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Kulatá a půlkulatá výročí
Již při psaní úvodu k letošnímu kalendáři

jsem zmiňoval, že rok 2019 přinese mnoho za-
jímavých kulatých a půlkulatých výročí a také
s nimi spojených oslav. Tím největším je sa-
mozřejmě připomínka první písemné zmínky
o našem městě, ale oslavy nebudou jen o roce
1279.

Významná výročí svého založení si připo-
mínají v průběhu srpna a září také tři další or-
ganizace. Jejich význam pro město je velmi
důležitý nejen dnes, ale byl i po celou dobu je-
jich činnosti. Proto si jistě zaslouží několik
řádků navíc a poděkování za ta desetiletí
práce.

Začněme u té nejstarší z nich. Před 145 lety
byl založen Sbor dobrovolných hasičů Nové
Hrady. Historie tohoto sboru je velmi bohatá
a seznámit se s ním můžete i v rámci expozice
Novohradského muzea, kde jsou k nahlédnutí
i kroniky zachycující hasičskou i spolkovou
činnost. Současný sbor a výjezdová jednotka
se věnují nejen klasické „hasičině“, ale jsou
též aktivní v rámci spolupráce s rakouskými
hasiči z Heinrichsu a Weitry či s kolegy
z Č. Velenic. Jsem velmi rád, že velká pozor-
nost v rámci SDH N. Hrady je věnována práci
s dětmi a mládeží. Díky úsilí vedoucích je tak
možná postupná obměna a doplňování sboru
o „mladou“ krev. O dalších aktivitách jistě bu-
deme mluvit i při oslavách v neděli 1. září, kde
bychom se měli potkat i s místními hasičskými
veterány a s hasiči z okolních sborů.

Druhé výročí je taktéž spojeno s hasiči a
týká se 115 let činnosti sboru v Údolí. I zde se
místní příznivci sv. Floriána mohou s hrdostí

ohlédnout zpět do historie a zároveň pozitivně
bilancovat i současnou aktivitu, která vedle
výjezdů přináší i mnoho osadních a spolko-
vých aktivit – péče o osadu a Terčino údolí,
zajištění masopustu, májky, dětských dnů, ha-
sičské soutěže nebo údolských slavností, které
právě letos 10. srpna doplní i oslava výročí
sboru a soutěž Memoriál údolských hasičů.

Oběma sborům bych rád již nyní poděkoval
za jejich nasazení a práci pro město a osady
a popřál hodně aktivních členek a členů, o které
se budou i v dalších letech moci opřít při zvlá-
dání výjezdů, při zajištění soutěžních spor-
tovních aktivit i při vlastní spolkové činnosti.
S ohledem na časté výjezdy bych si přál, aby
obě výjezdové jednotky i nadále chránily ži-
voty a majetek občanů, pomáhaly úspěšně ře-
šit případné krizové situace a hlavně, aby se
vždy všichni od zásahů ve zdraví vraceli ke
svým rodinám.

Třetí výročí připomene taktéž 10. srpna
70 let od založení fotbalového oddílu. Střípky
z historie a úspěšné novohradské týmy a hráče
nejen v rámci NZ připomíná Míra Hruška
(a patří mu za to jistě nejen mé poděkování) a
je jistě dobře, že i v dnešní době oddíl připra-
vuje nejmladší adepty, kteří budou jednou tře-
ba podobně šikovní a úspěšní. Tým mužů si
svým způsobem dárek k výročí nadělil postu-
pem do okresního přeboru. Vzhledem k tomu,
že i do této kategorie by měli být postupně za-
čleňováni mladí hráči z dorostu, je zde naděje,
že by se okresní soutěž mohla v našem městě
pro hráče, diváky a fanoušky udržet i více let.

Na začátku července se uskutečnilo u nás (a o nás) malířské setkání.
Podrobně uvnitř čísla ve fotografiích i slovem.                             K. J. Letošní deváťáci dostávali vysvědčení na radnici. Více uvnitř čísla. K. J.

Údolští hasiči informují o účastech v soutě-
žích, více uvnitř čísla.                            K. J.

Letošní koncert na začátku prázdnin měl skvě-
lou atmosféru nejen díky účinkujícím.
Více uvnitř čísla.                                      K. J.

Foto z první prázdninové divadelní pohádky
na hradě.                                                  K. J.

pokračování na str. 10
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Vernisáž výstavy obrazů
z Mezinárodního malířského sympozia NH740

Společná fotografie z vernisáže

Poděkování Karlu Práškovi za spolupráci na
sympoziu

Malíř Wolfgang Horwath z Rakouska

Zahájení vernisáže v přízemí Koželužny

Hosté vernisáže

Francouzka Lana Loeber a Češka Eva Vlasá-
ková

Každý účastník obdržel upomínkový list s podě-
kováním

Neformální a milé sdělování dojmů
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Zápis z 19. schůze městské rady

ze dne 10.06.2019

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
Na jednání rady byl pozván ředitel základní
školy Mgr. Karel Kříha (bod č. 20)

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 18. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku – Škorničkovi
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 101 o výměře 398 m2 v k.ú. Nové
Hrady, manželům Škorničkovým, 5. května
89, Nové Hrady, na dobu pěti let s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou, za částku 2 Kč/m2/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemku
parc. č. 101 v k.ú. Nové Hrady rada projed-
nala žádost manželů Škorničkových, Nové
Hrady o pronájem této nemovitosti.)

� 3. Smlouva o smlouvě budoucí darovací
– manželé Duškovi
Rada města bere na vědomí návrh smlouvy
o uzavření budoucí darovací smlouvy k rea-
lizaci prodloužení vodovodu, včetně vodo-
vodní a kanalizační přípojky v k.ú. Údolí u
Nových Hradů, na pozemku parc. č. 1431/3
v k.ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od manželů Duškových,
Údolí čp. 24 návrh smlouvy o uzavření bu-
doucí darovací smlouvy k prodloužení vodo-
vodu, včetně vodovodní a kanalizační přípojky
v k.ú. Údolí u Nových Hradů, na pozemku
parc. č. 1431/3 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 4. Převod části pozemku – NPÚ
Rada města bere na vědomí žádost Národní-
ho památkového ústavu, Praha žádost o pře-
vod části pozemku parc. č. 1011/25 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, Praha žádost o převod části poze-
mku parc. č. 1011/25 v k.ú. Nové Hrady.
Jedná se o travnatý pruh, kterým bude řeše-
no plánované parkoviště pro osobní auto-
mobily, nadále bude zachován volný vjezd
k protější nemovitosti.)

� 5. Smlouva o bezúplatném převodu –
Povodí Vltavy, státní podnik
Rada města bere na vědomí návrh smlouvy
o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Vy-
šné s Povodním Vltavy, s.p. a postupuje ná-
vrh k projednání na jednání osadního
výboru Nakolice, Vyšné a Obora.

(Rada obdržela od Povodí Vltavy, s.p. ná-
vrh smlouvy o bezúplatném převodu ma-
jetku, a to pozemky v k.ú. Vyšné s tím, že
převod neobsahuje mostky, které i nadále
zůstávají v majetku města. Městu tak od-
padne péče o vodní tok a zároveň nepřijde
o možnost řešit zkapacitnění průtoků mos-
tků na předmětném toku. Rada postoupila
návrh k projednání na jednání osadního vý-
boru Nakolice, Vyšné a Obora.)

� 6. Oznámení o poskytnutí dotace –
Jihočeský kraj
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na projekt: Rekonstrukce zá-
zemí pro účinkující ve víceúčelovém sálu
hotelu Máj a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje oznámení
o poskytnutí dotace na projekt: Rekonstrukce
zázemí pro účinkující ve víceúčelovém sálu
hotelu Máj, ve výši 939.000Kč.)

� 7. Smlouva – Subiton s.r.o.
Rada města schvaluje smlouvu se společ-
ností Subiton spol. s.r.o., Praha na realizaci
festivalu Jihočeské Nové Hrady 2019 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Subiton spol.
s r.o. Praha návrh smlouvy na celkovou dra-
maturgii festivalu a zajištění kompletního
hudebního obsahu jednotlivých koncertů.)

� 8. Prominutí platebních výměrů – MěÚ
N.H.
Rada města souhlasí s prominutím odvodu
za porušení rozpočtové kázně příjemcům
dotací a postupuje žádost k projednání za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady žádosti
o prominutí platebního výměru od jednotli-
vých příjemců dotací, kterým byly poskyt-
nuty dotace od Města Nové Hrady.)

� 9. Zápis z jednání sociální komise
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 43
v Domu s pečovatelskou službou Nové Hra-
dy Jiřímu Vobrovi.
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 6
v Domu s pečovatelskou službou Nové Hra-
dy Vladimíru Kuntovi.
Rada města souhlasí se zařazením do evi-
dence žádostí do Domu s pečovatelskou
službou Nové Hrady Jaromíra Černého.
Rada města souhlasí s poskytnutím finanč-
ního daru ve výši 28.500 Kč Domovu pro
seniory Horní Stropnice na pořízení křesla
pro těžce nemocné a postupuje žádost k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 29.05.2019, s doporučením pro
radu.)

� 10. Splacení úvěru
Rada města bere na vědomí informaci
o splacení úvěru na projekt: Nové Hrady –
zřízení komunitního centra.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady informaci o splacení úvě-
ru na projekt: Nové Hrady - zřízení komu-
nitního centra, ve výši 11.165.000Kč.)

� 11. Kontrola plnění – MěÚ N.H. – OŽP
Rada města bere na vědomí informaci o prove-
dené kontrole plnění společného metodického
pokynu zpětného odběru elektrozařízení kolek-
tivního systému ELEKTROWIN a osvědčení
o úspoře emisí za rok 2018.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí Nové Hrady informaci o provedené
kontrole plnění společného metodického po-
kynu zpětného odběru elektrozařízení kolek-
tivního systému ELEKTROWIN. Kontrola
proběhla v souladu s metodickým pokynem
bez zjištěných závad. Dále město obdrželo
od společnosti EKO-KOM a.s. osvědčení
o úspoře emisí za rok 2018.)

� 12. Cenová nabídka – Oprava vstupního
schodiště hrobky
Rada města souhlasí s objednáním projek-
tových prací na řešení opravy vstupního
schodiště hrobky rodu Buquoyů.
(Rada obdržela od ATELIÉRU HERITAS
s.r.o. České Budějovice cenovou nabídku
na projektovou dokumentaci na opravu
vstupního schodiště hrobky rodu Buquoy.)

� 13. Žádost o podporu – Dopravní
automobil pro SDH Údolí
Rada města schvaluje podání žádosti o pod-
poru z programu RISPF na dopravní auto-
mobil pro SDH Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela návrh žádosti o podporu
z programu RISPF na dopravní automobil
pro SDH Údolí u Nových Hradů.)

� 14. Oznámení veřejnými funkcionáři –
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Rada města bere na vědomí informaci o po-
dávání průběžného oznámení veřejných
funkcionářů.
(Rada obdržela od Ministerstva spravedl-
nosti ČR informaci o podávání průběžného
oznámení veřejných funkcionářů.)

� 15. Žádost o spolupráci – NIKM
Rada města bere na vědomí informaci o projek-
tu: Národní inventarizace kontaminovaných
a potencionálně kontaminovaných míst.
(Rada obdržela informaci s žádostí o spo-
lupráci na projektu: Národní inventarizace
kontaminovaných a potencionálně konta-
minovaných míst.)

� 16. Správní řízení
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.)

� 17. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 10.06.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise konané dne 10.06.2019 - viz. navazu-
jící body jednání rady č. 18 Obnova kaple
Panny Marie a č. 19 Sběrný dvůr Jižní měs-
to Nové Hrady část 1 stavební práce.)

� 18. Zadávací řízení MěÚ N.H. –
"Obnova Kaple Panny Marie"
Rada města schvaluje dodavatele Dřevotvar
H a H Nové Hrady, s.r.o. Nové Hrady na
akci: Obnova kaple Panny Marie v Údolí

INFORMACE Z RADNICE
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u Nových Hradů a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Finanční komise Rady
města N. Hradů a Investičního a majetko-
vého odboru výsledek zadávacího řízení
na zakázku: Obnova kaple Panny Marie
v Údolí u Nových Hradů. Obeslány byly tři
firmy, nejnižší nabídku podala společnost
Dřevotvar H a H Nové Hrady, s.r.o. Nové
Hrady ve výši 415.750,68 bez DPH.)

