údolí prio-
rity osadního výboru v letech 2019–2023.)

� 13. Kontrolní výbor – Zápis
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady ze dne 06.02.2019.
Rada obdržela zápis z jednání kontrolního
výboru ze dne 06.02.2019.

� 14. Komise pro kulturu, cestovní ruch
a podnikání – zápis z jednání
Rada města bere na vědomí zápis z 1. schů-
ze komise pro kulturu, cestovní ruch a pod-
nikání ze dne 24.01.2019. rada bere na
vědomí návrh pravidel výlepu plakátů na
plakátovacích plochách v Nových Hradec a
osadách a pověřuje ing. J. Duspivovou ve
spolupráci s místostarostou Mgr. M. Jaro-
límkem dopracováním pravidel.
(Rada obdržela zápis z 1. schůze komise pro
kulturu, cestovní ruch a podnikání ze dne
24.01.2019.)

� 15. Souhlas se zadáním akce – "Obnova
Horního byňovského rybníku"
Rada města bere na vědomí souhlas Minis-
terstva zemědělství ČR se zadáním akce:
Obnova Horního byňovského rybníku na
prc. Č. 475 v k.ú. Byňov a pověřuje Inves-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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tiční a majetkové odbor MěÚ Nové Hrady
přípravou zadání veřejné zakázky.
(Rada obdržela od Ministerstva zemědělství
ČR souhlas se zadáním akce: Obnova Hor-
ního byňovského rybníku na prc. Č. 475
v k.ú. Byňov.)

� 16. Zdravotní zařízení poliklinika –
vyúčtování LPS
Rada města souhlasí s vyúčtováním lé-
kařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za II. pololetí roku 2018 ve výši
46.611 Kč.
(Rada obdržela od Města Trhové Sviny vy-
účtování lékařské pohotovostní služby v Tr-
hových Svinech za II. pololetí roku 2018.
Podíl města Nové Hrady na nákladech za
provoz činí 46.611 Kč.)

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

� 18. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.)

� 19. Osadní výbory
Rada města bere na vědomí informaci o na-
vrženém plánu jednání osadních výborů a
jejich komunikaci s vedením města.
(Rada byla starostou města a radním M. Vr-
chotou informována o přípravě podkladů
pro jednání nově zvolených osadních výbo-
rů. Po schválení zastupitelstvem města bu-
dou osadní výbory pracovat dle navrženého
plánu s tím, že budou upravena pravidelná
jednání výborů (jednání minimálně jeden-
krát za dva měsíce). Osadní výbory též sta-
noví priority jednotlivých osad a společně
s radou města projednají možné financování
jednotlivých navržených akcí či aktivit. Za
radu města se jednání osadních výborů bu-
dou účastnit radní M. Vrchota a starosta
města.)

� 20. JČK – NATURA 2000
Rada města bere na vědomí dohodu s Jiho-
českým krajem o vzájemné spolupráci k za-
jištění udržitelnosti projektu: Optimalizace
zajišťování managementu lokalit soustavy
Matura 2000 v Jihočeském kraji a na jižním
Slovensku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
dohody o vzájemné spolupráci k zajištění
udržitelnosti projektu: Optimalizace zajiš-
ťování managementu lokalit soustavy Natu-
ra 2000 v Jihočeském kraji a na jižním
Slovensku.)

� 21. Dodávka multifunkčního zařízení
Rada města bere na vědomí zprávu o posou-
zení nabídek na dodávku a servisní zajištění
multifunkčního tiskového zařízení.

(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady zprávu k do-
dávce a servisnímu zajištění multifunkčního
tiskového zařízení na městský úřad.)

� 22. Sňatečné obřady
Rada města schvaluje smlouvu s Národním
památkovým ústavem, správou státního hra-
du Nové Hrady o nájmu prostor ke sňateč-
ným a obdobným obřadům a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, správa státního hradu Nové Hrady
návrh smlouvy o nájmu prostor ke sňateč-
ným a obdobným obřadům.)

� 23. Povodňová komise
Rada města schválila členy povodňové ko-
mise města Nové Hrady dle návrhu.
(Rada města projednala návrh na jmenování
nových členů povodňové komise.)

� 24. E.ON ČR – smlouva o přeložce
zařízení distribuční soustavy
Rada města schvaluje smlouvu s E.ON Dis-
tribuce ČR o přeložce zařízení distribuční
soustavy ke stavbě: Nové Hrady, Hotel Máj
- přeložka NN a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Distri-
buce ČR návrh smlouvy o přeložce zařízení
distribuční soustavy ke stavbě: Nové Hrady,
Hotel Máj - přeložka NN.)

Zápis z 10. schůze městské rady
ze dne 04.03.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Miroslav Vrchota, člen rady,
dostavil se v 17.50 hodin a hlasoval od bodu 10.

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 9. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 9. jednání rady.

� 2. Smlouva o věcném břemeni –
"Hlinov, K 1193/1 a 1194/1 – kabel NN"
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330045196/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Hlinov K 1193/1 a
1194/1 - kabel NN, za jednorázovou úhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh smlouvy o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330045196/001,
po dokončení stavby: Hlinov, K 1193/1 a
1194/1 - kabel NN.)

� 3. Smlouva o smlouvě budoucí – "Nové
Hrady, K 829/80 – úprava NN"
Rada města souhlasí se smlouvou č.:
1030050282/002 o smlouvě budoucí o zří-

zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci:
Nové Hrady, K 829/80 - úprava NN, za jed-
norázovou úplatu ve výši 10.000 Kč a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, České Budějovice návrh smlouvy č.:
1030050282/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene na stavbu: Nové
Hrady, K 829/80 – úprava NN. Stavbou
bude zatížen pozemek parc. č. 829/25 v k.ú.
Nové Hrady.)

� 4. Národní památkový ústav – souhlas
s provedením stavebních prací
Rada města souhlasí s provedením staveb-
ních prací na parc. č. 44/2, č. st. 69, č. 42/1 a
č. 43/1  v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu žádost o souhlas s provedením sta-
vebních prací na parcele č. 44/2, č. st. 42/1 a
č. 43/1 v k.ú. Nové Hrady. Stavbou bude
obnoven objekt čp. 106 v Komenského uli-
ci, včetně protější zahrady.)

� 5. Finanční výbor – zápis z jednání
Rada města bere na vědomí zápis z 3. jedná-
ní Finančního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady ze dne 25.02.2019.
(Rada obdržela Zápis z 3. jednání Finanční-
ho výboru Zastupitelstva města Nové Hra-
dy ze dne 25.02.2019.)

� 6. CBsystém – výpověď mandátní
smlouvy + nová příkazní smlouva
Rada města schvaluje dohodu o ukončení
účinnosti mandátní smlouvy č. 2013000241,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.07.2014 se
Statutárním městem České Budějovice.
Rada města schvaluje Příkazní smlouvu
se Statutárním městem České Budějovice
k zajištění prodeje vstupenek prostřednic-
tvím vstupenkového portálu CBsystém a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Statutárního města
České Budějovice informaci o zrušení
mandátní smlouvy a uzavření nové pří-
kazní smlouvy k vstupenkovému portálu
CBsystém.)

� 7. Prorodinná komise – zápis z jednání
Rada města bere na vědomí Zápis z proro-
dinné komise ze dne 07.02.2019.
(Rada obdržela Zápis z prorodinné komise
ze dne 07.02.2019.)

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

� 9. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Rada byla starostou informována o probí-
hajících stavebních řízení a neměla k nim
připomínky.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 10. Dotace JČK – Město (Pořízení
techniky a věcných prostředků pro SDH
Údolí)
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Pořízení techniky a věcných prostředků pro
SDH Údolí.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019
z programu Neinvestiční dotace pro jednot-
ky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihoče-
ského kraje s názvem: Pořízení techniky
a věcných prostředků pro SDH Údolí.
Celkové náklady na projekt jsou ve výši
99.612 Kč, z toho požadovaná částka dotace
činí 69.712 Kč.)

� 11. Dotace JČK – Město (Rekonstrukce
zázemí pro účinkující ve víceúčelovém
sále hotelu Máj)
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2019 na projekt:
Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve ví-
ceúčelovém sále hotelu Máj.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2019
z programu Rozvoj hospodářsky slabých
oblastí Jihočeského kraje s názvem: Rekon-
strukce zázemí pro účinkující ve víceúčelo-
vém sále hotelu Máj. Celkové náklady na
projekt jsou ve výši 1.173.977,07 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 939.000 Kč.)

� 12. Prodej – Veveří u N.H.
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1890 o výměře 361 m2 v k.ú. Veveří
u Nových Hradů Ing. Milanu Novotnému,
U Kněžské louky čp. 2151, Praha za částku
70 Kč/m2 s tím, že pozemek bude na základě
smlouvy zatížen věcným břemenem a po-
stupuje návrh ke schválení zastupitelstvo
města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 1890 v k.ú. Veveří u Nových Hradů
rada projednala žádost Ing. Novotného.)

� 13. Pronájem – Mýtiny
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. st. 1/1 o výměře 118 m2 a parc. č. st.
1/2 o výměře 485 m2 v k.ú. Mýtiny, Janu
Michálkovi, Nové Hrady čp. 448 za částku
2 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru rada opětovně pro-
jednala žádost Jana Michálka o pronájem
pozemků v k.ú. Mýtiny.)

� 14. Žádost TSM – změně nájemníka
Rada města souhlasí s přepisem nájemní
smlouvy k bytu č. 8 v Sídlišti Míru čp. 219,
z Lenky Krejčí na Romana Hrubého.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o povolení pře-

pisu nájemní smlouvy k bytu č. 8 v Sídlišti
Míru čp. 219 z Lenky Krejčí na Romana
Hrubého.)

� 15. Kovárna – pronájem
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor na pozemku parc. č. st. 74,
jehož součástí je budova s čp. 36 v k.ú.
Nové Hrady.
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 47/1 a parc. č. 51 v k.ú. Nové Hrady,
nájemní smlouva na dobu určitou pěti let
s tříměsíční výpovědní lhůtou a pověřuje ta-
jemnici zveřejnění na úřední desce města.
(Rada projednala možnost dalšího využití a
pronájmu objektu historické kovárny v No-
vých Hradech.)

Zápis z 11. schůze městské rady
ze dne 11.03.2019

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Vrchota, člen rady
Ing. Eva Ševčíková, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, 2. místostarosta

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 10. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 10. jednání rady.

� 2. VZ – Stavební úpravy domu,
Komenského ulice čp. 188, Nové Hrady
– zadávací dokumentace
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci k veřejné zakázce: Stavební úpravy
domu, Komenského ulice čp. 188, Nové
Hrady.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace na veřejnou zakázku: Stavební
úpravy domu, Komenského ulice čp. 188,
Nové Hrady.)

� 3. VZ – Stavební úpravy domu,
Komenského ulice čp. 188, Nové Hrady
– jmenování komisí
Rada města schvaluje komisi pro otevírání
obálek veřejné zakázky: Stavební úpravy
domu, Komenského ulice čp. 188, Nové
Hrady: Mgr. Vladimír Hokr, Ing. Pavla Va-
něčková a Marie Mrkvičková, náhradnicí:
Lenka Roulová, Bc. Ilona Volfová a Mgr.
Jana Káplová.
Rada města schvaluje hodnotící komisi ve-
řejné zakázky: Stavební úpravy domu, Ko-
menského ulice čp. 188, Nové Hrady: Ing.
Pavel Hamberger, Bc. Roman Schmidt a
Vlasta Kučerová, náhradníci: Jaroslav Fak-
tor, Miroslav Šlenc a Ing. Pavla Vaněčková.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh na
jmenování komise pro otevírání obálek a
hodnotící komise pro veřejnou zakázku:
Stavební úpravy domu, Komenského ulice
čp. 188, Nové Hrady.)

ZÁPIS z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva
Města Nových Hradů konaného
dne 26. února 2019

Přítomni: Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zde-
něk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Mgr.
Michal Jarolímek, Petr Michale, MUDr. Nata-
ša Návarová, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Omluveni: Ivan Dorotovič, Jan Kollmann, Mar-
tina Kourková, Bc. Jiří Plouhar

Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová
– pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále
Kulturně-spolkového domu v Nových Hra-
dech. Bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
(všichni nepřítomní zastupitelé byli řádně
omluveni) tj. nadpoloviční většina a zastupi-
telstvo je usnášeníschopné. Pan starosta kon-
statoval, že zápis z ustanovujícího zasedání
zastupitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žád-
ná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům zaslán společně s materiály a
podal návrh na doplnění bodu č. 2.10 - Koupě
nemovitostí od manželů Čoudkových a Mac-
kových na základě znaleckého posudku, které
vypracovala VŠTE a tento posudek byl pro-
jednán společně s finančním výborem.

Pan starosta vysvětlil, o jaké nemovitosti
se jedná (bývalá pekárna čp. 45 a dvorek s pří-
slušenstvím) a uvedl historii, kdy manželům
Čoudkovým a Mackovým byly tyto nemovi-
tosti odprodány, když zde začali podnikat.

Pan starosta uvedl, že dnes jsou tyto ob-
jekty propojeny a tvoří jeden celek, který
majitelé nabídli městu k odprodeji za částku
200.000 Kč.

Součásti znaleckého posudku je i ocenění
stánku dole u Flopu, kde se však nejedná o ne-
movitost a tento prodej bude schvalován ra-
dou města.

