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Na začátku prosincového úvodníku musím přiznat, že psát předvánoč-
ní a de facto i novoroční článek do Novohradského zpravodaje v polovině
listopadu není úplně jednoduchá věc. Přestože v některých supermarke-
tech nám téma adventu (různí čertíci a andělé) a Vánoc předvádějí již od
října, osobně ještě na tato témata nejsem úplně nastavený. Listopad je vždy
totiž z pozice starosty města především spojený s přípravou rozpočtu,
finišováním různých projektů a zároveň přípravou projektů, které se
pro ten další rok připravují. Když se k tomu ještě připojí klasické běžné
úkoly, opravdu není příliš času myslet na pohodu Vánoc. Snad jen při
malém zasnění a doufání v to, že aspoň chvilka klidu nakonec během Vá-
noc skutečně přijde. Určitou útěchou je fakt, že v tom člověk není sám a
že i mnoho mých kamarádů a kolegů to má podobně. Prostě si ten budou-
cí vánoční odpočinek musíme všichni dopředu napracovat…
(pokračování na str. 8)

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Fotografie z výlovu Žárského rybníka předznamenává, že se blíží Vánoce… A kdo na výlovu také
byl se dozvíte ze školních zpráv.                                                                                            K. J.

Kdo se jednou zaposlouchá do hravé muziky
a poeticko-humorných textů téhle „vltavské
kapely“, tak rozhodně ví kam „sáhnout“, až
bude hůř… K. J.

Každý rok je výjimečný a neopakovatelný, ale
na některý přece jen vzpomínáme víc. Někdy
jako celé společenství, kterého jsme součástí,
a někdy jako samostatná živá bytost se svým
osudem.                                                    K. J.

Sice to na fotografii vypadá, že se senioři vzdávají…, ale to je opravdu
jenom zdání. Oni se radují při muzice… více uvnitř čísla.             K. J.

Redakce Novohradského zpravodaje
děkuje všem dopisovatelům,

přispěvatelům, fotografům, kritikům,
polemikům, přátelům a čtenářům
za spolupráci a zájem o informace

z Novohradského zpravodaje.

Jsme rádi, že nám pomáháte „místní
plátek“ tvořit a pak si ho i přečíst.

Do adventního času přejeme pohodové
naladění, do vánočního času přejeme
čisté myšlenky a do novoročního času

vejděte se zdravým naladěním
a plným srdcem lásky.
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Zápis z 29. schůze městské rady
ze dne 14.10.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 28. jednání rady města

Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 28. jednání rady města.

� 2. Užívání pozemků – Ing. O. Přibyl
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Otto Přibyl s.r.o., Vyšné o pronájem
pozemků parc. č. 2544 a č. 2536 v k.ú. Vy-
šné a postupuje žádost k projednání Osadní-
mu výboru Nakolice, Obora a Vyšné.
(Rada obdržela od Ing. Otomara Přibyla,
Vyšné žádost o pronájem pozemků parc. č.
2544, č. 2536 v k.ú. Vyšné. Pozemky budou
využívány zemědělským způsobem.)

� 3. Smlouva o věcném břemeni – "Údolí,
K 282/1, Dolanská – úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330047536/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Údolí, K 282/1, Dolanská -
úprava NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000Kč bez DPH a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a.s. České Budějovice návrh smlouvy o věc-
ném břemeni, po ukončení akce: Údolí,
K 282/1, Dolanská - úprava NN.)

� 4. Smlouva o věcném břemeni – "Nové
Hrady, K 870/23 - úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330049968/002 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Nové Hrady, K 870/23 –
úprava NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. České Budějovice návrh smlouvy
o věcném břemeni, po ukončení akce: Nové
Hrady, K 870/23 - úprava NN.)

� 5. Smlouva o věcném břemeni – "Nové
Hrady, K 863/57, Morong – úprava NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-14330049204/003 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice na akci: Nové Hrady, K 863/57,
Morong – úprava NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s., České Budějovice návrh smlouvy
o věcném břemeni, po ukončení akce: Nové
Hrady, K 863/57, Morong – úprava NN.)

� 6. Smlouva o smlouvě budoucí –
"Nakolice, K 971/3, SŽDC – úprava NN"
Rada města souhlasí Smlouvou č.: 1030045379/
002 o smlouvě budoucí o zřízení věcného

břemene se společností E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice na akci: Nakolice,
K 971/3, SŽDC - úprava NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000 Kč a postupuje
návrh k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice návrh smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení věcného bře-
mene na akci: Nakolice, K 971/3, SŽDC -
úprava NN. Smlouvou bude zatížen poze-
mek parc. č. 1581 v k.ú. Nakolice.)

� 7. Návrh plánu údržby – ČEVAK a.s.
Rada města bere na vědomí plán údržby
v členění na dílčí části a stanovení specific-
kých RH výkonových ukazatelů.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice návrh plánu údržby v čle-
nění na dílčí části a stanovení specifických
RH výkonových ukazatelů, pro rok 2020.)