� 19. Sběrný dvůr Jižní město Nové
Hrady – část 1 stavební práce
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost ERTL Milan s.r.o., Kaplice na akci:
Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady části 1
stavební práce a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Finanční komise Rady
města N. Hradů a společnosti STAVEBNÍ
PORADNA spol. s.r.o. České Budějovice
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku: Sběrný dvůr Jižní město
Nové Hrady část 1 stavební práce, a to v ná-
vaznosti na odstoupení od realizace zakáz-
ky společností ZVÁNOVEC a.s. Po tomto
odstoupení byla překontrolována a posou-
zena nabídka, která byla v rámci VŘ na dru-
hém místě - ERTL Milan s.r.o.)

� 20. Informace ředitele základní školy
Rada bere na vědomí informace ředitele ZŠ
N. Hrady Mgr. K. Kříhy týkajících se čin-
nosti Základní školy Nové Hrady.
(Rada pozvala na své jednání ředitele ZŠ
N. Hrady p. Mgr. K. Kříhu. Pan ředitel in-
formoval radu města o jednáních o doplnění
členů školské rady, o průběhu zápisu do
první třídy (předpoklad 25 dětí), o úspěš-
nosti žákyň a žáků při přijímacích řízeních a
postupném dovybavování kabinetů v rámci
ZŠ. Rada byla též ředitelem ZŠ informová-
na o početním stavu pedagogického sboru a
zajištění výuky pro školní rok 2019/2020.
Byla též projednána otázka úpravy osvětle-
ní tělocvičny v Komenského ulici a způsob
využití objektu čp. 191. Starosta města in-
formoval o zapojení školy do přeshranič-
ních projektů a o návrhu obce Windhaag na
další spolupráci.)

Zápis z 20. schůze městské rady

ze dne 17.06.2019

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 19. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 19. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku – M. Zajac,
J. Němcová
Rada města bere na vědomí žádost M. Zajace
a Jitky Němcové (Nové Hrady) o odprodej
části pozemku KN 824/1 v k.ú. Nové Hrady
za účelem výstavby provozovny s rodinným
domem. Rada postupuje žádost k projedná-
ní na jednání zastupitelstva města s tím, že
bude stanovena výše prodejní ceny a způsob
prodeje.
(Rada obdržela žádost M. Zajace a Jitky
Němcové (Nové Hrady) o odprodej části
pozemku KN 824/1 v k.ú. Nové Hrady, a to
za účelem výstavby provozovny s rodinným
domem. Pozemek je dle územního plánu ur-
čen právě pro účely podnikání a žádost je
v souladu s uvažovaným využitím celého
území. Rada města vzala na vědomí žádost
M. Zajace a Jitky Němcové a postoupila ji
k projednání na jednání zastupitelstva města
s tím, že bude stanovena výše prodejní ceny
a způsob prodeje. Žádost též bude postou-
pena k projednání Finančnímu výboru za-
stupitelstva města N. Hradů a Finanční
komisi Rady města N. Hradů.)

� 3. MPSV – žádost o dotaci na projekt
"Efektivní úřad Nové Hrady"
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci na projekt: Efektivní úřad Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti na projekt:
Efektivní úřad Nové Hrady. Cílem dotace je
aktualizovat strategický plán rozvoje města
pro období 2020-2027, zefektivnit komuni-
kaci města s obyvateli, zvyšovat kvalifikaci
zaměstnanců úřadu a volených zastupitelů.
Celkové náklady projektu jsou 3 224 600 Kč,
podíl žadatele v případě přidělení dotace je
161 230 Kč /5% celkových nákladů/.)

Zápis z 21. schůze městské rady

ze dne 24.06.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 20. jednání rady města.
(Rada provedla kontrolu usnesení z 20. jedná-
ní rady města a neměla k nim připomínky.)

� 2. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"Janovka rekonstrukce NN"
Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330029722/002 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na stavbu: Janovka rekonstruk-
ce NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh smlouvy o věcném
břemeni, po ukončení stavby: Janovka re-
konstrukce NN.)

� 3. Prodej pozemku k.ú. Vyšné –
Tichavovi
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2476 díl "a" (dle GP díl "a" vznikl
oddělením od parc. č. 2476) o výměře
245 m2 v k.ú. Vyšné, manželům Vlastimilu
a Heleně Tichavovým, Na Huti 434, Such-
dol nad Lužnicí, za částku 100 Kč/m2 a po-
stupuje žádost ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 2476, rada opětovně projedna-
la žádost Vlastimila a Heleny Tichavových
o koupi pozemku.)

� 4. Prodej pozemku k.ú. Vyšné –
Prázdný
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 2499/2 (dle GP pozemek vznikl od-
dělením od parc. č. 2499) o výměře 449 m2

v k.ú. Vyšné, Josefu Prázdnému, Družstev-
ní 1795/15, České Budějovice, za částku
100 Kč/m2 a postupuje žádost ke schválení
zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 2499, rada projednala žádost
Josefa Prázdného o koupi tohoto pozemku.)

� 5. Poskytnutí dotace – Jihočeský kraj
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na akci: Pořízení techniky a
věcných prostředků pro SDH Údolí a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace na projekt: Poří-
zení techniky a věcných prostředků pro
SDH Údolí, ve výši 62.000 Kč.)

� 6. Připojení na kanalizaci – Skála
Rada města bere na vědomí žádost Pavla
Skály, České Budějovice o připojení do ka-
nalizace a umístění utišovací šachty na po-
zemku města a postupuje žádost k vyjádření
Osadnímu výboru Údolí.
(Rada obdržela od Pavla Skály, České Bu-
dějovice žádost o možnosti připojení do ka-
nalizace a umístění utišovací šachty na
pozemku města.)

� 7. Žádost o vyjádření – Kavi
Rada města souhlasí s výstavbou rodinného
domu na pozemku parc. č. 1200/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Ondřeje Kaviho, Praha
žádost o poskytnutí vyjádření k navrhované
stavbě na sousedícím pozemku.)

� 8. Zápis – osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 03.06.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadní-
ho výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
03.06.2019.)

� 9. Pravidla užívání plakátovacích ploch
Rada města schvaluje Pravidla užívání pla-
kátovacích ploch v Nových Hradech a osa-
dách ve vlastnictví města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Kulturního a informační-
ho centra návrh Pravidel užívání plakátova-
cích ploch v Nových Hradech a osadách ve
vlastnictví města Nové Hrady. Výlep pla-
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kátů není zpoplatněn (s výjimkou voleb-
ních plakátů) a výlep plakátů bude řešen
prostřednictvím Kulturního a informační-
ho centra s tím, že vylepovány budou pou-
ze plakáty označené razítkem KIC.)

� 10. Veřejně prospěšné práce v roce 2019
Rada města bere na vědomí informaci
o možném prodloužení poskytování pří-
spěvků na mzdové náklady na veřejně pros-
pěšné práce v průběhu roku 2019.
(Rada obdržela od Úřadu práce České Bu-
dějovice informaci o možném prodloužení
poskytování příspěvků na mzdové náklady
na veřejně prospěšné práce v průběhu roku
2019.)

� 11. Vzdání se funkce – MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vzdání se funk-
ce ředitelky Mateřské školy Nové Hrady,
Evy Heřmanové, ke dni 31.07.2019. Rada
města děkuje paní Evě Heřmanové za její
práci ve vedení MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady Evy Heřmanové, vzdání se
funkce ředitelky ke dni 31.07.2019.)

� 12. Zpráva o zápisu do MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí zprávu o zápisu
do Mateřské školy Nové Hrady pro školní
rok 2019 - 2020.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady zprávu o zápisu do mateřské
školy pro školní rok 2019-2020. Ve školním
roce bude zapsáno 84 dětí, do základní ško-
ly odchází 25 dětí.)

� 13. Schválení odměny – MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje odměnu za 1. pololetí
ředitelce Mateřské školy Nové Hrady dle
návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh odměny ředitelce za
1. pololetí 2019.)

� 14. Souhlas zřizovatele s realizací
projektu – MŠ Nové Hrady
Rada města souhlasí s realizací projektu
z OP VVV - Šablony II, Mateřskou školou
Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o souhlas zřizovatele
s realizací projektu: Šablony II. Cílem pro-
jektu je podpora osobnostně sociálního
a profesního rozvoje všech pedagogů MŠ,
dále rozvojové aktivity MŠ-projektové dny,
setkávání rodičů a přátel školy ad.)

� 15. Zápis finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 24.06.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 24.06.2019 s doporučením pro
radu. Finanční komise doporučila schválení
žádosti Linky bezpečí, z.s. o finanční pod-
poru ve výši 5000 Kč, souhlasila s ukonče-
ním smlouvy o dílo na akci: Stavební
úpravy domu, Komenského ulice čp. 188,
Nové Hrady z důvodu nepřiznání dotace ze
strany ministerstva kultury ČR a souhlasila
s návrhem podmínek pro prodej pozemků

pro občanskou vybavenost v lokalitě ZTV
Pod Vodojemem Nové Hrady.)

� 16. Rozpočtové opatření č. 7/2019
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2019.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 7/2019.)

� 17. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení.)

� 18. TJ Nové Hrady – příspěvek města
Rada města souhlasí s dofinancováním pro-
jektu TJ Nové Hrady: Výměna vnitřních
dveří v objektu sociálního zařízení a fotba-
lových šaten v areálu TJ Nové Hrady.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o podporu k dofinan-
cování projektu: Výměna vnitřních dveří
v objektu sociálního zařízení a fotbalo-
vých šaten v areálu TJ Nové Hrady. TJ ob-
držela dotaci od Jihočeského kraje ve výši
96.000 Kč, celkové náklady projektu jsou
ve výši 137.143 Kč.)

� 19. VZ – dohoda o ukončení smlouvy
o dílo – Stavební úpravy domu,
Komenského ulice čp. 188, Nové Hrady
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení
smlouvy o dílo na akci: Stavební úpravy
domu, Komenského ulice čp. 188, Nové Hra-
dy s firmou František Nedorost, Nové Hrady a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela návrh dohody o ukončení
smlouvy o dílo na akci: Stavební úpravy
domu, Komenského ulice čp. 188, Nové
Hrady, s odvodněním nepřiznání dotace.)

Zápis z 22. schůze městské rady

ze dne 08.07.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 21. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 21. jednání rady města.

� 2. Koupě pozemků – Maránek
Rada města souhlasí s prodejem poze-
mků parc. č. 267/14 o výměře 278 m2 a
parc. č. 269/6 o výměře 141 m2 vše v k.ú.
Údolí u Nových Hradů, Antonínu Marán-
kovi, Zdíkov čp. 287, za částku 100 Kč/m2 a
postupuje žádost k projednání zastupitel-
stvu města.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemků
v k.ú. Údolí u Nových Hradů rada opětovně
projednala žádost Antonína Maránka o kou-
pi pozemků.)

� 3. Koupě pozemku – Kopřiva
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemků parc. č. 1887/3, č. 2273, č. 869,
č. 2587, č. 2352, č. 2351, č. 2410/1 a č. 2407
v k.ú. Byňov, cca o výměře 6 300 m2, na
dobu určitou pěti let, 2 Kč/m2/rok a pověřu-
je tajemnici MěÚ zveřejnění za úřední des-
ce města.
(Rada opakovaně projednala žádost o pro-
dej a pronájem části pozemků v k.ú. Byňov.
Po projednání s osadním výborem s ohle-
dem na přípravu projektové dokumentace
k objektu pro osadní aktivity rada nesouhla-
sí s prodejem, ale pouze s pronájmem poze-
mků.)

� 4. VZ – Rekonstrukce zázemí pro
účinkující ve víceúčelovém sálu hotelu
Máj – jmenování komisí
Rada města jmenuje komisi pro otevírání
obálek na akci: Rekonstrukce zázemí pro
účinkující ve víceúčelovém sálu hotelu Máj
ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mgr. Lucie
Staňková, Bc. Ilona Volfová, náhradníci:
Mgr. Jana Káplová, Zdeněk Vaněk, Ing.
Vladimír Schusser.
Rada města jmenuje hodnotící komisi na
akci: Rekonstrukce zázemní pro účinkující
ve víceúčelovém sálu hotelu Máj ve slože-
ní: Ing. Pavel Hamberger, Miroslav Šlenc,
Josef Sýkora a náhradníci: Jaroslav Faktor,
Bc. Roman Schmidt, Vlasta Kučerová.
(Rada obdržela návrh na jmenování komisí
pro otevírání obálek a hodnotící komise
k zakázce: Rekonstrukce zázemní pro účin-
kující ve víceúčelovém sálu hotelu Máj.)