Pan starosta dal hlasovat o návrhu progra-
mu 3. zasedání zastupitelstva, který zůstává
navržen tak, jak byl předložen a dále bude do-
plněn o bod č. 2.10.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 2. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Schválení úvěru – rekonstrukce hotelu Máj
5. Strategický plán rozvoje města
6. Projekt Víceúčelový objekt Byňov
7. Jednorázové odměny za výkon

funkce členům komisí a výborů
8. Volba členů osadních výborů
9. Rámcový plán činnosti finančního výborů

pro volební období 2019-2022
10.Plán práce kontrolního výborů na rok 2019
11.Interpelace
12.Diskuse
13.Závěr a usnesení
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Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. Zdeněk
Dorschner, Miroslav Vrchota.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Návrhová komise byla schválena - 10 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen Mgr. Michal
Jarolímek

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 3. jednání zastupitelstva: Bc. Josef Vo-
choska, Jiří Vicány.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 10 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 2. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 2. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Pan starosta doplnil informaci k bodu č.
2.10 a informoval o tom, že tento objekt nebyl
v dražbě prodán.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 2. zasedání zastupitelstva
města.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – E.ON Distribuce, a.s.
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemek

p.č. 829/10 o výměře 23 m2. Dále pan starosta
sdělil, že pozemek se nachází poblíž 5 garáží
směrem k "prefáckým" bytovkám a jeho cena
byla stanovena znaleckým posudkem ve výši
650 Kč/m2.

Jedná se o zpětný odkup pozemku, kdy
město dříve tento pozemek pod trafostanicí
prodávalo společnosti E.ON a.s. Tato trafosta-
nice byla demontována a společnost E.ON na-
bídla tento pozemek zpět k odprodeji městu.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mku parc. č. 829/10 o výměře 23 m2 v k.ú. Nové
Hrady od společnosti E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice za částku 650 Kč/m2 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Mi-
roslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2 Prodej pozemku – Olejníkovi
Jedná se o prodej části pozemku ve Vyšné.

Pozemek navazuje na nemovitost manželů
Olejníkových.

Na místě bylo provedeno místní šetření, na
jehož základě došlo k dohodě o rozdělení po-
zemku kolem dvojdomku, který má každý
svého majitele. Přístupová komunikace zůsta-
ne společná k oběma nemovitostem.

Cena prodeje je navržena za standardní
částku pro osady intravilán za 100 Kč/m2 +
úhrada nákladů za geometrický plán.

Ing. Štangl se dotazoval, zda u tak velké
výměry pozemku by neměla být cena stanove-
na jinak, a uvedl, že ceny ve vyhláškách města
jsou zastaralé a tento pozemek se může jevit
jako stavební parcela.

Pan starosta odpověděl, že charakter tohoto
pozemku se tak jevit může, ale historicky se
jedná o zahradu, která obklopuje pozemek a
není zcela reálné, aby zde mohla být postave-
na další stavba.

Dále pan starosta uvedl, že na jednání fi-
nančního výboru se hovořilo o směrnici
ohledně cen prodeje pozemků, o časovém ho-
rizontu, do kdy se budou nemovitosti prodávat
dle platné směrnice a stávajících pravidel a od
kdy se prodeje budou realizovat dle aktualizo-
vané směrnice.

Pan starosta vyzval zastupitele k návr-
hům k dalšímu jednání o pravidlech prodeje
pozemků.

Bc. Vochoska navrhl svolat jednání k aktu-
alizaci směrnice ve složení Finanční výbor Za-
stupitelstva města Nové Hrady a Rada města.

Dále pan starosta uvedl, že obdržel zápis fi-
nančního výboru, který se vyjadřoval ke všem
dispozicím s majetkem předloženým k projed-
nání zastupitelstvu, a všechny nemovitosti
byly doporučeny k prodeji za navrhované
ceny.

Ing. Štangl navrhoval ke zpracování návr-
hu aktualizace směrnice využít VŠTE, když
není zcela běžné prodávat zastavitelné poze-
mky ve stejné ceně jako např. zemědělskou
půdu.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 2299/1 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 2299) o výměře
1 021 m2 v k.ú. Vyšné, manželům Milanu a
Jarmile Olejníkovým, Vyšné čp. 81, za částku
100 Kč/m2 + úhradu nákladů za geometrický

plán a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.3 Prodej pozemku – Kudlačovi
Pan starosta uvedl, že se jedná o prodej po-

zemku ve Vyšné v sousedství majetku manže-
lů Kudlačových, kteří mají zájem o přikoupení
části pozemku, který navazuje na jejich nemo-
vitost.

Pozemek vznikl na základě oddělení geo-
metrickým plánem a jeho prodej schválil
osadní výbor.

Navrhovaná cena je 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc.č. 2338/2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 2338) o výměře 300 m2

v k.ú. Vyšné, manželům Dušanu a Alici Kud-
lačovým, Vyšné čp. 78, za částku 100 Kč/m2 +
úhradu nákladů za geometrický plán a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

2.4 Prodej pozemku – Vrchotovi
Pan starosta uvedl, o který pozemek v By-

ňově se jedná, kdy jde o nevyužitý pruh o vý-
měře 248 m2, o který se Vrchotovi starají.

Další část pozemku byla ponechána ve
vlastnictví města tak, aby byla zachována pří-
stupová cesta ostatních majitelů k jejich ne-
movitostem. Toto oddělení bylo provedeno
dle geometrického plánu.

Navrhovaná cena je ve stejné výši jako ve
všech osadách – intravilán ve výši 100 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 2280/1 (dle GP parcela vznikla od-
dělením od parc. č. 2280) o výměře 248 m2

v k.ú. Byňov, manželům Miroslavu a Ivetě Vr-
chotovým, Byňov čp. 79, za částku 100 Kč/m2

+ úhradu nákladů za geometrický plán a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy - 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány,  Bc. Josef Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 1
Miroslav Vrchota.

2.5 Prodej pozemku – Vrchlavských
Pan starosta uvedl, že se jedná o část poze-

mku u rodinného domu v k.ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře 6 m2. Jedná se o pozemek
v blízkosti nemovitosti manželů Vrchlavských.
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Zbylé prostory v dané lokalitě jsou dosta-
tečné na to, aby všichni ostatní, kteří zde bydlí,
měli zaručen přístup ke svým pozemkům.

Navrhovaná cena je 100 Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-

zemku parc. č. 1440/2 (dle GP parcela vznikla
oddělením od parc. č. 1440/4) o výměře 6 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů, manželům Joze-
fu a Taťaně Vrchlavským, Údolí čp. 108, za
částku 100 Kč/m2 + úhradu nákladů za geo-
metrický plán a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6 Prodej pozemku – Bednář
Pan starosta uvedl, že po zveřejnění zámě-

ru prodeje pozemku rada opětovně projednala
žádost pana Bednáře, kdy se jedná o odprodej
části malého pozemku, který se nachází na Ja-
kuli v blízkosti autobusové zastávky a restau-
race a tento pozemek navazuje na nemovitost
v majetku žadatele.

Osadní výbor souhlasil s prodejem tohoto
pozemku.

Ing. Štangl požadoval vysvětlení výroku
usnesení rady k tomuto prodeji, ve kterém
je uvedeno, že součástí pozemku je stavba
bez č.p.

Pan starosta odpověděl, že tento stav je tak-
to zaevidován v katastru nemovitostí, ale měs-
to toto neeviduje v majetku města s nějakou
zůstatkovou hodnotou.

Přítomní členové osadního výboru doplni-
li, že se jedná o kůlnu, kterou dřív využívali
"baráčníci" a s tímto prodejem osadní výbor
souhlasí.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. st. 160/3 o výměře 91 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, víceúčelové zaří-
zení v k.ú. Byňov, Janu Bednářovi, Byňov čp.
34, za částku 100 Kč/m2 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

2.7 Prodej pozemku – Rejdová
Pan starosta uvedl, že kontrolou usnesení

zastupitelstva města bylo zjištěno, že k prodá-
vanému pozemku parc. č. st. 177/2 o výměře
24 m2, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e.,
jiná stavba v k.ú. Údolí u Nových Hradů, ne-
byla připočtena částka za pozemek ve výši
100 Kč/m2.

Z tohoto důvodu je navržena revokace
usnesení a nové schválení zastupitelstvem.

Aktuální cena je stanovena dle evidence
majetku města a je určena částkou 7.639 Kč.

Zastupitelstvo města ruší usnesení zastupi-
telstva města č. 2 ze dne 13.12.2018 bod 2.3.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. st. 177/2 o výměře 24 m2, jehož
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba v k.ú.
Údolí u Nových Hradů, Marii Rejdové, Údolí
čp. 134, za částku 7.639 Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

2.8 Prodej pozemku – Kotrč
Pan starosta informoval o jednáních s panem

Kotrčem z Českých Velenic ohledně odkupu to-
hoto pozemku, který se nachází v blízkosti ob-
chodu v Byňově.

Jedná se o část pozemku, na který dle pro-
jektové dokumentace zasahuje stavba a při-
pravované rozšíření víceúčelového objektu
v Byňově.

Na základě geometrického plánu došlo
k oddělení pozemku o výměře 174 m2 z důvo-
du, že daná stavba zasahuje na pozemek pana
Kotrče a dále je zapotřebí zabezpečit několik
metrů pozemku požárního úseku, který nesmí
zasahovat na cizí pozemek.

Pan starosta informoval o tom, jak pro-
bíhalo jednání o případném odkupu tohoto
pozemku od pana Kotrče a následných poža-
davcích pana Kotrče o prodeji městských po-
zemků, které se nacházejí za jeho nemovitostí.

Pan starosta uvedl, že toto jednání probíha-
lo tak, aby bylo možné do 28. února zažádat o
dotaci na rekonstrukci a rozšíření KD Byňov.

Dále pan starosta sdělil, že proběhlo jedná-
ní s finančním výborem ohledně financování
Víceúčelového objektu v Byňově, kde se částka
tohoto projektu pohybovala okolo 12 milionu
korun a následně po konzultaci s osadním vý-
borem byl většinový návrh takový, že za tuto
cenu je tato stavební aktivita a celý projekt fi-
nančně velmi náročný a není zde doporučení
ho takto realizovat.

Pan starosta informoval o dalších plánech
pana Kotrče, které zamýšlí na svých poze-
mcích. Dále uvedl, že i když se daný projekt
nebude nyní realizovat, doporučil by část po-
zemku, o který se jedná od pana Kotrče od-
koupit a poté panu Kotrčovi umožnit odkoupit
pozemky od města.

Pan starosta doplnil, že bude informovat
pana Kotrče o tom, že se tento projekt proza-
tím nebude realizovat a bude na jeho zvážení,
zda bude stále s prodejem pozemku souhlasit.

Ing. Dorschner se dotazoval na další pod-
mínky prodeje pozemků v žádosti pana Kotr-
če, týkající se stromů na pozemcích.

Pan starosta vysvětlil, o jaké stromy se jed-
ná a kde se nacházejí.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
se přiklání spojit koupi uvedeného pozemku s

rozhodnutím o projektu "Víceúčelový objekt
Byňov čp. 110".

Dále pan Bc. Vochoska uvedl, že pokud se
nebude realizovat projekt, finanční výbor ne-
doporučuje kupovat tento pozemek.

Ing. Štangl se dotazoval na podmínky pro-
deje a zaplocení pozemků, které uvedl pan
Kotrč ve své žádosti a zda tyto podmínky bu-
dou zaneseny ve smlouvě.

V 18:55 hodin se dostavila MUDr. Ná-
varová.

Pan starosta vysvětlil, o jak velké zaplo-
cení by se jednalo, a uvedl, že není předpo-
klad žádné další podmínky prodeje dávat do
smlouvy, kdy by se jednalo pouze o prodej dle
standardní kupní smlouvy.

Pan starosta uvedl, že se přiklání k názoru,
koupi tohoto pozemku schválit dle rozhodnutí
o Víceúčelovém objektu Byňov.

Pan starosta navrhl projednat bod progra-
mu jednání zastupitelstva č. 6. Víceúčelový
objekt Byňov a poté se vrátit k hlasování bodu
č. 2.8 - prodej pozemku.

Ing. Štangl uvedl, že nic nebrání tomu tuto
koupi pozemku schválit, když se projekt Více-
účelového objektu Byňov může realizovat
v pozměněné podobě.

Dále se opětovně vyjádřil k požadovanému
oplocení z hlediska požární ochrany a bezpeč-
nosti.

Ing. Ševčíková se dotazovala na velikost
pozemků, o které má zájem pan Kotrč.

Ing. Štangl doporučil pozemek od pana
Kotrče koupit.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po-
zemku parc. č. 882/3 (parcela vznikla odděle-
ním od pozemku parc. č. 882) o výměře
174 m2 v k.ú. Byňov, za částku 100 Kč/m2, od
Ing. Miroslava Kotrče, Družstevní čp. 323,
České Velenice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Petr Michale, MUDr. Nata-
ša Návarová, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Michal Jarolímek

2.9 Smlouva o smlouvě budoucí
– Lesy ČR, s.p.

Pan starosta uvedl, že se jedná o návrh
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služeb-
nosti k pozemku parc. č. 702/26 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů, z důvodu realizace stavby
"Splašková kanalizace a vodovod v Údolí
u Nových Hradů – II. Etapa".

Pan starosta sdělil doplňující informaci
k pozemku, když se jedná o cíp pozemku pat-
řící Lesům ČR, s.p., a je potřeba získat souhlas
vlastníka.

Navrhovaná výše úplaty je 10.000 Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.:
5/206/2018 s Lesy České republiky, s.p. na
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realizaci stavby: Splašková kanalizace a vodo-
vod v Údolí u Nových Hradů - II. etapa -
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny,  Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

2.10 Koupě pozemku – Čoudkovi
Pan starosta doplnil informace z rady měs-

ta, kdy bylo o tomto prodeji jednáno.
Vyjádřil se ke znaleckým posudkům, které

byly vypracovány VŠTE a uvedl, že za nabí-
zenou cenu ze strany manželů Čoudkových a
Mackových by se přikláněl tyto nemovitosti
koupit, aby se následně s tímto objektem moh-
lo pracovat.