� 8. Návrh omezení provozu a uzavření MŠ
Rada města bere na vědomí omezení provo-
zu a uzavření Mateřské školy Nové Hrady,
dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na omezení provozu na
1. třídu v období: 29.–30. října 2019,
10.–16. února 2020, 9. dubna 2020 a 1.čer-
vence – 31. srpna 2020. Dále uzavření ma-
teřské školy od 23. prosince – 3. ledna 2020
a 27. července – 7. srpna 2020.)

� 9. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města
Rada města schvaluje poskytnutí dotace
Společenství vlastníků jednotek Nové Hra-
dy 6, Navrátilova čp. 6, na rekonstrukci fa-
sády domu čp. 6 v Navrátilově ulice, ve výši
20.000 Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada města obdržela od Společenství vlast-
níků jednotek Nové Hrady 6, Navrátilova 6,
Nové Hrady, žádost o poskytnutí dotace na
rok 2019, na rekonstrukci fasády domu čp. 6
v Navrátilově ulici.)

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

� 11. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.
(Rada byla starostou informována o probíhají-
cích správních řízení, ve kterých je město účast-
níkem řízení a neměla k nim připomínky.)

� 12. Dodatek č. 1 – Oprava kaple Panny
Marie Údolí u N.H.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se společností Dřevotvar HaH
Nové Hrady, s.r.o., na akci: Oprava kaple
Panny Marie v Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh Dodat-
ku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci: Oprava
kaple Panny Marie v Údolí u Nových Hradů.
Dodatkem bude navýšena cena z důvodu ví-
ceprací na interiéru kaple.)

� 13. Hranice – vrt
Rada města bere na vědomí informaci o prů-
zkumném vrtu pro obec Hranice.
(Rada obdržela od obce Hranice informaci,
že průzkumný vrt na pozemku parc. č. 419/1
v k.ú. Obora u Vyšného, který je v majetku

města Nové Hrady, bude proveden na
sousedním pozemku, který již není ve vlast-
nictví města.)

� 14. Smlouva o zřízení věcného břemene
– k.ú. Vyšné
Rada města souhlasí se Smlouvou o zřízení
věcného břemene se Správou železniční do-
pravní cesty, státní organizace, Praha na
akci: GSM-R České Velenice - České Budě-
jovice - Horní Dvořiště, za jednorázovou
úhradu ve výši 2.000 Kč bez DPH a postupu-
je návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Správy železniční do-
pravní cesty, státní organizace návrh smlou-
vy o zřízení věcného břemene na akci:
GSM-R České Velenice - České Budějovice
- Horní Dvořiště. Smlouvou bude zatížen po-
zemek parc. č. 2236 v k.ú. Vyšné.)

� 15. Dodatek č. 1 k dohodě o spolupráci
Rada města schvaluje dodatek č. 1 s ČR -
Úřadem práce ČR, České Budějovice, k do-
hodě o spolupráci v rámci projektu Se
sousedy II a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od Úřadu práce, České Budě-
jovice návrh dodatku č. 1 k dohodě o spoluprá-
ci v rámci projektu Se sousedy II. Dodatkem se
prodlužuje dohoda do 31.05.2021.)

Zápis z 30. schůze městské rady
ze dne 21.10.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 29. jednání rady

města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 29. jednání rady města.

� 2. Odkup pozemku – R. Loos
Rada města bere na vědomí žádost Roberta
Loose, České Budějovice o koupi pozemku
parc. č. 2551 v k.ú. Vyšné a postupuje žá-
dost k projednání Osadnímu výboru Nako-
lice, Obora a Vyšné.
(Rada obdržela od Roberta Loose, České
Budějovice žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 2551 v k.ú. Vyšné. Jedná se o komu-
nikaci, po které je přístup k jejich nemovi-
tosti, kterou by rádi opravili.)

� 3. Kupní smlouva – Národní památkový ústav
Rada města bere na vědomí návrh kupní
smlouvy s Národním památkovým ústa-
vem, Praha k prodeji pozemku parc. č.
1011/37 o výměře 12 m2 v k.ú. Nové Hrady
a postupuje návrh smlouvy k projednání za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu, Praha návrh kupní smlouvy k prode-
ji pozemku parc. č. 1011/37 o výměře 12
m2, v k.ú. Nové Hrady.)

� 4. Smlouva o výpůjčce, Dodatek č. 1 –
Jihočeský kraj
Rada města schvaluje dodatek č. 1 ke
smlouvě o výpůjčce movité věci s Jihoče-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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ským krajem a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce movité
věci, Plastiky s hřebíky. Dodatkem se pro-
dlužuje smlouva o výpůjčce do 10.11.2020.)

� 5. Uvolněný byt – TSM Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
movité věci - bytu č. 3, Údolská čp. 55,
Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů oznámení o uvolnění
bytu č. 3, Údolská čp. 55, Nové Hrady.)