� 5. VZ – Rekonstrukce zázemí pro
účinkující ve víceúčelovém sálu hotelu
Máj – zadávací dokumentace
Rada města schvaluje zadávací dokumen-
taci k veřejné zakázce malého rozsahu:
Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve ví-
ceúčelovém sálu hotelu Máj.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s.r.o. České Budějovice návrh zadávací do-
kumentace, veřejné zakázky malého rozsa-
hu: Rekonstrukce zázemí pro účinkující ve
víceúčelovém sálu hotelu Máj.)

� 6. Projektová dokumentace –
rekonstrukce a automatizace dávkování
chemikálií
Rada města schvaluje zadání projektové
dokumentace pro zadání stavby: Rekon-
strukce a automatizace dávkování chemi-
kálií v městské úpravně vody a pověřuje
starostu zadáním dokumentace.
(Rada obdržela od společnosti VAK projekt
s.r.o. nabídku na vypracování projektové
dokumentace pro zadání stavby: Rekon-
strukce a automatizace dávkování chemiká-
lií v městské úpravně vody.)

� 7. Žádost o opravu části místní
komunikace – Gregorovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Gregorových, Nakolice o opravu místní ko-
munikace a postupuje žádost Osadnímu vý-
boru Nakolice, Obora, Vyšné
(Rada obdržela od manželů Gregorových,
Nakolice žádost o opravu části místní ko-
munikace v k.ú. Nakolice, jejíž stav je vel-
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mi špatný – zejména po lokálním silném
dešti, který vyplavil část materiálu z komu-
nikace.)

� 8. Koupě částí pozemků – Brouskovi
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Brouskových o koupi části pozemků v k.ú.
Nakolice a postupuje žádost Osadnímu vý-
boru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od manželů Brouskových,
Nové Hrady žádost o koupi části pozemků
okolo jimi vlastněné nemovitosti.)

� 9. Pronájem – Komenského čp. 191
Rada města schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor, nemovitou věc na pozemku
parc. č. st. 12/2, jehož součástí je stavba čp.
191, plocha k pronajmutí 20,14 m2 na dobu
určitou do 31.12.2019 a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(Rada projednala pronájem nebytových
prostor v Komenského ulici čp. 191, Nové
Hrady.)

� 10. ČEVAK – plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací na období
2019-2028
Rada města bere na vědomí Plán financová-
ní obnovy vodovodů a kanalizací na období
2019 až 2028.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
Plán financování obnovy vodovodů a kana-
lizací na období 2019 až 2028.)

� 11. Dotace – Oprava Navrátilovy
a Husovy ulice
Rada města neschvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na projekt: Oprava Navrá-
tilovy a Husovy ulice.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí dotace ve výši 226 707 Kč
na projekt: Oprava Navrátilovy a Husovy
ulice. Rada projednala možnost přijetí dota-
ce, která řeší opravu vrchní asfaltové plochy
komunikace, a konstatovala, že s ohledem
na nutnost celkové rekonstrukce vodovodu
a kanalizace v této lokalitě není možné ča-
sově (tj. dokonce roku 2019) i finančně (od-
had nákladů 9–10 miliónů korun) zvládnout
rekonstrukci tak, aby následně z krajské do-
tace mohl být řešen nový povrch vozovky.
Z výše uvedených důvodů rada města od-
stoupila od realizace projektu a rozhodla
o nepřijetí dotace k předmětnému projektu.)

� 12. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Starosta informoval radu o probíhajících
správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení.)

� 13. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.
(Starosta informoval radu pro probíhajících
stavebních řízení.)

� 14. Zápis z jednání sociální komise
Rada města nepřiděluje byt v DPS Nové
Hrady Františku Markovi, Buková.

Rada města neschvaluje poskytnutí dotace
Marcele Kotrčové a Hospicové péči sv.
Kleofáše.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise ze dne 29.06.2019, s doporučením pro
radu.)

Zápis z 5. veřejného zasedání Zastupitelstva

Města Nových Hradů konaného

dne 27. června 2019

Přítomni:

Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Omluveni:

Ing. František Štangl, MUDr. Nataša Návarová

Celkem bylo přítomno

13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:

Bc. Ilona Volfová
- pracovnice městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
13 členů zastupitelstva (všichni nepřítomní
zastupitelé byli řádně omluveni), tj. nadpolo-
viční většina a zastupitelstvo je usnášenís-
chopné. Pan starosta konstatoval, že zápis ze
4. zasedání zastupitelstva byl řádně ověřen,
předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná námitka.

Pan starosta uvedl, že program jednání byl
zastupitelům řádné zaslán.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Prominutí odvodu za porušení rozpočtové

kázně
5. Závěrečný účet města za rok 2018
6. Účetní závěrka města za rok 2018
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Hlasování:

Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal
Jarolímek, Jiří Vicány.

Hlasování:

Pro 9
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Petr Michale,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Bc. Josef
Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3

Ing. Zdeněk Dorschner, Mgr. Michal Jarolímek,
Jiří Vicány.
Návrhová komise byla schválena – 9 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen Ing. Zdeněk Do-
rschner.

V 18.05 hodin se dostavila paní Kourková.
Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-

su z 5. jednání zastupitelstva: Bc. Josef Vo-
choska, Martina Kourková.

Hlasování:

Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
Bc. Josef Vochoska, Martina Kourková.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-

vrhu – 11 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení ze 4. jednání
zastupitelstv
Kontrolu usnesení ze 4. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
města – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Prodej pozemku – Ing. Novák
Pan starosta informoval o žádosti pana No-

váka, který má zájem o koupi 2 pozemků p.č.
2306 a 2307 o výměře 84 m2 a 85 m2 v k.ú. Vy-
šné. Tyto pozemky přiléhají k domu pana No-
váka.

Pan starosta uvedl, že o této žádosti již bylo
jednáno, ale bývalí majitelé nemovitosti nedo-
řešili prodej okolních pozemků.

Osadní výbor s prodejem těchto pozemků
souhlasil a navrhovaná cena je 100 Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 2306 o výměře 84 m2 a parc. č.
2307 o výměře 85 m2 v k.ú. Vyšné, Ing. Pavlu
Novákovi, Jivno čp. 104, za částku 100 Kč/m2

a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se
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2.2 Prodej pozemku – manželé Tichavovi
Pan starosta uvedl, že se jedná o část pozem-

ku parc. č. 2476 díl "a" v k.ú. Vyšné, který je
v bezprostřední blízkosti pozemku, který mají
manželé Tichavovi ve vlastnictví a dokončují
na něm výstavbu rodinného domu.

Část pozemku č. 2476 díl "a" byla oddělena
od pozemku parc. č. 2476 a proto je v ceně zahr-
nuta i úhrada za pořízení geometrického plánu.

Osadní výbor s prodejem pozemku souhlasí.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej parc.

č. 2476 díl "a" (dle GP díl "a" vznikl odděle-
ním od parc. č. 2476) o výměře 245 m2 v k.ú.
Vyšné, manželům Vlastimilu a Heleně Ticha-
vovým, Na Huti 434, Suchdol nad Lužnicí, za
částku 100 Kč/m2 + úhrada nákladů za geo-
metrický plán a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Prodej pozemku – Prázdný
Pan starosta uvedl, že se jedná o žádost

pana Prázdného, který žádá o odkup části po-
zemku p.č. 2499 v k.ú. Vyšné, který bude
v budoucnu sloužit jako zahrada.

Bc. Vochoska se dotazoval na přístup
k okolním pozemkům.

Pan starosta odpověděl, že při projednává-
ní odkupu dalo město podmínku, aby při koupi
požadované části pozemku nebylo zamezeno
vstupu na zbylou část pozemku (je v majetku
města), z kterého byla odkupovaná část oddě-
lena. Na základě této podmínky byl proveden
geometrický plán pro oddělení odkupovaného
pozemku.

Osadní výbor prodej pozemku odsouhlasil
a navrhovaná cena prodeje je 100 Kč/m2 +
úhrada nákladů na geometrický plán.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej
pozemku parc. č. 2499/2 (dle GP pozemek
vznikl oddělením od parc. č. 2499) o výmě-
ře 449 m2 v k.ú. Vyšné, Josefu Prázdnému,
Družstevní 1795/15, České Budějovice, za
částku 100 Kč/m2 + úhrada nákladů za geo-
metrický plán a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Prodej pozemku – Zajac, Němcová
Pan starosta informoval o žádosti pana Za-

jace a paní Němcové (Nové Hrady) ohledně

odprodeje části pozemku KN 824/1 v k.ú.
Nové Hrady. Jedná se o pozemek, který se
nachází v lokalitě Pod Vodojemem. Žadatelé
zažádali o odprodej za účelem výstavby pro-
vozovny s rodinným domem.

Pan starosta informoval o studii, která je
zpracována pro tuto lokalitu. Seznámil zastu-
pitele o návrhu nového územního plánu, podle
kterého by v této lokalitě do budoucna mohly
vzniknout pozemky pro výstavbu rodinných
domů a plochy pro občanskou vybavenost.

Pozemek je dle současně platného územní-
ho plánu určen pro účely podnikání a žádost je
v souladu s uvažovaným využitím daného
území.

Pan starosta dále informoval o jednání
s Českou hospodářskou komorou, jakou for-
mou nabízet tyto pozemky k podnikání.

Do budoucna je v dané lokalitě plánovaná
rezerva pro vybudování chodníku směrem
k celnici a budou se řešit možné varianty zasí-
ťování této lokality.

Dále pan starosta informoval o Návrhu
podmínek pro prodej pozemků občanské vy-
bavenosti v lokalitě Pod Vodojemem.

Žádost projednala rada města a byla po-
stoupena Finančnímu výboru Zastupitelstva
města Nové Hrady a Finanční komisi Rady
města Nové Hrady.

Návrh podmínek byl finanční komisí i fi-
nančním výborem odsouhlasen.

Pan starosta vyzval zastupitele k vyjádření
ohledně pozemků a jejich ceně.

Bc. Vochoska se za finanční výbor vyjád-
řil, že je zapotřebí dodržet transparentnost a
rovný přistup při prodeji, v pravidlech by měly
být stanoveny 2 transparentní ceny, a to pro ro-
dinné domy a pro občanskou vybavenost, dále
by se mělo dořešit, zda se pozemky budou pro-
dávat zasíťované či ne, dořešit komunikace a
doplnit do studie p.č. 827/16.

Dále Bc. Vochoska navrhoval nabídnout
k prodeji všechny pozemky v dané lokalitě,
určit jejich velikost a cenu a informoval
o zpracovaném znaleckém posudku z roku
2014, kdy uvedl odhad ceny za nezastavěné
pozemky.

Pan Kollmann informoval zastupitele o mož-
nostech připojení síti dané lokality a uvedl, že
každý podnikatel má jinou energetickou nároč-
nost a potřebu. Proto navrhoval, aby se tyto
pozemky prodávaly jako nezasíťované tak,
aby si nový nabyvatel zasíťoval pozemek dle
svých požadavků a potřeb.

Bc. Vochoska uvedl, že, pokud by se poze-
mky prodávaly nezasíťované, souhlasí s cenou
prodeje ve výši 350 Kč/m2.

Pan starosta uvedl, že v současné době po-
zemky nejsou zasíťované a budou zde vznikat
náklady i pro podnikatele, a proto navrhuje
cenu 300 Kč/m2.

Pan Dorotovič uvedl, že požadovaný poze-
mek má výměru cca 3000 m2 což mu přijde
jako příliš velký pozemek pro podnikání pana
Zajace a navrhoval požadovaný pozemek roz-
dělit na dva menší. Zároveň doporučil navýše-
ní ceny, a to na 400 Kč/m2.

Pan starosta informoval o využití požado-
vaného pozemku pana Zajace, kdy záměrem je
část pozemku využít k vystavění skladů a část
k výstavbě rodinného domu. Dále uvedl, že tato
lokalita byla původně koncipována na 3 parce-

ly, ale je na domluvě a dalším jednání s pro-
jektantem, jak a na jaké velikosti budou tyto
parcely rozděleny.