Pan starosta informoval o jednáních, které
probíhaly ohledně prodeje a upřesnil kon-
strukci nabízené prodejní ceny, ze strany stá-
vajících majitelů.

V 19:35 hodin odešel pan Michale.
Ing. Štangl uvedl, že podstatné z hlediska

rozhodování je zabývat se faktem, zda jsou
tyto prostory pro město využitelné a seznámil
zastupitele s původním záměrem majitelů,
když tento objekt od města nabývali.

V 19:39 hodin se vrátil pan Michale.
Pan starosta uvedl, že jeden z důvodů, proč

pozemky koupit je majetková kontrola celého
dvorku a celé části. Dalším důvodem koupě je
stav, že v současné době tento objekt není od-
dělitelný a musela by zde být postavena zeď,
která by oddělovala dané dva objekty. Dalším
důvodem ke koupi je fakt, že se jedná o jedi-
nou možnost alternativy řešení bezbariérové-
ho přístupu na městský úřad.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mků parc. č. st. 79/2 o výměře 63 m2, parc. Č.
st. 79/3 o výměře 80 m2, jehož součástí je stav-
ba bez čp/če, parc. Č. st. 80/1 o výměře 67 m2,
jehož součástí je stavba čp. 119, vše k.ú. Nové
Hrady od manželů (SJM) Františka Čoudka,
Zahradní čtvrť 341, Nové Hrady, Ludmily
Čoudkové, Hojná Voda čp. 127 (vlastnický
podíl ve výši ideální jedné poloviny vlastnic-
kého práva k celku) a manželů (SJM) Jiřího a
Ludmily Mackových, Zahradní čtvrť 264,
Nové Hrady (vlastnický podíl ve výši ideální
jedné poloviny vlastnického práva k celku), za
částku 200.000 Kč. Zastupitelstvo města po-
věřuje starostu podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny,  Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny

3.1 Rozpočtové opatření č. 15/2018 a 1/2019
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy, kdy do-
chází pouze k drobným přesunům na základě
poskytnutých dotací.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 15/2018 a 1/2019 - 11 hla-
sy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny,  Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Rozpočtové opatření č. 3
Pan starosta informoval, že toto rozpočto-

vé opatření spočívá v tom, že do rozpočtu se
začlení úvěr na rekonstrukci Hotelu máj a zá-
roveň dojde k navýšení celkového objemu
finančních prostředků na dotace pro spol-
ky, kdy zbylá výše z dotačního titulu činí
4.000 Kč. Tato položka bude navýšena a dále
bude rozhodováno o jejím dalším využití.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 3/2019 - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
František Štangl.

� 4. Úvěr k předfinancování – "Snížení
energetické náročnosti objektu bývalého
hotelu Máj v Nových Hradech"
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

úvěru a úvěrové smlouvy na předfinancování
akce "Snížení energetické náročnosti objektu
bývalého hotelu Máj v Nových Hradech".

Pan starosta informoval o tom, že město
vyhlásilo výběrové řízení k úvěru ve výši
21.420.000 Kč, kde byly uvedeny podmínky
a kritéria k jeho realizaci. Osloveno bylo 5
bankovních domů, z nichž 3 podaly nabídku
k úvěru.

Nejvýhodnější podmínky úvěru nabídla
Komerční banka a.s. (fixní úrok 1,68 % na ob-
dobí 2020 - 2031, s možností bezplatného
předčasného doplacení úvěrové částky bez
sankce).

Pan starosta uvedl, že po obdržení dotace
bude tato možnost předčasného splacení ihned
využita.

Dále pan starosta informoval o tom, jak
částka 1,5 milionu korun ročně ovlivní rozpo-
čet města.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
úvěr je vyjednaný dobře i vhledem k tomu, že
ho lze kdykoliv předčasně splatit a finanční
výbor doporučuje jeho schválení.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí úvě-
ru k předfinancování akce: Snížení energetic-

ké náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o úvěru č. 99022391322 od poskytovatele Ko-
merční banka a.s., ve výši 21.420.000 Kč
k předfinancování akce: Snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj v No-
vých Hradech a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 5. Aktualizace rozvojového plánu města
Pan starosta uvedl, že informoval radu

města o nutnosti aktualizace strategických a
rozvojových dokumentů města Nové Hrady,
kdy bez této aktualizace není možné podávat
některé žádosti a dotace.

Rada byla seznámena s návrhem částečné
aktualizace Strategického plánu rozvoje
města, který by byl též doplněn o Plán rozvo-
je rodinné politiky (taktéž s prodloužením
platnosti do roku 2020), Místní program obno-
vy venkova místních částí Byňov, Nakolice,
Obora, Štiptoň, Údolí, Vyšné na období let
2016 - 2020 a Soupis investičních akcí 2019 -
2022.

Pan starosta uvedl, že takto aktualizovaný
strategický dokument bude splňovat podmín-
ky pro podání dotací.

Pan starosta sdělil, že s ohledem na odhla-
sování, že se nebude podávat žádost o dotaci
na Víceúčelový objekt Byňov, je zde možnost
vyčlenit z finančního rozpočtu prostředky na
zpracování zcela nového Strategického plánu
rozvoje města, kam by byly začleněny i osady
s tím, že Plán rodinné politiky zůstane jako sa-
mostatný dokument, nebo lze schválit aktuali-
zaci Strategického plánu rozvoje Města Nové
Hrady a prodloužit platnost všech dokumentů
do roku 2020, kdy v případě dotačního titulu
by bylo možné o tuto dotaci žádat.

Bc. Vochoska za finanční výbor navrhl va-
riantu prodloužit platnost do roku 2020 v pří-
padě potřeby dotací.

Pan starosta závěrem uvedl, že všechny
tyto dokumenty budou mít prodloužení do
roku 2020 a rada města zároveň předloží za-
stupitelstvu města návrh na zpracování kom-
pletního nového Strategického plánu rozvoje
města pro období 2021 - 2025, který by reflek-
toval natavení nových dotačních pravidel a
způsobů financování investičních a neinves-
tičních aktivit města a místních částí.

Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci
Strategického plánu rozvoje města Nové Hra-
dy do roku 2020 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
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Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Projekt Víceúčelový objekt Byňov
Pan starosta informoval o přípravě projektu

rekonstrukce Víceúčelového objektu v Byňo-
vě, kdy se jedná o rekonstrukci a rozšíření ob-
jektu pro kulturní, spolkové a společenské
potřeby osady.

Pan starosta vysvětlil z projektové doku-
mentace, o jakou přestavbu by se jednalo a
jaké byly možné varianty této přestavby, které
musí splňovat limity z hlediska stavebního,
hygieny a dalších orgánů.

Dále pan starosta uvedl, že od začátku to-
hoto projektu bylo dojednáno, v jakém rozsa-
hu by měly stavební úpravy probíhat, jaký
objekt se bude budovat, kdy by se mělo jednat
o přiměřenou přestavbu, do které se vejde při-
měřené množství lidí (setkání rodáků, maso-
pust a další akce) a vynaložené finanční
prostředky měly být cca do 6 mil korun.

Po odsouhlasení s osadním výborem, bylo
toto zadáno projektantům, kteří začali finali-
zovat tento projekt, když se vyskytly požadav-
ky ze strany hygieny (např. bezbariérové
přístupy z obou stran) a další potřebné úpravy
tohoto projektu.

Pan starosta uvedl, že následně bylo zažá-
dáno o stavební povolení z důvodu možnosti
podání žádosti o dotaci k 28.02.2019 na Mi-
nisterstvo pro místní rozvoj.

Pan starosta informoval, že v minulém
týdnu město obdrželo finální verzi projektan-
tů a rozpočet tohoto projektu se vyšplhal na
9.900.000 Kč bez DPH, tedy celková cena této
přestavby by byla přes 12 milionů korun. Po-
kud by město získalo dotaci, která je do 70 %
celkových nákladů, pak by pokryla cca. 8 mi-
lionů korun z dotace a 4 miliony korun by mu-
selo financovat město.

Pan starosta uvedl, že dle sdělení projek-
tantů by tato cena nebyla ještě konečná a dále
by se musely řešit přístupové cesty k tomuto
objektu, což by znamenalo další náklady.

Pan starosta uvedl, že na základě těchto
skutečností proběhlo jednání s osadními výbo-
ry Štiptoň, Byňov, Jakule, kde se diskutovalo
o tom, zda přestavbu dle daných podmínek
realizovat, když většinový názor byl, tento
projekt nerealizovat z důvodu příliš vysoké
ceny, když je zde předpoklad dalšího růstu
ceny z důvodu zdražování vysoutěžených cen
stavebních prací.

Pan starosta informoval o variantách, o kte-
rých bylo diskutováno a kterými lze danou věc
dále řešit. Uvedl, že jednou z variant je tento
projekt realizovat v případě přidělení dotace
z MMR a zaplatit tak cca. 4 miliony korun.
Další variantou je upustit od tohoto projektu,
kdy by se vracela dotace Jihočeského kraje na
pořízení PD, nebo poslední varianta je řešit
přístavbu jen částečně dle projektové doku-
mentace a případně navázat novou stavbou.
V minulosti uvažovaná varianta posunout ob-

chod do části stávajícího prostoru pro osadní
aktivity by mohl ohrozit fungování obchodu,
proto tato varianta byla po projednání s osad-
ním výborem zamítnuta.

Pan starosta uvedl, že většinová shoda byla
ve variantě využít čas, kdy v letošním roce
bude schválen územní plán a bude možné
v dané lokalitě stavět "na zeleném" a vytvořit
zde tak stavbu, která by nemusela splňovat
přísné hygienické podmínky a bylo by možné
využít tak i některé místnosti stávajícího ob-
jektu.

Shoda též spočívala v tom, že náklady by
byly nižší a bylo by možné i větší využití toho-
to objektu.

Pan starosta podotkl, že za tímto projektem
stálo plno úsilí, práce a času, ale ekonomická
stránka při realizování tohoto projektu není
vůči městu příznivá a navrhl tento projekt a žá-
dost o dotaci v této podobě nepodávat a dále
jednat o jiném možném způsobu řešení.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
by se tato investice měla zvážit ve vztahu pot-
řeba - funkce - cena. Finanční výbor se staví
negativně k ceně, kdy je tato cena velmi vyso-
ká a od projektu by se v této chvíli mělo upus-
tit.

Ing. Štangl konstatoval stav z části marně
vynaložených nákladů projektové dokumenta-
ce tohoto projektu a vyjádřil pochybnost, zda
při možné nové variantě vybudovat novou
stavbu (požární zbrojnice), která by fungovala
zároveň jako místo pro společenská setkávání,
by cena nového objektu byla menší než 4 mi-
liony korun, které jsou v danou dobu vyčísle-
ny, a zda by na tuto stavbu bylo možné čerpat
dotaci.

Pan starosta odpověděl, že po konzultaci
s projektantem bylo řečeno, že pokud by se
jednalo o objekt, který by neměl všechny uve-
dené požadavky, jaké jsou nyní, a nejednalo
by se o víceúčelový objekt, kde by musela být
striktně dodržena všechna pravidla (bezbarié-
rové přístupy atd.), pak by cena takového ob-
jektu nebyla tak vysoká.

Pan starosta uvedl, že ve vazbě na koupi
pozemku od pana Kotrče se nemusí nyní podat
žádost na MMR na rok 2019, ale zůstane vy-
dané stavební povolení a město poté může
provést stavební studie, porovnání možných
variant a případně se k původní žádosti vrátit,
když tento titul Ministerstvo pro místní rozvoj
vyhlašuje každý rok.

Ing. Štangl vyjádřil obavu, zda v momentě,
kdy se provede změna ve variantě projektová-
ní jiného objektu samostatně stojícího a po
změně územního plánu, nenastane skutečnost,
že konečné náklady nebude muset financovat
celé město. Dále Ing. Štangl uvedl, že je nutné
provést srovnání budov z hlediska nákladů a
provozu.

Pan starosta odpověděl, že si myslí, že
nový objekt by byl výrazně levnější z důvodu,
že by byl stavebně jednodušší a provozní ná-
klady by byly u nového objektu výrazně lev-
nější, kdy jako jeden z příkladů uvedl vytápění
objektu.

MUDr. Návarová se přiklonila k názoru
nepodávat do 28.02.2019 žádost o dotační titul
a počkat s rozhodnutím, o jakou stavbu se

bude jednat, v návaznosti na blížící se avizo-
vanou krizi ve stavebnictví.

Pan Sýkora řekl, že si myslí, že by se v sou-
časné době žádost o dotaci na tento projekt ne-
měla podávat a mělo se počkat s využitím
tohoto objektu do doby, až budou prodiskuto-
vány všechny možné alternativy.

Pan starosta seznámil zastupitele se stáva-
jícím provozem objektu a uvedl, jak je tento
objekt využíván. V současné době se jedná
o 3-5 aktivit ročně (volby, aktivity města - pre-
zentace knihy, výroční schůze, masopustní zá-
bava atd.)

Zastupitelstvo města bere na vědomí infor-
maci o přípravě akce Víceúčelový objekt By-
ňov čp. 110 - 11hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing. Eva
Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 7. Jednorázové odměny za výkon funkce
členům komisí a výborů
Pan starosta uvedl, že se jedná o schválení

jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům komisí a výborů, kteří nejsou členy za-
stupitelstva města.

Odměny u výborů a komisí jsou v částce
200 Kč za jednání. Osadní výbory mají roční
odměnu ve výši 2.400 Kč.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům komisí a výborů, kteří nejsou členy za-
stupitelstva města, dle návrhu. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing. Eva
Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 8. Volba členů osadních výborů
Pan starosta informoval o průběhu návrho-

vých voleb do osadních výborů, které proběh-
ly v termínu 28.01. - 04.02.2019.

Pan starosta uvedl, že tyto volby probíhaly
pro všechny osady najednou a informoval
o místech, kde bylo možné do těchto voleb
hlasovat.

Pan starosta informoval o výsledku sčítání
hlasů a o dalším jednání osadních výborů
ohledně zvolení předsedy.

Na základě hlasování občanů předmětných
osad byli do osadních výborů navrženi:
Osadní výbor Byňov, Jakule a Štiptoň:
- Stanislav Macho
- Miroslav Vochozka st.,
- Jiří Indrák
- Karel Svoboda ml.
- Emil Píša ml.
- Pavel Vicány ml.
- František Krtek
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Na předsedu osadního výboru byl navržen,
pan Stanislav Macho.

Osadní výbor Údolí:
- Marek Petrášek
- Jiří Matějka
- Pavel Hobizal

Na předsedu osadního výboru byl navržen,
pan Marek Petrášek.

Osadní výbor Nakolice, Vyšné a Obora:
- Ladislav Duspiva
- Dušan Kudlač
- František Lávička

Na předsedu osadního výboru byl navržen
pan Ladislav Duspiva.

Dále pan starosta informoval o tom, že
s osadními výbory bylo jednáno o tom, jak
často budou jejich jednání probíhat a pověře-
nou osobou na jednáních osadních výborů byl
určen pan Vrchota - člen rady.

Zastupitelstvo města určuje počet členů jed-
notlivých osadních výborů:

Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň 7 členů
Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné 3 čle-

nové
Osadní výbor Údolí 3 členové
Zastupitelstvo města určuje členy jednotli-

vých osadních výborů:

Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
- Stanislav Macho
- Miroslav Vochozka st.
- Jiří Indrák
- Karel Svoboda ml.
- Emil Píša ml.
- Pavel Vicány ml.
- František Krtek

Osadní výbor Nakolice, Obora, Vyšné
- Ladislav Duspiva
- Dušan Kudlač
- František Lávička

Osadní výbor Údolí
- Marek Petrášek
- Jiří Matějka
- Pavel Hobizal

Zastupitelstvo města volí předsedou osad-
ního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň Stanisla-
va Macha.

Zastupitelstvo města volí předsedou osad-
ního výboru Nakolice, Obora, Vyšné Ladisla-
va Duspivu.

Zastupitelstvo města volí předsedou osad-
ního výboru Údolí Marka Petráška - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny,  Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Rámcový plán činnosti finančního
výboru pro volební období 2019–2022
Pan starosta uvedl, že se jedná o Rámcový

plán činnosti Finančního výboru Zastupitel-

stva města Nové Hrady pro volební období
2018–2022 a předal slovo předsedovi finanč-
ního výboru Bc. Vochoskovi.

Bc.Vochoska uvedl, že finanční výbor při-
pravil rámcový plán činnosti na celé volební
období s tím, že činnost bude spočívat ve 3 bo-
dech a to:
- Pravidelná činnost (projednání majetko-

vých a finančních záležitostí, které budou
předkládány zastupitelstvu města).

- Kontroly dle rozhodnutí členů finančního
výboru (dotace, veřejné zakázky, investi-
ce města, místní poplatky, pohledávky,
smlouvy, pracovní smlouvy, dohody o
provedení práce, dohody o provedení čin-
nosti).

- Úkoly, jimiž finanční výbor pověřilo zastu-
pitelstvo města.
Bc. Vochoska uvedl, že v těchto 3 bodech

bude finanční výbor pracovat, dále seznámil
zastupitele o plánovaných schůzkách finanč-
ního výboru a uvedl, že první kontrolou, která
proběhne, bude kontrola projektu k rekon-
strukci sociálního zařízení v Hotelu Máj.

Zastupitelstvo města schvaluje rámcový
plán činnosti Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nové Hrady pro volební období
2018–2022 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Plán práce kontrolního výboru na
rok 2019
Pan starosta informoval o tom, že se jedná

o návrh Plánu práce Kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Nové Hrady na rok 2019,
kdy se kontroly hlavně týkají dodržování le-
gislativy, a předal slovo předsedovi kontrolní-
ho výboru Ing. Štanglovi.

Ing. Štangl uvedl, že návrh plánu byl zastu-
pitelům zaslán v materiálech. Původní Návrh
Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva
Města Nové Hrady na rok 2019 byl na jednání
kontrolního výboru upraven a doplněn dle ná-
vrhu pana Michaleho v bodě 4 (kontrola hos-
podaření s majetkem a finančními prostředky
Města Nové Hrady) v souvislosti s přijatými
usneseními a dále informoval o doplnění bodu
č. 9 (fungování elektronické a fyzické "úřední
desky" se zaměřením na majetkové dispozice.
Kontrola zveřejňování záměrů a jejich snímá-
ní) a bodu č. 10 Kontrola schválených vyhlá-
šek a jejich dodržování.

Dále Ing. Štangl informoval o dalším jed-
nání kontrolního výboru, které proběhlo
06.02.2019, kde se řešily připomínky k aktuál-
nímu návrhu práce pro letošní rok, kdy kon-
trolní výbor doporučuje provádění kontroly
plnění usnesení přijatých radou a zastupitel-
stvem města včetně stanovení odpovědných
osob a navrhuje vytvoření evidence splněných
usnesení, částečně splněných a nesplněných
usnesení.

Dále v rámci Plánu kontrol na rok 2019
včetně vytvoření kontrolních skupin bude pro-
vedena kontrola elektronické úřední desky a
zveřejňování záměrů města, kde pro tuto kon-
trolu bylo vytvořena kontrolní skupina ve slo-
žení Ing. Kříha, pan Michale a pan Dorotovič.

Dále v bodu "Jednání o transparentnosti
majetkových dispozic ve stávajícím nastave-
ní" bude provedena kontrola a kontrolní výbor
má zájem na vyvolání diskuse o tom, zda je
dostačující jednokolové zveřejňování záměru
města nebo zda se řídit modelem Jihočeského
kraje, který zveřejňuje ve dvou kolech. Dále se
bude řešit uzavírání a zveřejňování zápisů
z jednání Rady Města Nové Hrady, kde bude
kontrolováno včasné provádění zápisů s tím, že
po zpracování zápisů z rady nebo zastupitelstva
dle jednacího řádu žádá kontrolní výbor o za-
slání uzavřeného zápisů v elektronické podobě.

Pan starosta se dotazoval, zda má někdo
otázky ke schválenému plánu kontrolního vý-
boru.

Pan Michale se ohradil k postupu Ing.
Štangla při svolání jednání kontrolního výbo-
ru, když v minulosti na jednání kontrolního
výboru byla domluva, že tato jednání se budou
svolávat v dostatečném předstihu a termíny
budou zohledňovány dle možnosti účasti vět-
šiny jejich členů. Pan Michale dále uvedl, že
na posledním jednání kontrolního výboru ne-
byl přítomen, když se z něho Ing. Štanglovi
řádně omluvil. Pan Michale uvedl, že mu Ing.
Štangl odpověděl, že pokud se nebude moci
jednání účastnit ještě další člen výboru, termín
jednání bude přeložen na jiný termín, avšak
toto se nestalo.

Dále pan Michale uvedl svůj nesouhlas
způsobu jednání kontrolního výboru, když byl
při jednání jmenován do kontrolní komise bez
jeho vědomí a tuto informaci se dozvěděl po
třech týdnech až na jednání zastupitelstva.

Ing. Štangl informoval o tom, jakým způ-
sobem byla pozvánka členům kontrolního vý-
boru rozeslána, když ji rozeslal členům 14 dní
předem. Dále uvedl, že podstatné je, že kon-
trolní výbor byl usnášeníschopný.

Ing. Štangl uvedl, že omluva pana Micha-
leho byla akceptována a podotkl, že pokud si
pan Michale nepřeje pracovat v nějaké kon-
trolní skupině, tak v ní pracovat nemusí, když
takto jmenování do pracovních skupin běžně
probíhá.

Ing. Štangl se omluvil ve věci svolání pos-
ledního jednání a uvedl, že dohoda členů kon-
trolního výboru byla taková, že se tyto termíny
budou sdělovat co možná nejdříve, aby si čle-
nové mohli upravit například služby v zaměst-
nání a uvedl, že i on je velice časově vytížen a
výběr termínu má omezený. Proto není jedno-
duché stanovit takový termín, kdy se jednání
budou moci účastnit všichni jeho členové.

Dále Ing. Štangl uvedl, že příští jednání
svolá 3 týdny předem a požádá členy kontrol-
ního výboru, aby se tomuto termínu přizpůso-
bili.

Pan Michale omluvu přijal.
Pan starosta uvedl, že nikdy u jednání ko-

misí, výborů nebo zastupitelstva nelze na
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100% zaručit účast všech členů, ale vždy byla
snaha tyto termíny avizovat co možná nejdříve
a dále požádal o možnou účast při dalším jed-
nání kontrolního výboru.

Zastupitelstvo města schvaluje Plán práce
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nové
Hrady pro rok 2019 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek,
Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová, Ing. Eva
Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány,
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 11. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 12. Diskuse
MUDr. Návarová vznesla podnět k zamyš-

lení nad uchování mobiliáře v Apatyce. Dále
MUDr. Návarová uvedla, že je potřeba tomuto
mobiliáři věnovat pozornost, když v současné
době je Apatyka zavřená a vznesla dotaz, zda
by nebylo vhodné mobiliář někam přestěhovat
např. na státní hrad, aby byla zachována jeho
funkčnost a hodnota, když o takový majetek je
potřeba pečovat.

Pan starosta odpověděl, že se o tento mo-
biliář se pečuje. Technické služby města zde
pravidelně provádějí kontroly, v místnosti
se větrá a v mrazivém období je zde tempe-
rováno.

Pan starosta navrhl, předat toto jako podnět
komisi pro kulturu a cestovní ruch a uvedl mož-
né alternativy, kterými by bylo možné tento
mobiliář využít.

Ve 20:40 hodin odešel pan Michale.
Pan starosta informoval zastupitele o ná-

kladech za provoz shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních a tříděných odpadů, včetně ná-
kladů na provoz sběrného dvora za rok 2018.

Pan starosta uvedl, že v roce 2018 bylo vy-
produkováno o 21 tun odpadu měně než v roce
2017 a tím pádem byly i nižší náklady, kdy
částka přepočtena na jednoho občana činí
578,71 Kč.

Pan starosta doplnil, že pro občany byly
rozšířeny služby, občané dobře třídí, náklady
nerostou a navrhl nenavyšovat výši poplatku
za svoz komunálního odpadu.

Závěrem pan starosta informoval o vyhlá-
šení výběrového řízení na zhotovení nového
sběrného dvora.

Pan starosta zpětně doplnil informaci k před-
chozí interpelaci Ing. Štangla ohledně stromů
podél komunikací a uvedl, že ze strany Měst-
ského úřadu Odboru životního prostředí bylo
vždy žádostem ze strany Správy a údržby sil-
nic a ostatních vlastníků vycházeno vstříc a
informoval o tom, že Správa a údržba silnic
provedla další průzkum a vybrané stromy

jsou označeny a bude podána žádost o jejich
kácení.

Pan starosta dále informoval zastupitele, že
bylo rozhodnuto o zrušení smlouvy na prodej
roty, kdy Ministerstvo vnitra tento objekt již
dříve jmenovanému zájemci neprodá.

Pan starosta uvedl, že další projednání bude
probíhat v kompetenci Úřadu pro zatupování
státu ve věcech majetkových a ten následně
bude postupovat podle metodiky a pravidel Mi-
nisterstva financí.

Pan starosta informoval, že město by se
mělo v horizontu 3 měsíců vyjádřit ve smys-
lu, zda tento objekt bude využit ve veřejném
zájmu státu, kdy by zde přicházela v úvahu
možná varianta bezúplatnému převodu, nebo
dojde ke zjištění, že taková varianta není a do-
jde tak k prodeji tohoto objektu a celá věc se
tak vrátí opět na začátek jako v roce 2014.

Závěrem pan starosta informoval o plá-
nu ohledně termínů dalších jednání zastupi-
telstva.

Ing. Štangl navázal na pana starostu ohled-
ně dalšího jednání k rotě a uvedl, že do bu-
doucna je nutné tlačit na vypovězení smlouvy
o výpůjčce, kdy by náklady na údržbu tohoto
objektu nesl stát, nikoli město, které by zde
platilo pouze nájem za pronajaté prostory.

Ing. Štangl upozornil na dopravní závadu
na Jakuli, kdy se jedná o nezpevněnou část ko-
munikace u chodníku za autobusovou zastáv-
kou ve směru na Byňov.

Ing. Štangl uvedl, že tato záležitost byla
v dřívějšku vyřešena jako provizorium v po-
době betonových obrubníků a požádal, o vy-
volání dalšího jedná se Správou a údržbu
silnic, aby bylo toto provizorium vyřešeno,
došlo ke zpevnění plochy a tyto betonové ob-
rubníky byly odstraněny, když projíždění této
lokality by mohlo být nebezpečné.

Dále Ing. Štangl navázal na informaci pana
starosty ohledně hospodaření s odpadem a
uvedl, že stát na dlouhodobé ukládání odpadu
na skládce bude tlačit, kdy cílem je skládková-
ní, v co možná nejkratší době ukončit a odpad
směřovat na spalovny. Ing. Štangl uvedl, že
město by se mělo na tyto záležitosti připravo-
vat a monitorovat, jak tuto situaci budou řešit
okolní města a obce.

Závěrem Ing. Štangl uvedl, že sankční po-
platky za ukládání na skládce budou meziroč-
ně narůstat, což se bude promítat do nákladů
s ukládáním na skládce a vše bude směřovat
k tomu, aby sankčními poplatky bylo skládko-
vé ukládání odpadu co nejvíce omezeno.