Pan Kollmann uvedl, že je zapotřebí jednat
s E.ONem ohledně zasíťování pro rodinné
domy a průmyslovou zónu a navrhoval slou-
čení těchto pozemků.

Pan Michale uvedl, že cena 300 Kč je opti-
mální a dále se vše ukáže dle zájmu o tyto po-
zemky. Dále uvedl, že výměra 3000 m2 pro
podnikání není příliš veliká a doplnil, že
pro občanskou vybavenost jsou tyto pozemky
pro danou lokalitu adekvátní vzhledem k je-
jich umístění.

Pan starosta upřesnil, že na tomto jednání
zastupitelstva se schvalují podmínky prodeje
pro pozemky, které jsou označeny jako občan-
ská vybavenost. Podmínky pro prodej poze-
mků pro výstavbu rodinných domů se budou
schvalovat až v momentu, kdy toto bude
schváleno v novém územním plánu.

Pan Plouhar uvedl, že velikost požadova-
ného pozemku je optimální a pokud se pod-
nikatel cítí na to, že potřebuje tak velký
pozemek, mělo by se mu vyhovět, když každý
podnikatel má jiné potřeby. K ceně pan Plou-
har uvedl, že 300 Kč/m2 je optimální.

Po vzájemné dohodě se zastupitelé shodli
na tom, že pozemky v dané lokalitě budou roz-
děleny na OV 1 až OV 7, kdy OV 1 až OV 6,
které byly předmětem jednání, budou rozděle-
ny na cca 1500 m2/každý z nich a následně na-
bídnuty k prodeji.

Pan starosta dal hlasovat o protinávrhu
pana Dorotoviče.

Zastupitelstvo města schvaluje záměr pro-
deje části pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 9 317 m2 dle návrhové studie
ZTV Pod Vodojemem – PA Hronek a Fischer
v upraveném znění za minimální částku
400 Kč/m2 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru prodeje.

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky
realizace prodeje pozemků určených k podni-
kání v lokalitě Pod Vodojemem dle návrhu
v upraveném znění – Neschváleno.

Hlasování:

Pro 1
Ivan Dorotovič
Proti 0
Zdržel se 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Pan starosta dal hlasovat o navrženém

usnesení.
Zastupitelstvo města schvaluje záměr pro-

deje části pozemku parc. č. 824/1 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 9 317 m2 dle návrhové studie
ZTV Pod Vodojemem - PA Hronek a Fischer
v upraveném znění za minimální částku
300 Kč/m2 a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru prodeje.

Zastupitelstvo města schvaluje podmínky
realizace prodeje pozemků určených k podni-
kání v lokalitě Pod Vodojemem dle návrhu
v upraveném znění – 12 hlasy.
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Hlasování:

Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ivan Dorotovič
Zdržel se 0

� 3.

3.1 Rozpočtové změny – rozpočtová opat-
ření č. 5/2019 a č. 6/2019

Pan starosta uvedl, že rada města schválila
rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
nemá k rozpočtovým opatřením žádné připo-
mínky.

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpoč-
tová opatření č. 5/2019 a č. 6/2019 – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2 Finanční dar – Domov pro seniory
Horní Stropnice

Pan starosta informoval zastupitele o žá-
dosti paní ředitelky Domova pro seniory
Horní Stropnice o finanční dar na pořízení
křesla Gavota, pro ošetřovatelské oddělení
pro uživatele DpS Horní Stropnice ve výši
28.500 Kč.

Jedná se o křeslo pro těžce nemocné, imo-
bilní uživatele, kteří potřebují zvýšenou ošet-
řovatelskou péči.

Tato věc byla projednána na úrovni mikro-
regionu i sociální komisí města, která doporu-
čila finanční dar poskytnout.

Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí
peněžitého daru ve výši 28.500 Kč Domovu
pro seniory Horní Stropnice – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Prominutí odvodu za porušení
rozpočtové kázně
Pan starosta uvedl, že v rámci dotačního

programu došlo k tomu, že 4 žadatelé nesplnili
své povinnosti a vyúčtování dotací předložili
po daném termínu. Na základě této skutečnosti
byly vydány platební výměry s výší sankce.

Pan starosta informoval zastupitele o doru-
čených žádostech o prominutí platebního vý-
měru od jednotlivých příjemců dotací, kdy
žádost podali:

Lucie Sovová (4.1), Myslivecký spolek
Nové Hrady, z.s. (4.2), SDH Údolí u Nových
Hradů (4.3), Základní kynologická organizace
Nové Hrady (4.4)

Pan Dorotovič se dotazoval na aktivitu
paní Sovové a na výši nájmu v komunitním
centru.

Pan starosta odpověděl, že se jedná o vede-
ní kroužku pod názvem "Výtvarný kroužek
pro nejmenší a pro školní děti" a dále uvedl, že
paní Sovová je zaměstnanec města, tedy ná-
jemné nehradí.

4.1

Hlasování:

Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Mgr. Vladimír Hokr, Jan Kollmann, Martina
Kourková, Petr Michale, Mgr. Michal Jarolí-
mek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ivan Dorotovič

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně ulože-
ného příjemci dotace: Lucie Sovová, Zahradní
čtvrť 339, Nové Hrady, platebním výměrem
Městského úřadu Nové Hrady č. 1/2019, v cel-
kové výši 24.700 Kč – 12 hlasy.

4.2

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně ulože-
ného příjemci dotace: Myslivecký spolek
Nové Hrady z.s., Nové Hrady 471, platebním
výměrem Městského úřadu Nové Hrady č.
2/2019 a č. 3/2019, v celkové výši 28.700 Kč -
13 hlasy.

4.3

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

Zastupitelstvo města schvaluje prominutí
odvodu za porušení rozpočtové kázně ulože-
ného příjemci dotace: SDH Údolí u Nových
Hradů, Údolí 138, platebním výměrem Měst-
ského úřadu Nové Hrady č. 4/2019, v celkové
výši 14.200 Kč – 13 hlasy.

4.4

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan
Kollmann, Martina Kourková, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0
Zastupitelstvo města schvaluje prominutí

odvodu za porušení rozpočtové kázně ulože-
ného příjemci dotace: Základní kynologická
organizace Nové Hrady, Pod Zámeckým 453,
platebním výměrem Městského úřadu Nové
Hrady č. 5/2019 a č. 6/2019, v celkové výši
27.400 Kč – 13 hlasy.

� 5. Závěrečný účet města za rok 2018
Pan starosta informoval o hospodaření

města v roce 2018, uvedl stavy účtů ke dni
31.12.2018 v celkové výši 14 689 113,89 Kč,
dále informoval o Sociálním fondu ve výši
103 514,32 Kč, Fondu pro oddávající 3 600 Kč
a Fondu vodohospodářského majetku ve výši
2 360 000 Kč.

Dále uvedl informaci o dlouhodobém
úvěru (zřízení komunitního centra ve výši
11 165 000 Kč), který již byl v letošním roce
celý zaplacen a dlouhodobém úvěru (finan-
cování obnovy vodohospodářského majetku
Města Nové Hrady ve výši 7 000 000 Kč),
z kterého bylo čerpáno 1 347 489,41 Kč

Pan starosta informoval o přijatých dota-
cích, poskytnutých příspěvcích a uvedl několik
nejvýznamnějších položek příjmů a čerpaných
výdajů.

Zároveň informoval o hospodaření pří-
spěvkových organizací.

Závěrem pan starosta informoval o prove-
deném přezkumu hospodaření za rok 2018
kontrolory Krajského úřadu České Budějovi-
ce, odbor ekonomický, oddělení přezkumu a
metodiky hospodaření obcí, s konečným hod-
nocením za "B" a požádal paní tajemnici o po-
dání doplňující informace.

Paní tajemnice informovala o pochybení,
která byla kontrolory zjištěna a vysvětlila, že
se jednalo o nesprávné zaúčtování. Zároveň
sdělila, jaká opatření byla provedena.

Bc. Vochoska se za finanční výbor pozitiv-
ně vyjádřil k příjmům města, ale upozornil na
nižší příjmy z lesů, z bytových a nebytových
prostor města a evidovaných pohledávek, kte-
ré má TSM v evidenci.

Dále se vyjádřil k hospodaření příspěvko-
vých organizací, kdy u Mateřské školy Nové
Hrady nebyla žádná připomínka. Upozornil na
stejnou chybu ve výkazu výsledku hospodaření
jako v minulých letech u Základní školy Nové
Hrady a uvedl, že by mělo dojít k nápravě.

K výsledku hospodaření u Technických slu-
žeb města Nové Hrady, Bc. Vochoska uvedl, že
v roce 2018 technické služby hospodařily se
ztrátou -242 000 Kč. Dále uvedl výši roční
provozní dotace a investiční dotace, informo-
val o fondu investic v roce 2018 a plánu inves-
tic na rok 2019.

K Službám Nové Hrady s.r.o. uvedl, že
hlavním předmětem činnosti je tepelné hospo-
dářství, kdy společnost zajišťuje výrobu tepla
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pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou, tělocvičnu.

Služby Nové Hrady s.r.o. hospodařily
v roce 2018 se ziskem 147 000 Kč.

Bc. Vochoska dále informoval o problema-
tice kotelny a odpojení jednoho panelového
domu, který vytápěla. Mezi důležité dlouho-
dobé úkoly společnosti Služby Nové Hrady
s.r.o. lze zařadit investice do postupné výměny
plynových kotlů za úspornější modely a mo-
dernizace zařízení a zajistit další odběrná mís-
ta pro centrální kotelnu.

Dále Bc. Vochoska informoval o výsledku
hospodaření KIC a uvedl, že kultura v roce
2018 udržela rozpočet, který byl naplánovaný
a dále porovnal výši nákladů na kulturní akce
od roku 2016 doposud i na plánovaný rok
2019, kdy uvedl, že náklady se stále zvyšují.

Pan starosta se vyjádřil k mzdovým fon-
dům TSM a MěÚ. Poukázal na nárůst za-
městnanců (muzeum, komunitní centrum –
zde je mzda zaměstnankyně dokonce hrazena
z dotace) u TSM (správce budov) a doplnil, že
v rámci podpory z úřadu práce ani dotace na
veřejně prospěšné práce plně nepokrývají mi-
nimální mzdu a náklady tak rostou.

Dále se vyjádřil k celkovým nákladům
technických služeb a uvedl, že jedna z věcí,
která přispěla ke zvýšení nákladů, byl počet
objektů, které se opravily a kde došlo k obno-
vě bytového fondu. Dále informoval o mimo-
řádných akcích, které musely technické služby
v roce 2018 provádět.

Pan starosta se vyjádřil k cenovým výky-
vům v lesním hospodářství v souvislosti s ků-
rovcem, kdy dochází k poklesu ceny dřeva.

K problematice s kotelnou pan starosta
uvedl, že je na zvážení, jak případně přivést
teplo k dalším objektům města.

K celkovým nákladům KIC pan starosta
uvedl, že tyto dramaticky nerostou. Rostou ná-
klady jako takové, ale mnoho aktivit bylo hra-
zeno z projektů, kde se peníze budou vracet
městu zpět. Reálné výdaje města na kulturu
tedy zůstávají stejné.

Zastupitelstvo města schvaluje Závěrečný
účet Města Nové Hrady za rok 2018 a souhlasí
s celoročním hospodařením bez výhrad.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a
schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2018 s výrokem "při pře-
zkoumání hospodaření byly zjištěny chyby
a nedostatky méně závažného charakteru pod-
le ustanovení § 10 odst. 3 písm. b) zák. č.
420/2004 Sb."

Zastupitelstvo města schvaluje opatření
k nápravě zjištěných chyb a nedostatků, dle
návrhu – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 6. Účetní závěrka města za rok 2018
Rozprava k tomuto bodu proběhla souběž-

ně s bodem předchozím, zastupitelstvo tedy
pouze v tomto bodě hlasovalo o správnosti
účetní závěrky.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalo-
vaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2018 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a fi-
nanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Ing.
Zdeněk Dorschner, Mgr. Vladimír Hokr, Jan Ko-
llmann, Martina Kourková, Petr Michale, Mgr.
Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Šev-
číková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

� 7. Interpelace
Pan Dorotovič podal písemnou interpelaci

ve věci projektu "Velká válka", kdy požaduje
písemné doplnění některých položek v rámci
tohoto projektu.

� 8. Diskuse
Pan starosta informoval, že město bylo os-

loveno Národním památkovým ústavem ve
smyslu realizace úpravy bývalé zahrady rodi-
ny Dobrovských u příjezdové cesty před vstu-
pem do Státního hradu v Nových Hradech.
Seznámil zastupitele s návrhem památkového
ústavu na vybudování 3 parkovacích míst a zá-
zemí.

Pan starosta uvedl, že v rámci připomínko-
vého řízení bylo poukázáno na zachování pří-
stupu k okolním nemovitostem a informoval
o možnostech při případném darování poze-
mku ve vlastnictví města pro Národní památko-
vý ústav. Celá věc bude postoupena k vyjádření
a projednání finančnímu výboru.

Dále pan starosta informoval o žádosti Po-
vodí Vltavy, s.p. České Budějovice o bez-
úplatný převod části pozemků p.č. 2329 a
2378 (vodní plocha, koryto vodní plochy) ve
vlastnictví města Nové Hrady v k.ú. Vyšné,
které se nacházejí pod stavbami a korytem
drobného vodního toku s názvem "Tetřeví po-
tok". V rámci pozemkových úprav byly tyto
pozemky převedeny na město, kde se v minu-
losti řešily problémy mostků v souvislosti
s povodněmi. S Povodí Vltavy vznikla doho-
da, že tyto mostky zůstanou v majetku města a
zbylá část koryta bude převedena.

Pan starosta informoval o provedených
opatřeních týkající se neoprávněného složení
dřeva v ulici Česká v Nových Hradech. Maji-
teli dřeva byla doručena výzva MěÚ Nové
Hrady k okamžitému odstranění složeného
dřeva a dále z obavy k možným dopravním
nehodám byla věc oznámena PČR Obvodní
oddělení Trhové Sviny. Tato věc byla PČR pro-
šetřena, vyhodnocena a postoupena k projedná-
ní přestupkové komise města Nové Hrady.

Dále pan starosta informoval o probíhají-
cích stavebních pracích v hotelu Máj, kdy
přeložka je již hotová a práce probíhají v ča-
sovém harmonogramu. Seznámil zastupitele
i veřejnost o dalších aktivitách, které se bu-

dou v hotelu Máj provádět, a informoval
o získání dotace od Jihočeského kraje ve
výši 939 000 Kč, v rámci které se bude upra-
vovat zázemí šaten pod podiem pro účinkující.

Pan Kollmann se dotazoval na postup při
záboru veřejného prostranství v souvislosti se
složeným dřevem v ulici Česká.

Pan starosta odpověděl, že věc bude řešit
přestupková komise.

Pan Dorotovič v rámci úspor upozornil na
potřebu kontroly vypínání osvětlení v budo-
vách města.

Na základě dříve předloženého návrhu plá-
novaných investičních akcí města podal Bc.
Vochoska návrh na vyčíslení těchto aktivit.

Pan starosta uvedl, že tento výhled může
být upravován v rámci společného jednání
s finančním výborem a finanční komisí.

Pan Dorschner se dotazoval na dokončení
plánovaného chodníku kolem hrobky.

Pan starosta odpověděl, že tato akce se zdr-
žela z důvodu, že první část projektové doku-
mentace byla vytvářena projektantem, který
ukončil činnost ze zdravotních důvodů. Nyní
město hledá nového projektanta, který tuto
akci převezme.

Dále pan starosta informoval, že v letošním
roce město získalo finance ze dvou dotačních
programů na výstavbu chodníků podél kužel-
ny a Jánské louky a řeší se parkovací a mani-
pulační plocha u vlakového nádraží na Jakuli.
Všechny tyto aktivity budou prioritně řešeny
v období podzim 2019 – jaro 2020.

Paní Jarolímková (vedoucí KIC) pozvala
zastupitele na vernisáž výstavy obrazů z mezi-
národního malířského sympozia NH740. Vý-
stava bude otevřena po celou letní sezónu
v Novohradské galerii Koželužna.

Dále paní Jarolímková informovala o mož-
nosti aktivní účasti k příležitosti oslav 740 let
města.

Pan starosta informoval o slavnostním
otevření Café Apatyka v Nových Hradech
a zároveň sdělil, že bude proveden odborný
posudek na stav mobiliáře.

Závěrem pan starosta uvedl, že v rámci
programu regenerace městské památkové
zóny (dotační program Ministerstva kultury),
město získalo dotaci ve výši 700 000 Kč, která
měla být použita na rekonstrukci domu č.p.
188. Projektová dokumentace vznikla v sou-
činnosti a souhlasem Památkového ústavu
České Budějovice. Ministerstvo kultury ale
tuto plánovanou aktivitu nepodpořilo a sta-
vební část na daném objektu byla zastavena.
Z důvodu, že získaná dotace musí být vyčer-
paná v letošním kalendářním roce, budou tyto
peníze použity na další etapu restaurování dře-
věných prvků v kostele svatého Petra a Pavla
v Nových Hradech.

Pan Dorschner upozornil na odstavené vo-
zidlo u hřbitova.

Pan Plouhar se k upozornění pana Do-
rschnera vyjádřil z hlediska PČR.

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

ným zastupitelům a hostům za účast na 5. ve-
řejném jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů a informoval o možném termínu další-
ho jednání zastupitelstva.

Starosta města ve 21.00 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8
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Všem trenérům v rámci oddílu bych chtěl po-
přát hodně trpělivosti a elánu při vedení týmů
a všem hráčkám a hráčům především zdraví,
radost z pohybu a z vlastního i týmového zlep-
šování. Nám divákům pak přeji hodně zají-
mavých zápasů s gólovým kořením a věřím,
že zápas s fotbalovými internacionály bude
jedním z nich…

Při vzpomínce na další výročí, která se tý-
kají historie města, musím začít poděkováním
Jirkovi Plchovi a Jitce Šáchové za články, kte-
rými významné události připomínají. Já sám
jsem nedávno procházel své materiály k histo-
rii a opět jsem si připomenul, jak bohatý je le-
tošní rok na události, které opravdu výrazně
zasáhly do vývoje našeho města. Při přednášce
Jirky Oesterreichera byly připomenuty důvody
založení našeho města, trochu blíže jsme doká-
zali upřesnit, kdy reálně naše město vzniklo.
Protože však nemáme zakladatelskou listinu
musíme z hlediska datace vycházet právě
z první písemné zmínky. Zároveň bychom si
měli připomenout fakt, že již roku 1284 měly
Nové Hrady městská práva, což umožňovalo
další rozvoj i díky finančnímu přínosu např.
z trhů a příjmům spojeným s průchodem ob-
chodníků po stezce vedoucí od Dunaje přes
Zwettl, Weitru dále k Doudlebům a Č. Budě-
jovice dále na sever a samozřejmě též v opač-
ném směru z Čech do Rakous.

Vedle již v NZ zmíněného výročí dobytí
města NH hrabětem Karlem Bonaventurou
Buquoyem si dovolím připomenout i výročí
spojená s jeho manželkou Marií Magdalenou.
Byla to totiž právě tato dáma, která v době po
českém stavovském povstání stabilizovala
město a celé panství, což v souvislosti s pokra-
čováním bojů v rámci třicetileté války nebylo
nic jednoduchého. V této složité době, kdy se
často naším krajem pohybovala cizí vojska,
dokázala původem italská šlechtična z rodu di
Biglia postavit Rezidenci, přivést do města
vodu (1639), zasloužila se též o obnovení tý-
denních trhů ve městě (1649) a například také
finančně podporovala záchranu kostelů a dal-
ších staveb. I přes jen krátký výčet jejích aktivit
je možno říci, že Marie Magdalena je jednou
z nejvýznamnějších (ne-li zcela nejdůležitěj-
ších) žen v dějinách města. A i její odchod na
onen svět je letos půlkulatým výročím. Zemřela
23.3.1654 a byla pochována v hrobce pro členy
rodu Buquoyů, kterou sama nechala vybudovat
v novohradském kostele několik let předtím.

Mimochodem i kostel v letošním roce má
své zajímavé výročí. V roce 1674 byl do kos-
tela přivezen obraz Panny Marie, který hrabě
Karel Bonaventura Buquoy zachránil v roce
1619 z plamenů v bitvě u Záblatí. Po smrti
Karla Bonaventury v roce 1621 zůstal obraz
ve Vídni, odkud byl v roce 1674 vyžádán do
Nových Hradů, kde dodnes zdobí hlavní oltář
kostela.

Přestože těch výročí, o kterých bychom se
mohli zmínit, by bylo ještě mnoho, dovolím si
připomenout ještě jedno, které nás taktéž stej-
ně jako u hasičů vrátí do roku 1874. Prvního
října totiž tehdy zahájila svoji moderní historii
novohradská škola. Přestože její začátky ne-
byly jednoduché (při oslavách 20. výročí zalo-
žení školy v roce 1894 například panovaly
obavy, zda se vůbec škola dočká 25. naroze-
nin), nakonec se škola i díky podpoře města,
místních spolků (organizovaly koncerty či
sbírky ve prospěch školy) i hraběcí rodiny sta-
la nedílnou součástí města a vychovala mnoho
úspěšných žáků. Pokud jsem tedy vyslovil
v souvislosti s výše uvedenými spolky a orga-
nizacemi jisté přání, i zde si dovolím naší sou-
časné škole jako nástupkyni té původní
německé i české školy popřát, aby i ona i na-
dále co nejlépe vychovávala a vzdělávala naše
děti, aby paní učitelky a páni učitelé s láskou,
pečlivostí a trpělivostí i nadále předávali své
znalosti a dovednosti nejmladší generaci a
byli příkladem, který jednou tito mladí lidé
budou následovat.

Ale mluvit o škole uprostřed prázdnin více
nebudeme, od září si toho děti, rodiče i učitelé
jistě užijí dost. Mně dovolte, abych Vám všem
naopak popřál krásný zbytek prázdnin a léta.
Věřím, že se nejen v srpnu budeme setkávat na
kulturních akcích, při oslavách výročí nebo
třeba i v našem muzeu k připomenutí dalších
výročí a bohaté historie našeho města.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Jednání o bývalé rotě
V polovině července proběhlo úvodní jed-

nání s Mgr. P. Bednaříkem, ředitelem budějo-
vické pobočky Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových (dále UZSVM). Územní
pracoviště České Budějovice by mělo v nej-
bližší době (cca. v září) dostat do gesce další
řešení převodu či prodeje bývalé roty. Z pohle-
du města jsem rád, že jsme si upřesnili jednotlivé
kroky, které budou následovat z pohledu převodu
ze strany Ministerstva vnitra na UZSVM a zej-
ména po dokončení tohoto převodu. Pro město
bude důležité nejprve vyjasnit podmínky setrvání
Technických služeb města v rámci objektu a sou-
běžně s tím i nadále zůstat ve hře o získání hlavní
budovy roty a přilehlých pozemků. Jsem rád, že
pan ředitel Mgr. Bednařík našel ve svém nabitém
programu čas a že jsme si mohli celý areál spo-
lečně projít a detailně se seznámit s možnost-
mi a postupy UZSVM při správě a realizaci
prodejů. Pokud nebudeme úspěšní s žádostí
o bezúplatný převod, zůstává varianta před-
nostního prodeje za odhadní cenu nebo mož-
nost zapojení se do veřejného prodeje. Jaká
bude startovací cena se dozvíme po převodu
na UZSVM a po zpracování aktuálního posud-
ku. O průběhu dalších jednání budeme i nadále
informovat jak zastupitelstvo, tak veřejnost.

Hotel Máj
Práce na rekonstrukci hotelu pokračují i

v letních měsících. Poté, co se nám podařilo
zajistit přeložku rozvodné skříně E.Onu, moh-

li jsme přistoupit k budování přístavby, ve kte-
ré budou nová sociální zařízení a také zázemí
pro bar k sálu. Na pravé straně od vchodu pak
vyrostla výtahová šachta a na zadní straně po-
stupně stavební firma staví únikové schodiště.
Čilé stavební práce však pokračují i uvnitř
objektu. V prostoru bývalé šatny už jsou při-
praveny toalety pro invalidy a připravuje se
zateplení stropu sálu.