Pan starosta uvedl, že stát uložení skládko-
vého posunul do roku 2030. Tato věc je hlídá-
na nejen na rovině Města Nových Hradů, kde
je o tomto jednáno s firmou Marius Pedersen,
od které má město informace, ale zároveň se
toto řeší na úrovni mikroregionu Sdružení
Růže.

Pan starosta uvedl, že se toto téma řešilo na
poslední valné hromadě a seznámil s tenden-
cemi některých obcí ve věci komunálního od-
padu.

Závěrem pan starosta uvedl, že pokud se
tato problematika bude řešit, bude se řešit

v rámci mikroregionu a díky tomu i vyjedná-
vající pozice bude lepší.

Pan starosta podal doplňující informaci
o přesunu kompostárny do areálu bývalé roty.

Ing. Štangl sdělil informaci, že je povin-
nost zajistit celoroční likvidaci biologického
odpadu.

Pan starosta doplnil, že město má komu-
nální odpad vysoutěžený na tři roky a bio od-
pad je zajištěn nejen prostřednictvím svozu
bioodpadu, ale též celoročním chodem sběr-
ného dvora, kde je speciální kontejner.

Ing. Štangl opětovně vznesl podnět k řeše-
ní dopravní situaci a závadě na Jakuli.

Pan Indrák (Jakule, osadní výbor) informo-
val o aktuálním stavu a závadě na Jakuli a
uvedl, že toto místo je přehledně označeno a je
zcela průjezdné.

Pan starosta uvedl, že bude dán podnět na
Správu a údržbu silnic, aby se tato situace do-
řešila a dále informoval o dalších plánovaných
aktivitách Správy a údržby silnic na Nových
Hradech.

Ing. Štangl dal podnět k opravě a silnice
směrem na hraniční přechod.

Pan Sýkora opětovně upozornil na nedo-
končený chodník v křižovatce na Jakuli smě-
rem na Šalmanovice a dotazoval se, jak
probíhá jednání ohledně pozemku s Lesy, ČR.

Pan starosta odpověděl, že Lesy ČR nyní
požadují zaměření toho, jak by tento chodník
vypadal a dále se musí rozhodnout, zda tento
prodej budou řešit přímým prodejem. Celé ří-
zení postupuje na základě požadavků a roz-
hodnutí Lesů ČR.

Bc. Vochoska se dotazoval na využití sta-
rých technických služeb u hřbitova, když jsou
k dispozici vypracované náklady na likvidaci.

Pan starosta odpověděl, že v rámci areálů
TSM bude provedena výměna, a to taková, že
na místo, kde byly umístěny vaky s bio odpa-
dem, bude umístěna štěpka a větve.

Dále pan starosta uvedl, že v současné
době ze strany TSM nebyl dán požadavek na
odstranění, když tento objekt byl i částečně
pronajat jako sklad materiálu pro místního
podnikatele. Zároveň do vyřešení prodeje ob-
jektu bývalé roty slouží tento areál jako alter-
nativa pro vybudování případného nového
sídla TSM.

Pan starosta informoval o zprávě ředitelky
TSM ohledně nákupu automobilu, kdy upo-
zornila na to, že by při nákupu tohoto automo-
bilu je možné využití dotace ve výši 25 %.

Ing. Dorschner upozornil na problematiku
autovraků na Nových Hradech, kdy těchto aut
zde přibývá a apeloval na jejich odstranění.

Pan starosta odpověděl, že zjistí potřebné
informace k tomu, jak by bylo možné tyto auto
odstranit, případně donutit jejich majitelé k je-
jich odstranění.

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

ným zastupitelům a hostům za účast na 3. ve-
řejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.

Starosta města ve 21.20 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 10
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Rada Města Nové Hrady
v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s vyhláškou

MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního
řízení a konkursních komisích

oznamuje vyhlášení konkursního řízení
na vedoucí pracovní místo

ředitele/ky
Mateřské školy Nové Hrady, Hradební čp. 175

Předpoklady pro výkon daného pracovního místa:
- stanovené v § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

pracovnících a o změně některých zákonů,
- získání odborné kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost

dle ustanovení § 6,
- délka praxe ke dni podání přihlášky 3 roky,
- znalost problematiky školských právních a ekonomických

předpisů,
- organizační a řídící schopnosti,
- občanská a morální bezúhonnost,
- dobrý zdravotní stav,
- předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo 01.08.2019.

Podání přihlášky
Přihlášky, včetně příloh, zasílejte nejpozději do 03.05.2019 na

adresu: Město Nové Hrady, podatelna, nám. Republiky 46, 373 33
Nové Hrady. Obálku označte heslem „Konkurs“. Rozhodující je da-
tum dne odeslání na poštovním razítku, nebo datum osobního předá-
ní přihlášky v zalepené a označené obálce. V případě dotazů se
obracejte na tel. +420 386 101 012

O termínu konání ústního pohovoru budou uchazeči, kteří splní
formální náležitosti přihlášky informování minimálně 14 dní před
dnem jeho konání.

Náležitosti přihlášky jsou:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého po-

bytu, případně adresa pro doručení poštou, datum a podpis (vhodné
uvést e-mail, ID datové schránky, mobil).

Přílohy přihlášky jsou:
1. strukturovaný životopis s vlastnoručním podpisem, ve kterém

uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalos-
tech a dovednostech,

2. výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál, případně
ověřená kopie),

3. úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(maturitní vysvědčení, diplom + vysvědčení o státní závěrečné
zkoušce),

4. průkazný doklad o celkovém průběhu zaměstnání rozhodném
pro výkon pracovního místa ředitele/ky, v souladu s § 5 záko-
na č. 563/2004 Sb. potvrzený posledním zaměstnavatelem.
(Nedoloží-li uchazeč potvrzení potřebné délky praxe dle § 5
odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb. posledním zaměstnavatelem, do-
loží potřebnou praxi potvrzením zaměstnavatele, u kterého pří-
slušnou praxi vykonával nebo úředně ověřenou pracovní
smlouvou.),

5. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního
místa ředitele/ky školy (ne starší 3 měsíců),

6. koncepce rozvoje školy s vlastnoručním podpisem (max. 4 stra-
ny formátu A4),

7. souhlas s evidencí osobních údajů a žádost o vrácení poskytnu-
tých dokladů.

Nové Hrady 25.03.2019
Mgr. Vladimír Hokr v.r., starosta města

zveřejněno dne: 26.3.2019, sejmuto dne: 3.5.2019

Hotel Máj – rekonstrukce začíná
Na začátku dubna odstartuje dlouho připravovaná a očekávaná prv-

ní etapa rekonstrukce Hotelu Máj. Před samotným zahájením staveb-
ních prací došlo k vykácení starých thují a několika dalších stromů
v bezprostřední blízkosti hotelu. Společně s vyklizením suterénu tyto
práce provedli zaměstnanci Technických služeb města N. Hrady.

Na základě výběrového řízení bude hlavní stavební práce provádět
firma Stavebna Nejedlý z Českého Krumlova. Stavební dozor zajišťuje
pro město Nové Hrady pan Ing. Janda a koordinátorem BOZP bude pan
Bělohlav.

Tato první etapa rekonstrukce hotelu spočívá v zateplení budovy
a ve výměně topného média (změna z uhlí na plyn), výměně oken
a dveří, dále budeme přistavovat výtahovou šachtu a zadní únikové
schodiště pro ubytovací část. Poslední částí pak bude přístavba sociál-
ních zařízení pro sál a dobudování zázemí baru.

Rozpočet celé akce je dle výběrového řízení více než 21,4 miliónů ko-
run. Dotace z Operačního programu Životní prostředí činí cca. 3,6 mi-
liónu korun, zbylé peníze bude řešit město Nové Hrady z vlastních
zdrojů za pomoci dvanáctiletého úvěru, který schválilo zastupitelstvo
města.

Před samotnou rekonstrukcí jsme dlouho společně se zhotovitel-
skou firmou a současným nájemcem hotelu řešili, zda by nebylo možné
nějaký způsobem zachovat alespoň částečně udržet provoz restaurace
pro veřejnost. Nakonec jsme s ohledem na bezpečnost, hluk při boura-
cích pracích a další omezení rozhodli o prozatímním úplném uzavření
hotelu s tím, že v případě bezproblémového průběhu prací a dokončení
ucelené části díla (jídelna, ubytovací část) bychom mohli uvažovat
o dřívějším otevření části provozu.

Celkové ukončení prací je plánováno na listopad až prosinec. Věří-
me, že se podaří vyřešit problém s přeložením kabelů NN a že budeme
moci v průběhu stavby řešit i další práce na interiéru hotelu (šatny pod
pódiem, osvětlení sálu). O průběhu stavebních prací budeme průběžně
informovat prostřednictvím NZ.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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O Z N Á M E N Í
Svoz bilogicky rozložitelného

komunálního odpadu,

(BIOODPADU)
v roce 2019 bude

zahájen v pátek dne 26.4.
a ukončen posledním vývozem

v pátek dne 22.11.

OŽP Informuje

Oprava čapího hnízda
Čáp bílý, který je zvláště chráněným živočichem dle zákona, patří

již od nepaměti k Novým Hradům a každoročně zde také hnízdí. Hníz-
do je umístěno na komínu v areálu bývalého zahradnictví a v loňském
roce zde čápi vyvedli tři mláďata. Vzhledem ke špatnému stavu tohoto
hnízda, kdy došlo k nebezpečnému naklonění a hrozilo zřícení celého
hnízda, bylo přistoupeno k jeho opravě. Za finanční podpory našeho
města proběhla dne 22. 2. 2019 oprava hnízda, kterou odborně provedli
pracovníci „Dobrovolného ekologického spolku ochrany ptactva – zá-
chranné stanice živočichů Plzeň“ v čele s panem Karlem Makoněm,
který se přímo specializuje a zabývá populací čápa. Při samotné realiza-
ci bylo za použití vysokozdvižné plošiny staré hnízdo strženo a bylo na-
hrazeno novým vypleteným hnízdem, které se umístilo na podložce
přímo na komín. Vše je tedy připraveno tak, jak má být. Teď už jen dou-
fejme, že si k nám čápi opět jako každý rok najdou cestu a zahnízdí se
v „novém obydlí“. Z. Vaněk, OŽP

Novohradský
masopust v Unserfrau

Město Nové Hrady ve spolupráci s ra-
kouskou obcí Unserfrau-Altweitra realizu-
je přeshraniční projekt s názvem Kulturní a
spolková spolupráce Města Nové Hrady a Ge-
meinde Unserfrau-Altweitra. Jednou z aktivit
projektu byla i ukázka novohradského maso-
pustu v Rakousku.

Na začátku března se početná skupina ko-
ledníků s doprovodem vypravila do Unserfrau,
aby zde převedla tradiční masopustní kolečko a
seznámila s jeho historií. Na zdejší návsi nás
vřele přivítal místostarosta Christian Winkler,
jeho spolupracovníci a obyvatelé obce. Akce se
také účastnily děti z místní mateřské a základní
školy, které si pro nás připravily krátké hudeb-
ní vystoupení.

Chtěla bych poděkovat všem zúčastněným
koledníkům, maskám a jejich doprovodu za
výbornou reprezentaci novohradského maso-
pustu.

Mgr. Lucie Staňková, MěÚ Nové Hrady

Tato akce je součástí projektu Kulturní a spolko-
vá spolupráce Města Nové Hrady a Gemeinde
Unserfrau-Altweitra (číslo projektu: KPF-01-119)
v rámci projektu Fond malých projektů (Program
INTERREG V-A Rakousko – Česká republika).
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Novohradský masopust 2019 ve fotografiích …co nepotřebují komentář K.J.
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MŠ INFORMUJE

Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!...
…když začnou děti z mateřské školy vyhánět zimu, znamená to, že

skončilo masopustní období a všichni se těšíme na jaro.
Již po deváté nacvičily nejstarší děti masopustní koledu, požádaly

pana starostu o povolení koledování a za doprovodu mladších kamarádů
oděných do karnevalových kostýmů proběhla v Hotelu Máj masopustní
veselice.

Aby si děti trochu ve školce odpočinuly, chodí druhým rokem plavat
a relaxovat do solné jeskyně v Hotelu Rezidence. Děkujeme vedení Re-
zidence za vstřícnost a velice si vážíme toho, že děti mají vstup zdarma.
Děkujeme manželům Dvořákovým i za bohaté občerstvení, které nám
připravili na setkání s dětmi ze školky Grosßch?nau, které nás přijely
navštívit a pohrát si v naší MŠ. Projekt partnerství a spolupráce BIG
ATCZ5 běží mezi našimi školkami od roku 2016 a navazuje na předcho-
zí projekty.

V březnu se děti zúčastnily výtvarné (Michaela Vicánová, Kryštof
Soukup, Eliška Hanušová a Tran Minh Dúc) a pěvecké soutěže (Jiří
Kadleček, Nella Dorschnerová, Sára Hadačová, Matouš Kincl, Zuzana
Vicánová, Simona Turečková a Tomáš Šavel) „Zvonek z Novohrad-
ských hor“ pod patronací paní Ivany Hokrové. Recitační soutěž bude
9. dubna v Kulturně spolkovém domě.