V dalších měsících nás čeká dokončení sta-
vebních úprav v prostoru vstupu a samozřejmě
pokračování prací na zateplení objektu. Další prá-
ce budou probíhat i v kotelně, kde je nutno vše
připravit pro instalaci nového plynového topení.

Rozhlas
Jak jsem již informoval v NZ, proběhla

instalace nového rozhlasu a dalších opatření
v rámci projektu, který řeší protipovodňová
opatření. Celý měsíc jsme zkoušeli fungování
rozhlasu a na základě podnětů od občanů jsme
se snažili ubírat či přidávat na hlasitosti, zvyšo-
vat signál přenosu či směrování jednotlivých
hlásičů. Po poslední kontrolní prohlídce jsme
v terénu ještě jednou vyzkoušeli všechny hlási-

če. Přestože se vše zdálo v pořádku, na základě
zkušenosti odborného dozoru i realizační firmy
víme, že bude nutné kontrolovat „chování“ sig-
nálu v průběhu různých povětrnostních podmí-
nek a zejména pro zimní období provést další
opakovanou kontrolu. Chtěl bych společně s ko-
legyněmi z městského úřadu poděkovat všem,
kteří nám svými informacemi a podněty pomoh-
li s lepším nastavením, a věřím, že rozhlas bude
dobře plnit svoji funkci po mnoho let.

Kaplička v Údolí
Na základě přidělené dotace z Jihočeského

kraje jsme mohli zahájit i další etapu rekon-
strukce kapličky v Údolí. V první fázi došlo
k vyklizení kapličky, za což bych rád poděko-
val údolským hasičům v čele s Jirkou Matěj-
kou. Stavební práce řeší opravu vnitřních
omítek a následovat bude střecha kaple. Práce
budou probíhat v průběhu léta a části podzi-
mu. Stavební práce na základě výběrového ří-
zení realizuje firma Dřevotvar H a H Nové
Hrady, s.r.o., funkci stavebního dozoru má na
starost pan J. Bělohlav ze Stavební poradny.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Hotel Máj

Kulatá a půlkulatá výročí
(pokračování ze str. 1)

Informace z radnice
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UPOZORNĚNÍ
PRO OBČANY!

Ekonomický odbor městského úřadu Nové
Hrady oznamuje, že

od 1.8.2019 do 31.8.2019
bude uzavřena pokladna
z důvodu přechodu na nový účetní pro-
gram. Nebude možné vybírat místní poplat-
ky v hotovosti. Po dobu uzavření pokladny
můžete hradit poplatky bezhotovostně s pří-
slušným variabilním symbolem na bankov-
ní účet číslo: 2625231/0100.

Ověřování (Czech POINT) bude probí-
hat i nadále na matrice MěÚ.

Pokud se povede zprovoznit nový pro-
gram dříve, budete informováni formou
místního rozhlasu, na úřední desce a webo-
vých stránkách města.

Děkujeme za pochopení.

Apatyka Café
V pátek 5. července se opět otevřely dveře do Apatyky na rohu náměstí u kostela. Na nový

provoz APATYKA CAFÉ pozvala paní Jana Šerá a nabízela nejen hezkou podívanou na interiér
barokní lékárny, ale i výbornou kávu, zákusky a další osvěžení. Přejeme úspěšné podnikání
a spokojené zákazníky. K. J.

¡ Kdo občas za odměnu odveze ženu s malým
psem do ČB a zpět? Celkem asi 3 hodiny.
Tel.: 608 527 225

¡ Koupím garáž v Nových Hradech.
Tel.: 602 351 927

¡ Prodám dámské kolo AUTHOR CORSA,
kvalitní a velmi pěkné, s doklady.
Více na tel. 607 863 869.

řádková inzerce
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OŽP informuje

Kontejnery pro ukládání drobných
elektrospotřebičů Nové Hrady, Údolí, Byňov

V měsíci červenci došlo k rozmístění nových kontejnerů pro ukládání drobných
elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru kolektivního systému ASEKOL. Tyto
kontejnery červené barvy byly umístěny ke stávajícím hnízdům separovaného od-
padu v Nových Hradech za prodejnou Flop v Zahradní čtvrti, v osadě Údolí za ha-
sičárnou a v osadě Byňov u krámku. Do těchto kontejnerů mohou občané ukládat
drobné nefunkční elektrospotřebiče a malé baterie. Bližší popis co lze do kontejneru
odložit je uveden na infomačním štítku přímo na kontejneru samotném.

Prosíme o udržování pořádku kolem kontejnerů a nevhazování komunálního
odpadu do těchto kontejnerů. Tyto kontejnery slouží pouze pro ukládání tzv.
„drobných elektrospotřebičů v rámci zpětného odběru“.

Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP

OŽP informuje

Naše obec recyklací
elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci
4 629,90 kilogramů starých spotřebičů

Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebi-
če se již několik let vyplácí. Naše město obdrželo certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Díky environmentálnímu
vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o ko-
lik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. Víme
také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových plynů CO2,
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové
společnosti ASEKOL, která s městem dlouhodobě spolupracuje na re-
cyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané našeho města v loňském roce vyřadili 4 629,90 ki-
logramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali k recyklaci, jsme
uspořili 47,28 MWh elektřiny, 2 280,86 litrů ropy, 221,42 m3 vody
a 2,15 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových
plynů o 10,42 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů
o 45,73 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr
elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad
na životní prostředí. Děkujeme Vám, že třídíte. OŽP

Kontejnery Nové Hrady

Kontejnery Byňov Kontejnery Údolí
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Údolští hasiči
INFORMUJÍ

Soutěžní družstvo ŽENY nad 30 let a druž-
stvo MUŽI bez omezení se zúčastnilaobvo-
dové soutěže konané 11. května v Rychnově
u N. Hradů. Muži se umístili na 4. místě a
Ženy na 1. místě a postoupily na okresní kolo
do Č. Budějovic. Tohoto okresního kola se bo-
hužel z důvodu zranění dvou členek družstva
nezúčastnily.

Další soutěž se konala v Byňově 13. čer-
vence „ O pohár starosty města Nové Hrady“,
kde se družstvo Ženy umístilo na 2. místě
o 1 vteřinu za vítězným družstvem ŽENY By-
ňov a MUŽI skončili na 7. místě. Další velkou
akcí budou“ Údolské slavnosti“, které se ko-
nají 10. srpna od 11.00 hod na údolské louce.

Za SDH Údolí  Papoušek S.

Upozornění na stav
v Tečině údolí

V srpnu až listopadu proběhnou opravy
mostků v Terčině údolí. Nyní jsou již uzavře-
ny mostky před Modrým domem, u vodopádu
a za vodopádem směrem na Humenickou pře-
hradu. Některá místa mají provizorní přechod
po prknech, a tak mohou být pro někoho hůře
přístupná, navíc se prohází i místem stavby.
Mostky, které zajišťují dostupnost k Láznič-
kám jsou průjezdné. Aktuální informace jsou
i cedulkách přímo v TÚ, včetně obchůzdných
tras k vodopádu. K. J.
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Zvonek z Novohradských hor 2019 trvá již 45 let
Děti rády soutěží, ať už ve sportu, v recita-

ci, zpěvu, v zájmových znalostech (mysli-
vost...) nebo pouze jen tak na hřišti. V Nových
Hradech mají taková soutěžení dlouholetou
tradici. Jednou z oblastí je i zájmově umělecká
činnost. Takovou malou přehlídku ZUČ jsme
uspořádali před lety spolu se ZUŠ v Nových
Hradech. Tehdy Osvětová beseda a hudební
škola (ZUŠ) měla sídlo ve starém hradě. Spolu
se ZŠ jsme se domluvili a udělali jsme pro děti
soutěž ve zpěvu, ve hře na hudební nástroj, re-
citaci a malování. Toto první setkání se usku-
tečnilo v roce 1974. Později se ZUŠ oddělila.
Naše soutěž ZUČ, která pak dostala jméno
„Zvonek“, pokračovala a časem se přidala ZŠ
Horní Stropnice, později Benešov nad Černou
a další až do dnešní podoby. Dnes se soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“ zúčastní 9 ZŠ
(Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov nad
Černou, Malonty, Besednice, České Velenice, Rapšach, Sv. Ján nad
Malší, Petříkov) 7 MŠ (Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov nad
Černou, Malonty, Besednice Sv. Ján nad Malší, Rapšach). Soutěž nava-
zuje na okresní přehlídky v jednotlivých oborech. Naše setkání jsou
však na amatérské bázi. Soutěžit mohou všechny děti, které mají rády
básničku, písničku a malování. I tady však platí určitá pravidla. Ze škol-
ních kol děti postupují do oblastních kol (recitace v Malontech, zpěv
v Horní Stropnici, výtvarka v Benešově nad Černou a v Nových Hra-
dech) a finalisté se pak setkají na závěrečném setkání v Nových Hra-
dech. Během této doby i z našich přehlídek vyšli finalisté do okresních,
krajských i celostátních kol. I o nich bych ráda napsala. Ale s jejich
svolením.

Soutěž začínala skromně, ale s velkým nadšením prvních spolupo-
řadatelů. Připomenu ty první, tehdejší zástupkyni ředitele ZŠ v Nových
Hradech paní učitelku Marii Chmelařovou, ředitele ZUŠ Jána Hreňu a
jeho kolegy Jana Hornáta, Jirku Nováka, předsedu rady Osvětové besedy
ing. Jana Caletku a ochotnou spolupracovnici Jaroslavu Oppolzerovou.
Vždy nám pomáhali zástupci města.

To jsme trochu zavzpomínali. Vraťme se k letošnímu ročníku, který
probíhal v rozšířené podobě již po deváté, a to od podzimu 2018 do jara
2019. Vyvrcholením bylo finálové setkání 15. května.

Opět se konalo v Kulturně-spolkovém domě v Nových Hradech.
V minulých letech to bylo v sále ZUŠ, osvětové besedy, klášteře, v Čes-
kém domě, v divadelním sále Nového zámku a také v sále st. Statku,
kam jsme se dnes vrátili. Příjemným zpestřením slavnostního zahájení
bylo vystoupení malých děvčátek z tanečního kroužku Rytmik pod ve-
dením Kláry Bandíkové a Soňi Maršálkové. Věřím, že jejich první větší
vystoupení nastartovalo spolupráci v rámci zapojení se do soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“. Vedoucí souboru zaslouží velké podě-
kování. V průběhu dopoledne vystoupily členky pěveckého a hudební-
ho souboru z Malont pod vedením dlouholeté a obětavé Mgr. Martiny
Bartošové. Našim hostem je již tradičně sponzor a zpěvák pan Pavel
Heidinger. Soutěžící i hosté se zde cítili velmi dobře. Přispěli k tomu
sponzoři svými dárky, ale i pomoc pana Jiřího Musila a paní Ivany Pa-
pouškové. Toto setkání je pak přehlídkou jak talentů, tak i milovníků
pěkné básničky a písničky. Součástí je i výstava nejzdařilejších
výtvarných prací. Na finále vládne přátelská atmosféra jak mezi dětmi,
tak i u diváků. Děti jsou odměněny potleskem a dárky od našich
sponzorů.

Dnes soutěží děti dětí, které před X lety také soutěžily. Jedním
z těchto dětí, které se zapojily celých 9 let v ZŠ je i studentka 4. ročníku
střední žurnalistické školy Sára Deberová. Ta již počtvrté náš pořad
moderuje a právě v těchto dnech také úspěšně maturovala.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat všem bezejmenným spolu-
pracovníkům, pedagogům i rodičům, kteří děti připravují a v soutěži
nám pomáhají. Možná, že si ani neuvědomujete jak je důležité, že vy
rodiče, prarodiče, milovníci písničky, básničky, malování a hudby
ovlivňujete své děti k něčemu krásnému, což se někdy v některých rodi-

nách ztrácí. Patří vám velké poděkování. Při setkáních na školních i ob-
lastních úrovních si uvědomuji, že bez této pomoci by naše soutěž tak
dlouho neobstála. Když pozoruji jak se díváte na své děti, jak prožíváte
tyto chvíle, vnímám plně vaší lásku k dětem i této malé kultuře.
Pomáháte tak naší soutěži a mám z toho radost.

Tato soutěž se neobejde bez velké podpory starostů měst a obcí. Po
celých 9 let podporuje a záštitu nad soutěží převzal starosta Nových
Hradů Mgr. Vladimír Hokr. Poděkování také patří paní starostce Vero-
nice Zemanové-Korchové z Benešova nad Černou, starostovi Václavu
Kučerovi z Horní Stropnice a starostovi Vladimíru Malému z Malont,
kteří zastřešují oblastní kola. V současné době nám jak organizačně, tak
sponzorsky pomáhala i paní Růžena Baláková, starostka ze Sv. Jánu
nad Malší.

Rovněž poděkování patří ředitelům a ředitelkám ZŠ a ředitelkám MŠ,
stejně jako pedagogům, kteří se ujali organizace oblastních kol. Zvláště
pak panu řediteli PaeDr. Jaroslavu Balášovi, Magdě Mikšovské z Horní
Stropnice (oblastní kolo ve zpěvu), ředitelce Mgr. Janě Stejskalové,
Mgr. Martině Bartošové z Malont (recitace), řediteli ZŠ Nové Hrady
Mgr. Karlu Kříhovi, Mgr. Kateřině Vítovcové a Mgr. Kateřině Marešové
z Nových Hradů (výtvarná výchova), ředitelce MŠ Evě Heřmanové
z Nových Hradů (recitace) a MŠ z Benešova nad Černou (výtvarná vý-
chova). Dlouholetou spolupráci máme s Mgr. Karlem Snětinou, ředite-
lem ZŠ a MŠ Rapšach, Mgr. Josefem Svitákem, ředitelem ZŠ a MŠ
Benešov nad Černou, ing. Oldřichem Kučerou, ředitelem ZŠ a MŠ Čes-
ké Velenice a s Mgr. Květoslavem Skálou, ředitelem ZŠ a MŠ Besedni-
ce. Stálou spolupracovnicí po celých 9 let je i Mgr. Hana Kudrnová,
která připravuje pěveckou soutěž a doprovází děti při oblastním a finá-
lovém kole. Soutěž nejsou jen vystoupení, ale i administrativní přípra-
va, kde je nám velkou oporou ing. Laďka Bártová.

Poděkování patří za nezištnou a obětavou pomoc i pedagogům, kteří
stojí v pozadí a připravují děti do této soutěže. Je jich mnoho na každé
škole. Jsou však i tací, s kterými vlastně jsem v kontaktu po celý rok.
Např. v Benešově nad Černou PaeDr. Zuzana Krátká, Mgr. Klára Če-
chová, Naďa Tvarohová, v ZŠ Besednice Mgr. Zdenka Řehoutová, Bc.
Helena Šafránková, v Horní Stropnici Mgr. Jana Rosecká, Magda Mik-
šovská, v Nových Hradech Mgr. Jana Štorová, Mgr. Jana Tomášková,
Mgr. Ivana Pelechová, Mgr. Kateřina Vítovcová, Mgr. Kateřina Mare-
šová, Mgr. Marie Rolínková, v Malontech Mgr. Martina Bartošová,
Hana Lebedová, v Rapšachu ředitel Mgr. Karel Snětina, Mgr. Jana
Šikrová, Mgr. Radka Círalová, v Petříkově ředitel Mgr. Tröstl.

Soutěž je finančně podporována v rámci grantů Jihočeského kraje
pro rok 2019. Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupcům Jihoče-
ského kraje, krajského úřadu paní Evě Kordíkové a Bc. Jitce Šálené
z odboru kultury a památkové péče za odbornou pomoc při organizo-
vání soutěže.

Samotnou soutěž, která vlastně trvá od podzimu do jara, zabezpečují
také naši sponzoři. Díky jim můžeme ve finále připravit pro děti pěkné
dárky a den plný překvapení. pokračování na str. 15
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V letošním roce to byli tito sponzoři:
¡ Mgr. Jakub Dvořák s manželkou Zdenkou – Wellness Hotel Rezidence N. Hrady
¡ Günter Cepak – Cepakkomin Weitra
¡ Ing. Zdeněk Dorschner – Zahradnické centrum
¡ Dagmar Němcová – Cukrářská výroba
¡ Pavlína Heidingerová – Kadeřnictví
¡ Martina Kourková – Domácí potřeby Nové Hrady
¡ MVDr. Pavel Kypet s dcerou Mgr. Markétou Kypetovou – podnikatelé
¡ Waltraud Lintner – Květiny Vöcklabruck - Rakousko
¡ Nákupní středisko Trefa Nové Hrady
¡ Reiffeisenbank Weitra
¡ Rybářství Nové Hrady s.r.o.
¡ Jednota České Budějovice
¡ Květa Jarolímková, Kulturní a informační centrum N. Hrady
¡ Pavla Valíčková – Hračky
¡ Mgr. Jana Tomášková – Humanitas, o.p.s.
¡ Drogerie-hračky-kosmetika Nové Hrady
¡ Julie Jandová – Fotografie Trhové Sviny

A ještě jedno moje osobní poděkování a to patří mému manželovi,
který po celých 45 let trvání této soutěže mi velmi pomáhal a při kaž-
dém ročníku to byl ten, který vše odjezdil, pomáhal uspořádat, nafotil
a uložil do počítačové podoby. Děkuji.

Garant soutěže Ivana Hokrová

Předávání vysvědčení letos slavnostně
Předávání školního vysvědčení mělo pro letošní deváťáky opravdu slavnostní průběh. Absol-

venti základní školní docházky, tedy deváťáci ZŠ Nové Hrady, si pro něj došli výjimečně na no-
vohradskou radnici. Tam jim vysvědčení předala třídní učitelka Mgr. Irina Schaffelhoferová za
přítomnosti ředitele školy Mgr. Karla Kříhy a starosty města Mgr. Vladimíra Hokra. Velmi pěk-
ný předávací ceremoniál byl chvíli vážný a chvíli i vtipný, trochu dojemný a určitě zapamatova-
telný pro všechny „žáky“, kteří tím udělali pomyslný krok z „bezpečného hnízda dětství“.
Všichni jim popřáli hodně úspěchů do dalších studií, pěkné prázdniny a také to, aby na svoji zá-
kladní školu vzpomínali vždy rádi.

Tak hodně štěstí na vaší cestě, bývalí žáci deváťáci!
K. Jarolímková

Zvonek z Novohradských hor... (pokračování ze str. 14)
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Novohradské Hraní podeváté
Letošní kulturní festiválek na začátku prázdnin začal už o posledním červnovém víkendu,

a to promítáním v zámeckém parku. Opět k nám přijelo kino Bratří Čadíků, aby nám promítlo
čtyři filmy po čtyři večery pod širou oblohou, a my jsme mohli formou dobrovolného vstupného
věnovat nějaké penízky na Konto Bariéry. Letos byl výtěžek 3 322 Kč a já věřím, že bude zase
dobře použit pro potřebné. Kdo z dětí nestihl filmovou pohádku Čertí brko, mohl přijít 4. červen-
ce na hradní nádvoří na hranou pohádku Zlatá husa od divadla Buchty a loutky. Téměř dvě stě di-
váků bylo doufám s husou spokojeno, stejně jako den na to byli spokojeni posluchači koncertu
na novohradském náměstí. Soudím tak podle hudební i lidské atmosféry na náměstí, která byla
letos moc fajn. Zpěvák Honza Křížek a „Radečkové“ si přízeň publika získali opravdu hodně
brzy a snad u každého. Součástí festiválku bylo i malířské sympozium, jehož účastníci právě ten
první týden vstřebávali do sebe atmosféru horkých novohradských dní a přetvořili ji do čtyřiceti
obrazů. Týden vyvrcholil v neděli, tak jak přece bývá zvykem, a vernisáž uzavřela letošní „roz-
jezd prázdnin“. Přeji další pěkné prázdninové týdny i v srpnu. K. Jarolímková

Honza Křížek s kapelou #$( Promítání v zámeckém parku #&

Pohádka na hradě #$

O5 a Radeček #$
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Vínem proti pohanství aneb staročeský dekameron
Hrad Nové Hrady – nádvoří  pátek 9.8. od 19 hodin

Zveme Vás na nevšední divadelní představení spisovatele Vlasti-
mila Vondrušky a skupiny Ginevra plné nejen veselého vyprávění,

laskavého humoru a čtení z kronik, ale i tanců a písní.
Autoři upozorňují, že představení není vhodné pro děti a škarohlídy.

Vstupné plné 250 Kč; snížené 170 Kč.
Předprodej vstupenek přes CBsystém
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Příprava na Slavnosti města
Ještě měsíc zbývá na přípravu letošních

Slavností města, které se váží k již několik-
rát zmiňovanému letopočtu 1279. Slavnost to
bude tedy „historická“, co do charakteru, ale
v programu nebude chybět i hudba zcela sou-
časná a také nabídka na malém „novohrad-
ském tržišti“.

Pro ty, kteří si chtějí historického slavení
užít víc, mohou zavítat již v pátek 30. 8. do
Weitry, kde bude od 15 do 20 hodin. na ná-
městí také program složený z historických
výstupů, hudby, tance a tržnice.

Novohradský program začne v sobotu 31. 8.
dopoledne v rakouské obci Heinrichs, kde zač-
ne putování po středověké obchodní stezce.
Společně s koňskými povozy a rytířským do-
provodem se na cestu vydá i kostýmovaný prů-
vod. Pokud ještě váháte, ale aspoň trochu chcete
se do putování zapojit, je stále ještě možnost.
Dejte o sobě vědět. Mohla by to být příjemná let-
ní procházka… až na zemskou hranici.

Když se nám vše vydaří dle plánů, měli by-
chom být na bývalé celnici Nové Hrady – Pyh-
rabruck kolem půl jedné. Tady bude do 14 hodiny
také program a občerstvení putujících a divá-
ků. Do průvodu se můžete zapojit i tady.

Další program:
13.00–15.00 hod.

Koncert dechové hudby PODHORANKA
na náměstí

14.00–15.00 hod.

PUTOVÁNÍ HISTORICKÉHO
PRŮVODU ze zemské hranice
do Nových Hradů

15.00–20.00 hod.

Hraný příběh o putování
po Vitorazské stezce s  rytíři, kejklíři,
tanečnicemi a středověkou hudbou.

20.00 hod. – Koncert kapely KREDEN.CZ

Doprovodný program
na hradním nádvoří:
13.00–18.00 hod.

Doprovodný program na hradním nádvoří,
dobové hry, divadlo, muzika, sokolník,
kejklíř

od 19.00 hod.

Noční prohlídky státního hradu

Co se ještě připravuje

Výroba mečů
V srpnu pořádáme ještě jednu schůzku

pro nejmenší účastníky historického puto-
vání a jejich rodiče, při které si vyrobíme
další malé meče. Termín je 17.8. od 9 hod.
v Koželužně.

Šití kostýmů pro průvod
V červenci švadleny užily několik dámských

kostýmů a v srpnu budou pokračovat. Ještě se
stále můžete přihlásit do průvodu – muži i ženy.
Jako „rezervu na kostýmy“ máme předjedná-
ny zápůjčky z agentury Kultur-Kontakt. Tam
mají ale kostýmy hlavně na štíhlé postavy.

Další dobrovolníci vyrábějí prapory a
vlajky do průvodu a oken na náměstí. Možná
přijdeme i za Vámi a poprosíme o jejich vy-
věšení…
Kontakt: KSD Nové Hrady,
K. Jarolímková, tel.: 602 150 208

Pojďme udělat
„malé středověké tržiště“

Vyrábíte originální šperky? Malujete ob-
rázky? Pečete skvělé koláře? Háčkujete deko-
rativní ozdoby? Vyrábíte marmelády? Umíte a
děláte cokoli jiného, co můžete nabídnout li-
dem na srpnových Slavnostech?

Ozvěte se nám na novohradském informač-
ním centru. Při Slavnostech pro vás připravíme
zdarma zázemí nebo pomůžeme s prodejem.
Kontakt:  IC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195

Poděkování za keramické truhlíky
Chtěla bych moc poděkovat Keramické díl-

ně Kána za výrobu keramických truhlíků, které
nám zdobí okna radnice, Kulturně-spolkového
domu a muzea. Jsou krásné, sváteční! A květi-
nám to v nich moc sluší!

Slavnosti pořádá město Nové Hrady ve
spolupráci se Státním hradem Nové Hrady,
obcí Unserfrau-Altweitra a městysem Weitra.
Na programu se podílí a Skupinou historické-
ho šermu Vítkovci z. s. a jejich partneři, TSM
Nové Hrady a dobrovolníci.