A na co ještě se všichni hodně těšili v březnu? Přece na první jarní
den, kdy konečně svými klíčky odemknou zahradu, nastěhují do altán-
ků hračky a vyženou paní Zimu. MŠ N. Hrady

pokračování na str. 16
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pokračování fotografií MŠ ze str. 15
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ŠD informuje
o Dětském masopustu

Masopust, pro někoho pouze slovo, pro někoho tradice v našem
městě ať už příjemná, či nepříjemná. Pro nás ve školní družině dva mě-
síce plné nácviku písní, pochodu, tance, společenského chování a udr-
žování zvyku, který je zde hluboce zakořeněný. V tomto roce jsme se
na náměstí vydali již po 19. Strach z deště byl velikánský, ale nakonec
se nad námi počasí slitovalo a odměnilo naši píli svou usměvavou,
slunečnou tváří. Po několikáté jsme se také zúčastnili ukázky v jiném
městě, tentokrát v Třeboni, kam nás pozvali naši kamarádi koledníci
z Růžičkové koledy. Také návštěva v Domě pro seniory na Dobré
Vodě už má svou tradici, protože jsme zde byli letos již po 10. V nepo-
slední řadě jsme, doufáme, potěšili babičky a dědečky v Domě s pečova-
telskou službou v Nových Hradech. Děkujeme všem,
kteří nám přispěli na koledu ať už sladkostí, nebo něja-
kou korunkou. Také děkujeme panu Šebelovi za vi-
deozáznam a panu Aksamitovi za fotodokumentaci a
fotoprezentaci v Českobudějovickém deníku. Další
poděkování patří našim muzikantům z Mladé kape-
ly. Velké díky patří panu J. Vochoskovi st., který nás
každý rok doprovází se svou harmonikou a rozdává
spoustu radosti. Nesmíme zapomenout na naše paní ku-
chařky, které opět nezklamaly a báječně nás pohostily.
Velice si vážíme pomoci paní Koderové, Matějkové,
Terezky Koderové, paní Hambergerové a paní učitelky
Duškové a za jejich aktivní účast, jako zastupitelek růz-
ných států při našem malém masopustním srazu Nových
Hradů celého světa, jim velice děkujeme.

V příštím roce se uskuteční již 20. ročník dětské
masopustní koledy. Doufáme, že se nám povede při-
pravit nějaké překvapení. Z tohoto důvodu bychom vás
rádi poprosili o zapůjčení fotografií ze starších roční-
ků. Fotografie můžete přinést do ŠD nebo je poslat
elektronicky na adresu b.vochoskova@seznam.cz

Myslíme, že letošní Masopust dopadl skvěle a těší-
me se na příští, jubilejní dvacátý ročník.

B. Vochosková, Školní družina při ZŠ  N. Hrady

pokračování na str. 18
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Naše exkurze
Dítě školou povinné dovede to, co my ne, ale ještě neví, jak se pracuje v Motoru na Nových

Hradech. Také proto jsme chtěli vědět, jak se vyrábějí některé součástky a doplňky do osob-
ních vozidel světových značek. Exkurze v malém provozu byla díky panu Petru Vochoskovi
poučná a zajímavá.

Byli jsme se podívat v Centru nanobiologie a strukturní biologie Mikrobiologického ústavu
Akademie věd ČR, v.v.i, kde jsme si ověřili své znalosti z matematiky, a také jsme si mohli vy-
zkoušet některé pokusy z přírodovědy.

Chtěli jsme si chvíli hrát na badatele a vědce, tak jsme vážili, měřili, počítali, odměřovali,
přelévali a zkoušeli. Moc nás to bavilo a užili jsme si to.

Poděkování patří paní Ing. Evě Csefalvay a kolektivu laboratoře.
Žáci IV.A + Mgr. Jana Tomášková

Děti ze Základní školy Nové Hrady zvou na

Velikonoční trh
ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 13 hodin na novohradském náměstí

Dům pro seniory Dům s pečovatelskou službou

pokračování fotografií ŠD ze str. 17
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Novohradská číše 2019
41. ročník

V sobotu 16. března se uskutečnil v hotelu „Máj“ již 41. ročník tra-
diční mezinárodní soutěže „Novohradská číše – Memoriál Karla Hruš-
ky“. O tom, že si tato soutěž získala velmi dobré jméno mezi taneční
veřejností, a Nové Hrady se v uvedený den staly centrem tanečního
dění, svědčí počet 199 přihlášených tanečních párů z celé České repub-
liky, Slovenska, Rakouska a Polska.

Kromě dospělých tanečních párů třídy „A“ byl letošní ročník soutě-
že pořádán také jako Taneční liga pro dospělé a seniorské taneční páry
mezinárodní třídy. Jedná se o soutěže výběrového řízení Českého svazu
tanečního sportu, jejichž počet je omezen. Páry na soutěžích Taneční
ligy získávají body do rank listu, což nejlepším párům následně umož-
ňuje v dalším kalendářním roce start na Mistrovství ČR.

Všechny soutěže byly velmi dobře početně i kvalitativně obsazené.
Příjemnou atmosféru pro soutěžící vytvořili diváci, kteří zaplnili sál ho-
telu Máj, jak po celý den, tak i ve večerní části.

Tradičně se v rámci Galavečera koná při „Novohradské číši“ semifi-
nále a finále soutěží dospělých tanečních párů ve standardních a latin-
skoamerických tancích. Letos museli pořadatelé do večerní části
soutěže přesunout i semifinále dvou seniorských soutěží, protože re-
kordní účast soutěžících párů neumožnila časově zvládnout tyto soutě-
že během dne. A to v průběhu dne soutěže probíhaly bez přestávky.

O kvalitní hudební doprovod postaralo ST Studio Jiřího Lupomě-
ského. Odborná 11-ti členná porota soutěže byla i letos mezinárodní.

Nejúspěšnější taneční páry si odvezly opět velmi pěkné ceny, které
nejlepším párům předával starosta města Nové Hrady pan Mgr. Vladi-
mír Hokr, spolu se zástupci Českého svazu tanečního sportu, zastupite-
lů města i Jihočeského kraje, sponzorů a partnerů soutěže. I panu
starostovi patří velké poděkování Českého svazu tanečního sportu za
osobní účast po celou dobu soutěže.

A teď k výsledkům nejprestižnějších soutěží. Třetí místo v soutěži ta-
nečních párů mezinárodní třídy ve standardních tancích vytančili repre-
zentanti tanečního klubu TK Astra Praha – Martin Paulíny s Kateřinou
Čákorovou. Druhé místo obsadil pár Jiří Kejzar – Barbora Košková, z ta-
nečního klubu MZ Dance Team.

Všech pět tanců a tím i celou soutěž ve standardních tancích jasně
vyhráli reprezentanti tanečního klubu COOL DANCE, Vít Domorád a
Simona Tejcová. Tento pár získal od odborné poroty ve finále soutěže
ze 45 známek 42 jedniček a tři dvojky a letošní ročník soutěže jasně
ovládl.

Mnohem vyrovnanější bylo finále soutěže Taneční ligy v latin-
skoamerických tancích. Zejména první tři páry bojovaly o každou
známku a např. i třetí pár v konečném pořadí si vytančil 10 jedniček.
Třetí místo obsadil taneční pár Tomáš Jakubec – Linda Kvasničková
z brněnského tanečního klubu Infinity Dance Team. Místo druhé
patřilo reprezentantům TK Trend Ostrava, Marku Kypůsovi a Jarosla-
vě Tietzové-Sklenářové.

Vítězem soutěže v latinskoamerických tancích se stali Jiří Kejzar
s Barborou Koškovou z MZ Dance Teamu, kteří nakonec dokázali vy-
hrát čtyři z pěti soutěžních tanců.

Tradičně si i diváci večerní části mohli vybrat nejsympatičtější pár
ve standardních i v latinskoamerických tancích. Zda v této soutěži vybí-
rali nejpůvabnější partnerku nebo přihlédli i k tanečním výkonům, to
bylo ponecháno na jejich volbě. Také tyto páry získaly od pořadatelů
pěkné ceny.

Letošní 41. ročník soutěže „Novohradská číše“ je už minulostí. Sou-
těžící i zástupci ČSTS hodnotili organizaci i průběh soutěže velmi klad-
ně a tak patří poděkování všem, kteří se na jejím zabezpečení podíleli.
Ať je to štáb novohradských organizátorů, realizační tým odborných
pracovníků ČSTS nebo sponzoři. Všichni odvedli velmi dobrou práci,
která přispěla k bezchybnému zabezpečení soutěže.

Jak se soutěžící i diváci dozvěděli od pana starosty, v dubnu bude
zahájena rekonstrukce hotelu „Máj“ a tak se všichni můžeme těšit na
další ročník, který by se měl uskutečnit v ještě lepším prostředí.

za soutěžní komisi ČSTS Ing. Pavel Kojetín



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2019

Město Nové Hrady děkuje
všem těmto sponzorům
41. ročníku Novohradské číše:

E.ON Česká republika, s.r.o.,
Poděbradka a.s., závod Dobrá Voda,
ŽPSV a. s. závod Nové Hrady,
Rybářství Nové Hrady s. r. o.,
Rezidence Nové Hrady, a.s.,
Stavební poradna, spol. s. r. o. Č. Budějovice,
Marius Pedersen a. s. Hradec Králové,
Motor Jikov Group a. s. Č. Budějovice,
Quail spol. s.r.o. Č. Budějovice,
ČEVAK a.s. Č. Budějovice,
Milan Ertl Kaplice,
Ledax o.p.s. Č. Budějovice
a hejtmance Jihočeského kraje, Mgr. Ivaně
Stráské, za osobní i finanční záštitu.

Všech darů a podpory si velmi vážíme.

Koncertní zábava v Máji
Na předposlední březnový pátek jsme uspořádali poslední kulturní

akci před rekonstrukcí Hotelu Máj (o které se dozvíte z jiného příspěv-
ku). Na koncertě, který byl věnovaný hlavně mladé a střední generaci,
vystoupil Thom Artway se svou kapelou. Thom je mladý muzikant,
kterého už česká hudební scéna „zaregistrovala“, a myslím si, že dle
toho, jak ukázal svoji „hudební spontánnost“ a vztah k publiku i u nás,
tak by mohl mít docela dobře „muzikantsky nakročeno“. Druhá účinku-

jící kapela byla Hitfakers a věřte, že pokud by na ni přišla opravdu ta
„střední generace“ (která umí poslouchat víc než jen „Kabáty“), tak si
koncert mohla docela slušně užít, neboť v Máji hráli a zpívali fakt „sluš-
ní muzikanti“, kterým to šlapalo. A já jen doufám, že rekonstrukce ho-
telu bude také dobře šlapat, a až se rok s rokem sejde (nebo dřív), tak se
na sále opět rozezní dobrá muzika.

K. Jarolímková

foto: Petra Jandová
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Cestování do Novohradek
Při druhém letošním Cestovatelském promítání jsme se nevydali příliš daleko, oproti tomu

prvnímu, kdy jsme byli v Peru. Tentokrát jsme s panem Pavlem Mörtlem navštívili Novohradské
hory a dozvěděli se mnoho zajímavých informací o vodní nádrži Kapelunk. U této nádrže, do
které vtékají potoky, včetně „pramenů Lužnice“, byla v minulém roce dokončena rekon-
strukce hráze a částečná revitalizace. To vše bylo během přednášky dokumentováno foto-
grafiemi a podrobnými informacemi. Rozhodně docela dost na to, aby nás to inspirovalo na
jarní výlet. Ale pozor…, tako oblast si zaslouží jenom samé citlivé a ohleduplné návštěvníky, tak
si můj typ na výlet nechte raději pro sebeJ K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na

VEČER S NAĎOU
KONVALINKOVOU

16. 4. 2019, od 19 hod.
v Kulturně-spolkovém domě

Vynikající divadelní, televizní i filmová
herečka zavzpomíná ve svém pořadu

na svůj život, na svoje divadelní začátky
i celoživotní přátelství s Květou Fialovou.

V pořadu zazní kromě řady veselých
historek i moudré a zajímavé názory

a myšlenky o životě.

Pořad bude také doplněn i ukázkou
několika divadelních textů.

Hudební doprovod CALYPTE.

Kulturně-spolkový dům,
Česká ulice 74, Nové Hrady

Vstupenky150 Kč, KIC N. Hrady,
tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Velikonoční
nabídka

v Nových Hradech
¡ Státní hrad Nové Hrady

nabízí netradiční prohlídky Od Maso-
pustu po Velikonoce, které se konají ve
dnech 19. 4. – 22. 4. 2019. Během netra-
diční prohlídky se dozvíte něco o veliko-
nočních zvycích a tradicích na hradě,
v zámku i v chalupě a to vše v krásném
prostředí druhé prohlídkové trasy. Pro-
hlídky v 10, 11, 13, 14 a 15 hodin.

¡ TJ Sokol Nové Hrady
pořádá tradiční velikonoční koulení a to
v pátek 19. dubna od 17 do 22 hodin a
v sobotu 20. dubna od 10 do 18 hodin.
Soutěžit se bude v kategoriích: registro-
vaní hráči, neregistrovaní hráči a děti do
14 let.

¡ Novohradská kovárna
zve na tradiční Velikonoční kování a
tvoření, které se bude konat na Bílou so-
botu 20. dubna od 13 do 17 hodin. Na
programu je kování, pečení velikonoč-
ních pokrmů, zdobení vajíček a jiné
tradiční aktivity pro děti.

Kulturní a informační centrum města Nové Hrady zve
na první koncert letošní minisérie

Novohradská hudební/svobodná
trilogie 2019

účinkuje smyčcový kvartet YOLO

sobota 11. 5. 2019 od 19.30 hodin
Divadelní sál, Zámek Nové Hrady

Seznamte se s legendární kapelou Beatles trochu jinak.
Uslyšíte neobvyklá soudobá aranžmá známých písní, například Hey Jude, All My

Loving, Yesterday, ale i aranžmá zasazených do různých hudebních období.

Koncert pro všechny, kteří mají chuť na „vážnou“ i „nevážnou“ muziku.

YOLO kvartet vznikl jako projekt mladých profesionálních hudebníků se vztahem
nejen ke klasické hudbě, ale i k žánrům, které nejsou obvykle se smyčcovým

kvartetem spojovány.