„Aktivita Středověké putování po Vitoraz-
ské stezce se koná v rámci projektu Vitorazská
stezka - cesta plná setkávání (číslo projektu:
KPF-01-177) v rámci projektu Fond malých
projektů (Program INTERREG V-A Rakousko
– Česká republika).
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Mezinárodní malířské
sympozium NH740

V roce 2019 si Nové Hrady připomínají 740 let od první písemné
zmínky o městě, což se stalo výchozí ideou pro uskutečnění nějakého
novohradského umělecko-výtvarného počinu. Tím se stalo Meziná-
rodní malířské sympozium s názvem NH740, na které přijalo pozvá-
ní 11 malířů 6 národností. Byli to: Václav Benedikt, Jitka Hilská,
Wolfgang Horwath, Pavel Humpolec, Lana Loeber, Luc Michel, Ro-
bert Němeček, Karel Prášek, Xiangxü Li, Eva Vlasáková, Bohunka
Waageová.

Po dobu jednoho týdne pobytu v Nových Hradech čerpali umělci in-
spiraci nejen ve městě, ale i v okolní krajině, v příbězích z historie, letní
nálady i jeden od druhého. Uměleckým garantem setkání byl malíř Ka-
rel Prášek, rovněž aktivní účastník, který se podílel na výběru malířů,
přípravě i průběhu sympozia.

Výsledkem je výstava čtyřiceti obrazů, která v červenci zaznamena-
la od návštěvníků velmi pozitivní ohlasy. Otevřena bude do konce srp-
na a já bych byla velmi ráda, kdyby se na ni přišlo podívat co nejvíc nás,
novohradečáků, neboť tato výstava je hlavně pro nás.

Po skončení výstavy budou obrazy postupně zapůjčeny a umístěny
na různých místech Nových Hradů, ať už na radnici, v městských budo-
vách, ve školách, na kulturních památkách či v místních podnicích. Do-
konce i návštěvníci výstavy nám už v červenci navrhovali místa, kde by
bylo pěkné obrazy umístit.

Mezinárodní malířské sympozium bylo finančně podpořeno Jihoče-
ským krajem v rámci dotačního programu „Pořadatelství významných
kulturních aktivit na území Jihočeského kraje.“

Děkuji Restauraci Penzionu Hamr, Restauraci Pod Radnicí a Res-
tauraci u Míry za částečné sponzorování výborného pohoštění pro
účastníky sympozia. Děkuji panu Františku Hommerovi za příjemný
ubytovací servis pro všechny malíře.

Výstava je v srpnu otevřena: úterý–neděle, 10–16 hod.

Všem návštěvníkům galerie přeji krásné novohradské umělecké zá-
žitky z letní výstavy NH740. K. Jarolímková

další foto i na str. 21
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Srpnové otevřené ateliéry Galerie Koželužna
Dospělí: 7. 8., 21. 8., 9–17 hod.

Děti (cca od 10 do 15 let): 9. 8., 23. 8., 9–14 hod.

Lektorské zajištění ateliérů pro dospělé:

7. 8. – Jitka Hilská (účastnice letošního malířského sympozia)
21. 8. – Ludmila Mazancová (její obrazy budou k vidění na výstavě v září–říjnu)
Začátek v 9 hod. v Koželužně při kávě či dobré vodě, naplánování dne, příprava výtvarného
materiálu a pak už malování.
Lokality: Nové Hrady nebo Terčino údolí (i dle počasí).
Výtvarné potřeby budou k dispozici do vyčerpání zásob.
Techniky: akryl, akvarel a pastel. Míra dovedností nerozhoduje, pouze chuť malovat.
Poplatek: lektorné 150 Kč (dospělí), 50 Kč (děti) + za výtvarný materiál dle individuálního
množství.
Polední pauza: místní restaurace nebo zázemí Koželužny.

Doporučujeme přihlásit se předem na kontaktu:

Květa Jarolímková, tel. 602 150 208, kic@novehrady.cz

Připravujeme na září

Výstava obrazů

„Až jednou půjdu do kytek“
8. 9. – 27. 10. 2019

Čtveřice žen se představí v obrazech
s  květinovými motivy.

Ludmila Mazancová/akvarel,
Daniela Roulová-Plocková/pastelka,
Petra  Dvořáková-Haisová/pastel,
Květa Jarolímková/akryl

Vernisáž v neděli 8. 9. od 14 h s květinovým programem (nejen) pro ženy.

Výstava bude otevřena: út 13–16 h, pá 10–13 h, so a ne 10–16 h
Novohradská galerie Koželužna, tel.: 602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Mezinárodní malířské
sympozium NH740 – foto
(pokračování ze str. 20)
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Jaké byly Hrady kdysi?
Tak se často ptáme my, kdo jsme se Hradech nevyrůstali, a snad se

tak ptají i mladí, kteří „staré časy“ nepamatují. Ale těch, kdo pamatují,
nezadržitelně ubývá. Ozval se nám pan Ing. Vladimír Henžlík s návr-
hem na jakousi sbírku novohradských vzpomínek. Tak například – kdo
si jako dítě hrál s dětmi Buquoyovými pod dozorem české chůvy Agne-
sky Panchátkové? Komu pan Raab věnoval hrozen vína ustřižený ze
stěny starého zámku? Kdo na starém zámku pamatuje vojenskou po-
sádku? Nemuselo by jít o žádné romány, stačí drobné útržky, takové
kamínky, ze kterých by bylo možné složit mozaiku zobrazující Nové
Hrady za starých časů. Čím víc kamínků se najde, tím bude mozaika
úplnější. A tak se obracím na pamětníky i na jejich rodinné příslušníky
– zaznamenejte tyhle vzpomínky a přijďte s nimi do muzea nebo na in-
focentrum, nebo pošlete e-mail na adresu muzeum@novehrady.cz.
Společně se pokusíme tu novohradskou mozaiku sestavit.

Novohradské muzeum, J. Šáchová

Co Wikipedie neví
Pracovat v Novohradském muzeu, to neznamená jen sedět u stolku a

čekat na návštěvníky. Je toho víc, čemu je třeba se věnovat. A při probí-
rání se starými dokumenty pak můžete narazit na nejednu záhadu. Na-
příklad – kdo to vlastně byl ten Georg Bippart?

Ale od začátku. Procházela jsem takhle hromadu poznámek, které si
před padesáti lety pořizoval Ing. Traube, když psal novohradskou kro-
niku. A mezi těmi papíry byl i dopis, v němž mu Hugo Rokyta děkuje za
spolupráci při pátrání po místě úmrtí profesora Georga Bipparta. To mě
zaujalo, protože zřejmě šlo o osobnost nějakým způsobem spjatou
s Novohradskem, o jejíž existenci jsem dosud neměla ani tušení. A tak
jsem začala „gůglit“, tedy hledat informace na vševědoucím internetu.
A úspěch se nedostavil. Georg Bippart, narozen 17. 8. 1816 v Berka
an der Werra v Durynsku, byl klasický filolog, překladatel, pedagog.
Vzdělání získal na gymnáziu v Eisenachu a na univerzitách v Jeně, Berlí-
ně a Lipsku, od roku 1852 působil na univerzitě v Praze, kde byl ve studij-
ním roce 1864–65 zvolen děkanem filozofické fakulty. V jeho německy
vedeném semináři (česky neuměl) si moderní filologické metody osvojo-
vali budoucí středoškolští učitelé, kteří pak ovlivňovali další generace
českých studentů. Vedle výuky se Bippart věnoval antické mytologii
a náboženství, státnímu zřízení i starožitnostem. V roce 1883 odešel na
odpočinek. Některé zdroje ještě uvádějí, že zemřel 1. dubna 1892 – ale
o jakékoli souvislosti s Novými Hrady nejen Wikipedia mlčí.

Nebudu to dále napínat. Ing. Traube zjistil, že profesor Georg Bip-
part zemřel 1. dubna 1892 v Nových Hradech, jak dokládá i zápis z mat-
riky, a je spolu se svou sestrou Karolinou pochován na novohradském
hřbitově. Obecní výbor novohradský se v roce 1898 usnesl udržovat a
osvětlovat hrobku včetně pomníku a starat se o to, aby hrobka nebyla
nikdy zrušena, a to podle přání v závěti Karoliny Bippartové, která obci
odkázala 2000 zlatých pro výstavbu chudobince. Z dalších poznámek
pana inženýra vyplynulo, že hrobka se nacházela v prvním oddělení no-
vohradského hřbitova – a toto oddělení bylo v 70. letech minulého stole-
tí zrušeno. Ale hrobka zachována zůstala. Nápis na ní je už téměř
nečitelný, ale omyl je vyloučen, jak se sami můžete na hřbitově přesvěd-
čit. A pokud vás tenhle článeček zaujal, můžete sami zkusit brouzdat in-
ternetem, nebo se podívat na další fotografie na facebookové stránce
Novohradského muzea. Novohradské muzeum, J. Šáchová

Fotbalová ikona Nových Hradů
Zdeněk Hrbáček končí!

Výborně hrál oběma nohama, dobře hlavičkoval, tvořil hru, vět-
šinou hrál stopera, často byl brán jako špílmachr, žádného útočníka
se nebál. Hrál hodně hlavou (myslel při hře). On nebyl tolik rychlý,
ale protože měl dobrý odhad na míč „vygumoval“ i rychlejší útoční-
ky. Poslat dobrý pas pro něj nebyl problém. Za Hrady „kopal“ téměř
30 let! Nikde jinde nehrál.

Měl vynikající talent na fotbal. Ve 12 letech si zahrál za starší
žáky. Ve 14 letech si zahrál i za dorost a v 16 letech ho trenéři necha-
li zahrát občas i za „muže“! Na Zdeňka se dalo dívat, když vedl míč
nebo nahrával a střílel. Už hrát dál nebude kvůli zranění! I tak se za-
psal mezi ty nejlepší hráče a osobnosti fotbalu na Nových Hradech!
Teď bude mít více času zejména na manželku Marušku a na své
2 kluky Marka a Jakuba. Neměl by úplně skončit, jen trochu fotbal
omezit. Občas pomoci třeba nějakou radou a podobně. Zdeňku, dík!

Start
Blíží se začátek nové fotbalové sezóny, tedy 2019–2020. Přeji

všem žákům a mužům, aby se jim dařilo a odehráli zápasy bez zra-
nění a bez žlutých a červených karet. Karel Gott je špičkový zpěvák
a fotbal je špičkový sport! Nenechme si ho ničit od těch lidí, kteří na
stadiónech a hřištích nemají co dělat! Na fotbal chodí drtivá většina
fanoušků, kteří fotbal milují a chovají se vždy fair play!

Miroslav Hruška

Máte zájem zahrát si
TENIS či BEACHVOLEJBAL?

Basketbalový klub Nové Hrady
nabízí zájemcům možnost využití tenisového

a beachvolejbalového kurtu v Zámeckém parku,
které jsou zájemcům k dispozici za symbolický poplatek

po předchozím objednání

Tel.: 723 214 492 (J. Plouhar), 777 137 613 (V. Hokr)
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Tělovýchovná jednota Nové Hrady,
oddíl kopané, vás zve na

Oslavy 70 let
od založení oddílu kopané

v Nových Hradech,
které se uskuteční dne

10. 8. 2019 od 12.30 hod.
na fotbalovém hřišti v Nových Hradech

Program:

od 12.30 hod.

zápas oddílu mladších žáků proti mužstvu Trhových Svinů,
od 14.00 hod.

zápas oddílu starších žáku proti mužstvu Horní Stropnice

od 16.00 hod.

zápas fotbalových internacionálů reprezentace ČR
proti mužstvu bývalých hráčů TJ Nové Hrady

V přestávkách mezi jednotlivými zápasy proběhnou
ukázky práce mladých hasičů z HSZ Nové Hrady

a práce Policejních kynologů

Po skončení bude hrát živá hudba nejen k poslechu,
ale i k tanci. Celou akci uzavře ohňostroj

Záštitu nad celou akcí převzal náměstek hejtmanky
Jihočeského kraje Mgr. Bc. Antonín Krák

Tímto zveme na oslavu všechny bývalé hráče,

funkcionáře i příznivce Novohradské kopané
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