Koncert se koná pod záštitou J. E. Libora Sečky,

velvyslance České republiky Velké Británie a Severního Irska

Vstupenky v předprodeji 120 Kč/na místě 150 Kč
KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz,

www.cbsystem.cz



22 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2019

Výstava obrazů Zdeňka Chrta
Novohradská galerie Koželužna vstoupila do další výstavní sezony.

A první výstava, respektive zhruba 60 obrazů Mgr. Zdeňka Chrta, naší
galerii rozhodně sluší. Zejména ve druhém patře můžete vidět portréty,
jenž do prostoru se starými trámy skvěle „sednou“. Už při vernisáži
jsem zaznamenala nejednu poznámku o tom, že „to jsem vůbec netuši-
la, že pan Chrt takhle maluje“, a tak jsem měla radost, že jsem pro něko-
ho „otevřela nové dveře novohradské malířské scény“.

Vernisáž, kterou zahájil starosta Nových Hradů, byla příjemným
setkáním lidí, pravidelných i občasných návštěvníků galerie a hlavně
nejbližších lidí a přátel pana Chrta. A hudební dámské vystoupení
udělalo radost opravdu všem.

Nyní tedy na výstavu zvu znovu i Vás, v měsíci dubnu bude výstava
otevřena: úterý a čtvrtek 10–16 hod. a v sobotu a neděli 10–16 hod., a to
do 21. 4. 2019. K. Jarolímková

Připravujeme na květen

Hned na začátku května, 5.5. od 14 hodin,
otevřeme další výstavu s názvem

„Camera obscura“
Na ní uvidíte fotografie Pavla Talicha, který je tvoří pomocí ca-

mery obscury. A přímo při vernisáži si uděláme malý „fotografický
pokus“, abyste viděli a pochopili, jak tento předchůdce dnešních
fotoaparátů fungoval.

Pavel Talich měl u nás vystavené své tři
fotografie na Novohradském letním salonu
2018 a na Vánoční andělské výstavě loňské-
ho prosince. Nyní ho tedy uvidíte v daleko
větším záběru a já věřím, že to může být pro
vás zajímavý zážitek. Pokus s camerou ob-
scurou bych ráda uskutečnila i se žáky naší
základní školy, a to až v závěru výstavy.

K. Jarolímková

Malíř a bývalý ředitel „základky“
Mezi prvními návštěvníky výstavy v Koželužně, hned po těmi z vernisáže, byly děti ze školní

družiny. I když… já si myslím, že na obrazy byly zvědavé hlavně paní vychovatelkyJ. A to pro-
to, že Mgr. Zdeněk Chrt byl kdysi jejich ředitelem na novohradské základní škole. Nicméně dou-
fám, že děti přivedou na výstavu i svoje rodiče, neboť i oni by mohli být také zvědaví na to, jaký
je ten jejich „bývalý ředitel“ malíř. Tak jste všichni zváni.

K. Jarolímková
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Potoky, říčky a rybníky
na Novohradsku

Jak jste se mohli dočíst již v březnovém vydání Novohradského
zpravodaje, v letošním roce pokračuje spolupráce našeho města s ra-
kouskými partnery. Jednou z aktivit jsou i přednášky, které nám přiblíží
přírodu a dějiny našeho regionu. V březnu jsme si mohli vyslechnout
hned dvě z nich. Ve čtvrtek 21. března pro nás připravil pan Milan Ko-
želuh opravdovou lahůdku. Svou přednášku o Stropnici a jejích příto-
cích na Novohradsku doplnil krásnými fotografiemi a dojem umocnil
nádhernou hudbou. Záběry potoků, rybníků, mlýnů a krajiny kolem
nich doprovázela hudba Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Lud-
wiga van Beethovena. Byl by to jedinečný zážitek, kdyby… A tady mu-
sím přestat chválit a začít kritizovat. Nejdřív do vlastních řad, tedy
k nám pořadatelům – bohužel selhává technika. Hlavní dataprojektor
v sále měl poruchu a objednaná firma opravu včas neprovedla, museli
jsme tedy použít dataprojektor náhradní, který již také dosluhuje a ne-
poskytuje kvalitní obraz. A ke vší smůle v průběhu večera začaly
„zlobit“ reproduktory, které zpočátku fungovaly bezvadně. Děkuji jak
přednášejícímu, tak hostům za pochopení v této nemilé situaci.

Dalším rušivým prvkem jsou pozdní příchody návštěvníků. Tyto
my jako pořadatelé nemůžeme nijak ovlivnit, můžeme jen doufat, že
jich bude co nejméně.

Druhá z přednášek se konala hned za týden, ve čtvrtek 28. března.
Fotografie a vyprávění pana Milana Koželuha o rybnících na Novo-
hradsku tentokrát svým fundovaným výkladem doplnil pan Lubomír
Zvonař, ředitel Rybářství Nové Hrady a tedy osoba nejpovolanější. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavého o největších a nejstarších rybnících
na Novohradsku. Ten největší, Žár, je zároveň nejstarší, dokonce nej-
starší velký rybník v Čechách. A i další velké rybníky hodně pamatují,
vždyť je zakládal už Štěpánek Netolický na počátku 16. století. Jeho ná-
sledovník, Jakub Krčín, pak vyprojektoval důmyslný systém stok,
kterými bylo možné převádět podle potřeby vodu mezi rybníky i mezi
povodími některých potoků.

Přednáška byla součástí projektu Kulturní a spolková spolupráce
Města Nové Hrady a Gemeinde Unserfrau-Altweitra, který je součástí
projektu Fond malých projektů Rakousko - Česká republika v rámci
programu INTERREG V-A-Rakousko – Česká republika.

K tomu bych chtěla doplnit ještě jedno: pokud je přednáška součástí
nějakého projektu, poskytovatel obvykle vyžaduje doložit účast na ní.
Tato účast se dokládá fotografiemi a/nebo prezenčními listinami. Pod-
pisem prezenční listiny zároveň vyslovujete souhlas s pořízením doku-
mentace projektu. To znamená, že vaše podpisy na prezenčních
listinách nevyžadujeme jen tak z plezíru nebo pro pocit větší vlastní
důležitosti. Děkuji všem, kdo jsou ochotni toto respektovat.

Novohradské muzeum, J. Šáchová
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Otevření městské knihovny
v novém prostoru

Knihovny jsou ve většině českých měst i obcí nedílnou součástí
kulturně-vzdělávací nabídky. I v našem městě je tomu tak, bez knihov-
ny bychom ztratili kus duše i rozumu a spoustě čtenářům by „zchudl“
život. A odrazem „váhy“ knihovny je určitě i prostor, ve kterém jsou
knihy umístěny a jaký komfort mají čtenáři i zaměstnanci této instituce.
Dle mého názory je tedy přestěhování zdejší městské knihovny do no-
vých, větších, vzdušnějších a prosluněných prostor jistě pozitivní udá-
lostí. Po zhruba třicetiletém používání prostor v Českém domě může
být tato změna i jistým osvěžením a inspirací pro nové knihovnické a li-
terární aktivity. Všem čtenářům přeji v novém místě zejména příjem-
nou atmosféru a radost ze všech nových knih. A paní knihovnici k tomu
ještě hodně sil a zdraví při jejím užívání.

K. Jarolímková
Paní knihovnice v sobotu 23. 3. všechny první „zvídavé“ návštěvníky
knihovny srdečně přivítala, podarovala i pohostila.                      K. J.

Žáci novohradské základní školy se „ručně“ činili při stěhování knih a já doufám, že si tuto „udá-
lost“ budou pamatovat i po dvaceti letech. Třeba až sem přijdou s novými malými čtenáři… K. J.
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Okénko do knihovny
Sloni žijí do sta let / Miroslav Zikmund
Cestopis prostorem i časem, příběh o náhodách, zrání a stárnutí. Je to
kniha o životních návratech.
Kniha vyšla ke 100. narozeninám Miroslava Zikmunda 14. 2. 2019

Deník rostoucího bříška / Barbara Trojanová
Jak se chovat v těhotenské poradně, zvládat manžela, svou aktivní
maminku a k tomu ještě zrekonstruovat družstevní byt.
„Báječně si to užiju, nebudu nic řešit. Celé těhotenství budu vypadat
absolutně božsky, přiberu jen trošku a jen bříško.“ Máš jasný plán na
příští měsíce, protože z tebe žádná vycukaná těhule nebude. Kdyby
ses ale náhodou, fakt čirou náhodou, přistihla, jak bulíš u seriálu, na
který nikdy nekoukáš, smrdí ti i zubní pasta, jíš syrovou mouku a uva-
žuješ o odstřelu nastávajícího tatínka… taky super. Vítej v klubu! Je
nás tu už dost, držíme ti místo!

Strážce nádrže / Zdeněk Svěrák
Starý strážce vodní nádrže Jiří Smrček si dopisuje s generálním ředi-
telem povodí. Jsou to zprávy o stavu přehrady, ale také o stavu jeho
duše. Nevadí, že ředitel ani na jeden z jeho 23 dopisů neodpoví. Smr-
ček, bývalý venkovský učitel, na sebe prozrazuje i věci, které každé-
mu nesvěříme. Je zjitřený úkolem, který ho zaskočil: má najít mezi
spoluobčany obce Horní Znělá svého nástupce…

Vražda v ambitu. Hříšní lidé Království českého /
Vlastimil Vondruška

Nářek ze tmy / Zdenka Hamerová

Zita se vydává se svou malou dcerkou Aničkou navštívit kamarád-
ku, která pracuje v Jižním Tyrolsku. Ubytují se u ní doma a za pár ho-
din přijíždějí i další přátelé, kteří se usadí v horním patře. Všichni si
společně užívají teplých podzimních dnů v krásné přírodě...

Soužití k zabití / Ivanka Devátá

Dva přátelé ze studentských let, Vojta a Tereza, se znovu setkáva-
jí, tentokrát na stránkách dopisů. On – manželský poradce, ona – re-
daktorka plzeňských novin. Prostřednictvím korespondence si sdělují
své osudy a navzájem si pomáhají řešit životní problémy.

Cizí ložnice / Katarína Gillerová

Radka pracuje v realitce a jednoho dne se po návštěvě luxusní vily pro-
bouzí v nemocnici. Nepamatuje si, co se přesně stalo, jen cítí, že s inže-
nýrem, který chce dům koupit, si začíná rozumět. Že by ji konečně
potkalo štěstí a ona mohla zapomenout na nelehké dětství bez maminky
i na nevydařené vztahy s muži? Chvíli má naději, ale brzy se situace
znovu zkomplikuje a Radka musí čelit nečekaným problémům.

Duch znojemských katakomb/ Vlastimil Vondruška

Oldřich z Chlumu přijíždí spolu s panošem Otou jako jeden z vyslan-
ců českého krále do Znojma, kde se koná jednání o smíru mezi morav-
skou a rakouskou šlechtou. Vše je předem dohodnuto a jde jen o to,
aby se ochota ze smíru veřejně potvrdila. Purkrabí znojemského hra-
du proto očekává spíše dvorskou slavnost než ostrou půtku vyslanců.
Jenže hned druhý den zmizí jeden z mladých českých šlechticů…

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:
¡ 5. 4. – Game – autobus, ČB
¡ 7. 4. – Šípková Růženka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 4. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, ČB
¡ 14. 4. – Čarodějnická nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 4. – Debata – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 4. – O Palečkovi – 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. 4. – Kronikáři – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 4. – Tramvaj do stanice touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 4. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 3., 4. a 10. 4. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 4. – Světáci – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. a 10. 4. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 5., 9. a 18. 4. – Evita – DK Metropol, ČB
¡ 6. 4. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 4. – La traviata – DK Metropol, ČB
¡ 8. 4. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 10. a 24. 4. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 4. – Kráska a zvíře – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 4. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 12. 4. – Don G – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. – 14. 4. – Zaslaná pošta (muzikál) – DK Metropol, ČB
¡ 13. 4. – Klíče odnikud – DK Metropol, ČB
¡ 13. 4. – Žena v trysku století – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 14. 4. – S úsměvem nepilota – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 4.  – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 16. 4. – Kominíček – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 4. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 17. 4. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 4. – Mátový nebo citron? – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 4. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. a 30. 4. – Pokoušení – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 4. – J. Havelka: Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. 4. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 4. – Jihočeská Thálie – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 6. 4. – Postní gregoriánské nešpory – Klášterní kostel P. Marie, ČB
¡ 7. 4. – Filmové a muzikálové melodie II – DK Metropol, ČB
¡ 10. a 11. 4. – JF a Petr Nouzovský – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 12. 4. – Buty se vrací… - Beseda, ČB
¡ 13. 4. – Mezinárodní den památek (více akcí v ČB)
¡ 16. 4. – Večer s Naďou Konvalinkovou – Kulturně-spolkový dům, N. Hrady
¡ 19. 4. – Velikonoční koncert opery Jihočeského divadla – Klášterní kostel

Obětování Panny Marie, ČB
¡ 24. 4. – Světové muzikály – DK Metropol, ČB
¡ 25. 4. – Večer serenád – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 26. 4. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky 2019 – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 4. – Gregoriánské Velikonoce – Klášterní kostel sv. Václava, ČB
¡ 4. 5. – Depeche Mode Revival – Rockle Music Club, ČB
¡ 16. 5. – Nejlepší světové operní árie – DK Metropol, ČB
¡ 29. a 30. 5. – JF a Massimo Mercelli – Jihočeská filharmonie, ČB

Sport:
¡ 7. 4. – SK Dynamo x FK Pardubice – ČB
¡ 17. 4. – SK Dynamo x FC MAS Táborsko – ČB
¡ 28. 4. – SK Dynamo x FK Baník Sokolov – ČB
¡ 8. 5. – SK Dynamo x MFK Chrudim – ČB
¡ 18. 5. – SK Dynamo x FK Varnsdorf – ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Pravidelné aktivity
Poradenská služba
denně 7.30 - 16.00 hodin

¢ Pondělí
8.00 - 12.00 dětský klub

15.00 - 16.00 výtvarka pro nejmenší

¢ Úterý
10.00 - 11.00 mimihrátky
17.15 - 18.30 keramika pro dospělé

¢ Středa
8.00 - 12.00 dětský klub

14.00 - 15.00 dětská herna
14.00 - 15.00 keramika

pro předškolní děti
16.00 - 17.00 keramika

pro školní děti

¢ Čtvrtek
8.00 - 12.00 dětský klub

15.00 - 16.00 výtvarka pro školní děti
17.00 - 18.00 keramika pro dospělé

¢ Pátek
8.00 - 12.00 dětský klub
9.00 - 10.00 keramika

pro maminky, seniory,
osoby se zdravotním
postižením

10.00 - 12.00 kurzy vaření,
pečení chleba

Presentace sociálních služeb
V rámci realizace projektu Komunitního centra představujeme sociální služby poskytované

v našem regionu. Oslovujeme organizace, působící na našem území, které poskytují své služby a
programy a nabízejí konkrétní službu občanům našeho města.

S většinou organizací jsme domluvili veřejnou prezentaci jejich práce tak, aby se jí mohli účast-
nit jak odborná, tak laická veřejnost. Probíhají formou setkání, diskusního panelu, posezením nad
čajem a kávou.

Ze dvou takových setkání hodnotím, že jsou to důležité chvíle, kdy se setkávají v jednu chvíli
lidé, kteří chtějí, potřebují nebo dělají totéž. Někdo ze strany klientské, jiný z části odborné, a
s potěšením jsme se potkávali se zaměstnanci z organizační struktury měst a obcí.

S velkým nadšením přivítáme účast ze strany radních a zastupitelů našeho města, členů ko-
misí, kteří rozhodují a přidělují dotace v rámci dotační podpory Města Nové Hrady. Věřím, že
vlastní zkušenost je nejlepším nástrojem ke znalosti skutečných potřeb místních lidí a k hledání
řešení našich potřeb a problémů.

Nejbližší možnost takového setkání nabízíme v pátek 5.4.2019 od 13 hodin v Dětském klubu
Komunitního centra.

Představí se nám služba organizace Prevent, která na našem území provozuje streetwork (te-
rénní sociální služba uživatelům návykových látek), odbornou pomoc v adiktologických porad-
nách, provozující doléčovací centrum v Českých Budějovicích.

Přijďte se dozvědět o jejich práci, zeptat na konkrétní otázky, přijďte se zajímat o to, jaké
máme možnosti a řešení, pokud se někdo z nás nebo našich blízkých ocitne v této situaci.

Na podnětné setkání se těší
Lucie Sovová, Komunitní centrum Nové Hrady, Tomáš Trajer, Nezisková organizace Prevent 99

Komunitní centrum – další kamínek
do mozaiky rozvoje Nových Hradů
V sobotu 23. března byl vsazen další kamí-

nek do velké mozaiky rozvoje Nových Hradů.
Došlo totiž k slavnostnímu otevření tzv. ko-
munitního centra v zásadně zrekonstruované
budově bývalých jeslí. Budově, kterou prošli
mnozí novohradští občané a s kterou je spojuje
řada nostalgických vzpomínek. Není tedy divu,
že otevření centra se setkalo s velkým záj-
mem. Přišlo se podívat více než 100 lidí, kteří
si prošli všechny novotou zářící prostory a
mohli se tak seznámit s aktivitami, které se
v těchto prostorech budou konat. Nákres cen-
tra s popisem účelu jednotlivých místností naj-
dete na jiném místě zpravodaje.

Nicméně otevření centra bylo pouze jed-
ním (zcela jistě významným) krokem na cestě
k vlastnímu oživení této budovy a vlastně i ce-
lého areálu. Další kroky budou teprve násle-
dovat. Centrum totiž vzniklo především proto,

aby nový a kvalitní prostor dostaly aktivity,
které ve městě již delší dobu fungují, ale z ne-
dostatku vhodných prostorových podmínek ne-
mohly být dále rozvíjeny a nemohly tak
uspokojovat širší okruh zájemců. Nyní tedy
byla tato překážka odstraněna a bude záležet na
vedoucích jednotlivých aktivit (např. knihovna,
keramická dílna, školní družina, dětské cen-
trum), jak tuto příležitost využijí. Domnívám
se, že potenciál je zde velký. A nejen pro rozvoj
stávajících, ale i pro vznik aktivit zcela nových.

Otevření Komunitního centra je pro jednu
z hlavních organizátorek současných i budou-
cích aktivit centra, Lucii Sovovou, dle jejích
vlastních slov „splnění velkého snu o prosto-
ru, kde se soustřeďují různorodé aktivity, které
nás baví, naplňují naše životy radostí nebo i
pomáhají v těžších chvílích“.

Michal Jarolímek

Co je komunitní centrum?
- Místo, kde se můžeme naučit opravdu ko-

munikovat, mluvit spolu o svých potře-
bách, starostech a radostech. To bývá
někdy to nejtěžší.

- Místo, kde se lidi mohou setkávat nejen
za účelem potkávání, ale třeba si i něco
předat, něco sdílet, něco spolu vytvořit,
něco nového se naučit, společně se o něco
starat, lidsky cosi vyměnit.

- Je to náš společný prostor, který můžeme
užívat ke svým potřebám, ale samozřejmě
i přispívat k jeho dalšímu rozvoji.

- Místo, které můžeme sdílet všichni bez
rozdílu, každý je tu vítán, každý je tady
potřebný, každý tady zanechává svůj
otisk.
Kéž jsou otisky našeho lidství ku prospě-

chu místu a zůstanou alespoň tak dlouho, jako
stojí budova Jeslí, kterou kdysi mnoho lidí sta-
vělo a udržovalo. Lucie Sovová
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Ondřej Morong získal zlatou medaili
V neděli 17.3.2019 se do tělocvičny Základní školy v Hluboké nad Vl-

tavou sjelo přes 110 dětských závodníků ze 13 oddílu z Jihočeského kraje ,
aby změřili své síly v disciplínách kumite, techniky karate kihon, super
kop a agility překážková dráha s prvky bojových umění. Tato soutěž byla
určena pro nejmenší bojovníky do 12 let od nejnižších bílých pásů.

Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy rozlišení
modrou a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závodník, který zís-
kal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy, tedy
vyšší počet hlasů.

V disciplíně techniky karate kihon nejmenší závodníci předvedli se-
stavu postojů, krytů, úderů a kopů karate a za to byli hodnoceni. V od-
poledních hodinách se na tatami rozhořely boje ve sportovním zápase
kumite sportovní zápas dvojic upravený pro nejmladší závodníky. Dal-
ší disciplínou je Super kop opět kde se soutěží v rychlosti a technicky
bezchybně provedeném kopu. Čtvrtou disciplínou je agility překážková dráha, kterou musí zá-
vodník překonat nejen bezchybně a doplnit v určených oblastech této dráhy kopy, pády a úde-
ry karate. Tuto silně obsazenou soutěž statečně absolvoval poprvé i náš nejmladší závodník
Ondřej Morong, který získal cenný kov v disciplíně agility – překážková dráha svým bezchyb-
ným výkonem. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Ženy a dívky, fotbal není sport?
Už v několika článcích jsem psal a zjistil,

že u žen a dívek u nás moc neboduje fotbal.
A proč? Že mu vlastně nerozumí. Fotbal je
skutečně složitější sport, ale takové Brazilky,
Němky, Španělky, Švédky, ale i Američanky
mu rozumí 80 000 diváků!

Termíny jako placírka, šajtle, přímý nárt, bod-
lo, volej, halfvolej, patička, pas, housle, a to obě-
ma nohama atd. Tomu naše ženy a dívky moc
nerozumí. Nejsložitější věc je „ofsajd“. Když ten
ženy a dívky pochopí, mají napůl vyhráno.

Navrhl bych toto. Když například dvě dív-
ky nebo ženy se jdou projít do zámeckého par-
ku, tak mají kousek na fotbalové hřiště, kde
třeba probíhá zápas žáků nebo mužů. A tam se
mohou informovat třeba na různé zákonitosti

fotbalu a jeho pravidel, a když se zeptají někte-
rých diváků, tak jim někdo poradí a rád o fotbale
povypráví. A určitě, když budou ženy fotbalu
lépe rozumět, tak je bude o to více bavit.

Navíc zvýší návštěvnost fotbalových utká-
ní. Hráči jsou raději, když je hodně diváků na
fotbalu a to platí i na Hradech. Ale zas to není
s ženským fotbalem tak špatný, u nás. Mají
také 1. ligu, kde dominují Sparta a Slávia. Hra-
jí i evropské poháry. Existuje také „nároďák“
žen. Jenže něco jiného je hrát a něco sledovat.
Pár stovek přijde ale vždycky.

Závěrem….

MS v Rusku ukázalo, že i ženy a dívky se
při fotbale nemusí nudit, spíše naopak. Užíva-
ly si ho mimořádně! Miroslav Hruška

Pozvánka na seminář
se cvičením jógy
v Nových Hradech

sobota 27. 4. 2019
Akce se uskutečňuje pod záštitou
MÚ Nové Hrady v tělocvičně a učebně
ZŠ Nové Hrady, Komenského ul.

Program:
9.00–10.00 cvičení

10.15–10.45 oční jóga
11.00–12.00

seminář: Nemoce a zdraví.
Diagnostika a možnosti podpory léčby

12.00–13.30 oběd (individuálně)
13.30–14.30 Souvislost nemoci

a nervového, hormonálního
a imuntního  systému těla

15.00–16.30  cvičení

Cvičení a besedy vedou:
Helena Kratochvílová a Květa Kabátová
Cena: 300 Kč (pro místní 200 Kč)
Organizace, přihlášky a platba:
Zdena Vaněčková 723 219 387

Na akci si vezměte pohodlný cvičební
úbor, karimatky a poznámkový blok.

Těšíme se na vás!

Místní akční skupina Sdružení Růže (MAS) předa-
la ocenění „Talent v MASce 2017/18“ v kategorii
sportovní činnost Tomášovi Balkovi z oddílu TJ ka-
rate Nové Hrady za skvělé sportovní výsledky na
soutěžích karate a reprezentaci regionu na republiko-
vých i mezinárodních soutěžích.

Jedná se o program na podporu a prezentaci talen-
tovaných dětí a mládeže. Nejde jen o morální ocenění
dětí, jejich rodin a učitelů, trenérů či vedoucích. MAS
podporuje i další rozvoj talentovaných formou usnad-
nění jejich přístupu k dalšímu vzdělávání, k účasti na
speciálních akcích, školeních a kurzech.

Za tímto účelem MAS shromažďuje prostředky,
buduje kontakty aj. Ocenění bylo Tomášovi předáno
na slavnostním vyhlášení v kulturním domě v Trho-
vých Svinech. Za celý oddíl Tomášovi gratulujeme.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Závodník v karate Tomáš Balko
oceněn za rok 2017/18 MAS
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Úspěch karatistů na I. Kole Krajské ligy v karate
Čtyři medaile ze silně obsazené soutěže

V neděli 16. března 2019 se konalo v Hluboké nad Vltavou I. kolo
Krajské ligy v karate. Závodu se účatnilo více jak 180 soutěžících ze
14 oddílů Jihočeského svazu karate, ale také ze středočeských Milovic.
Soutěžilo se v disciplíně kata – souborná cvičení, a to celkem na třech
zápasištích – tatami, kde závodníci předváděli skvělé výkony při ukázce
krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům. V početné kategorii
mladších žákyň v disciplíně kata vybojovala stříbrnou medaili Nikola
Morongová. V disciplíně kata starší žáci se probojoval čtyřmi koly do
finále talentovaný Marek Houser, který nakonec získal pro naše barvy
stříbrnou medaili pěkně zacvičenou mistrovskou kata stylu karate Goju
Ryu Seuchin.

V odpoledních hodinách se rozjela disciplína kumite, kde závodníci
ve sportovním zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při mnoha hodi-
nách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít především výbornou fyzic-
kou kondici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků až po
3 minuty u dospělých v chráničích a s chráničem zubů v ústech, není
vůbec jednoduché.

V kategorii mladší žákyně měla premiéru Nikola Morongová, která,
přes veškerou snahu nepostoupila z repasáže do semifinále. Stříbrnou
medaili vybojovala v disciplíně kumite dorostenek Natálie Machová.
Čtvrtou medaili tentokrát bronzovou získal Marek Houser v disciplíně ku-
mite po těžkých soubojích v silně obsazené kategorii starší žáci +45 kg.

Pro naše závodníky byla tato vyšší krajská soutěž dobrou zkušeností
před druhým kolem krajské ligy, které se bude konat 12.4.2019 ve Stra-
konicích.

Blahopřeji všem závodníkům, děkuji za vzornou reprezentaci a dě-
kuji rodičům za podporu našich cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Trenér Martin Hermann, David Macho, Marek Houser, Natálie Macho-
vá Ondřej a Nikola Morongovi na I. kole Krajské ligy v karate

Natálie Machová vybojovala 2. místo v kumite dorostenek

Nikola bojuje v disciplíně kumite

Nikola Morongová získala 2. místo v kata mladší žákyně

Obec Horní Stropnice

přijme na plný úvazek

SERVÍRKU
Nástupní plat 20 000 Kč + zaměstnanecké benefity

Nástup ihned, k dispozici byt 1+1

Tel. 386 327 122, e-mail: j.vondrackova@horni-stropnice.cz

¡ Prodám zánovní elektrický sporák se sklokeramickou deskou.
Tel.: 723 612 475

řádková inzerce
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