� 6. Pronájem nemovité věci – H.
Spěváková
Rada města schvaluje pronájem části ne-
movité věci parc. č. 479/1, cca o výměře
155 m2 v k.ú. Obora u Vyšného, Haně Spě-
vákové, Obora čp. 6, na dobu určitou pěti
let s tříměsíční výpovědní lhůtou, za částku
2 Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu, rada opě-
tovně projednala žádost Hany Spěvákové
o pronájem části pozemku parc. č. 479/1
v k.ú. Obora u Vyšného.)

� 7. Pouťové atrakce – E. Chaloupka
Rada města souhlasí s krátkodobým proná-
jmem pozemku u autobusového nádraží
Emilu Chaloupkovi, České Budějovice, dle
návrhu.
(Rada obdržela od Emila Chaloupky, Čes-
ké Budějovice žádost o pronajmutí poze-
mku u autobusového nádraží, za účelem
provozování pouťových atrakci, v termí-
nech od 04.04.-17.04.2020 a od 12.10. –
25.10.2020.)

� 8. Dodatek č. 3 – Sociální fond
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 3 k Zá-
sadám pro tvorbu a použití sociálního fondu
a postupuje návrh ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela návrh dodatku č. 3 k Zása-
dám pro tvorbu a použití sociálního fondu.
Dodatkem bude navýšen příspěvek z fondu
na stravenky a zároveň bude navýšen pří-
spěvek na rekreaci.)

� 9. Základní škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2020
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Základní školy Nové Hrady na
roky 2020–2022.
Rada města schvaluje rozpočet Základní
školy Nové Hrady na rok 2020.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020-2022 a návrh rozpočtu na rok 2020.
Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 2.800.000 Kč.)

� 10. Mateřská škola Nové Hrady –
Střednědobý výhled + rozpočet 2020
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Mateřské školy Nové Hrady na
roky 2020 - 2022.
Rada města schvaluje rozpočet Mateřské
školy Nové Hrady na rok 2020.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady střednědobý výhled rozpočtu na roky
2020-2022 a návrh rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet předpokládá výši dotace na pro-
voz 1.196.000 Kč.)

� 11.  TSM Nových Hradů – Střednědobý
výhled + rozpočet 2020
Rada města schvaluje střednědobý výhled
rozpočtu Technických služeb města No-
vých Hradů na roky 2021–2022.
Rada města schvaluje rozpočet Technických
služeb města Nových Hradů na rok 2020.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021–2022 a návrh roz-
počtu na rok 2020. Rozpočet předpokládá
výši dotace na provoz 11.000.000 Kč.)

� 12. Zadávací řízení – "Zvýšení
bezpečnosti chodců v Nových Hradech"
Rada města schvaluje Dohodu o ukončení
smlouvy o dílo na akci: Zvýšení bezpečnos-
ti chodců v Nových Hradech se společností
ERTL MILAN s.r.o. Kaplice a pověřuje sta-
rostu podpisem dohody.
Rada města schvaluje zadávací řízení na ve-
řejnou zakázku: Zvýšení bezpečnosti chod-
ců v Nových Hradech.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů střednědobý výhled
rozpočtu na roky 2021–2022 a návrh roz-
počtu na rok 2020. Rozpočet předpokládá
výši dotace na provoz 11.000.000 Kč.)

Zápis z 31. schůze městské rady
ze dne 30.10.2019

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 30. jednání rady města

Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 30. jednání rady města.

� 2. Provedená kontrola – Základní škola N.H.
Rada města bere na vědomí protokol o pro-
vedené kontrole Základní školy Nové Hrady
a ukládá organizaci doložení inventur-
ních soupisů, sestavených k 31.12.2018, do
30. listopadu 2019.
(Rada obdržela protokol o provedené kontrole
Základní školy Nové Hrady s kontrolním zjiš-
těním, včetně navrhovaného opatření.)

� 3. Provedená kontrola – Mateřská škola N.H.
Rada města bere na vědomí protokol o prove-
dené kontrole Mateřské školy Nové Hrady.
(Rada obdržela protokol o provedené kon-
trole v Mateřské škole Nové Hrady s tím, že
nebyly zjištěny nedostatky.)

� 4. Provedená kontrola – Technické
služby města N.H.
Rada města bere na vědomí protokol o pro-
vedené kontrole Technických služeb města
Nových Hradů.
(Rada obdržela protokol o provedené kon-
trole Technických služeb města Nových
Hradů s kontrolním zjištěním, včetně navr-
hovaného opatření.)

� 5. Žádost – Jihočeské centrum
Rada města bere na vědomí žádost Jihoče-
ského centra pro zdravotně postižené a seni-

ory o.p.s. České Budějovice a postupuje žá-
dost finanční a sociální komisi.
(Rada obdržela od Jihočeského centra pro
zdravotně postižené a seniory o.p.s. České Bu-
dějovice žádost o finanční prostředky na rok
2020, na nákup kompenzačních pomůcek.)

� 6. Zápis – Osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň
Rada města bere na vědomí zápis z veřejné-
ho zasedání Osadního výboru Byňov, Jaku-
le a Štiptoň ze dne 07.10.2019.
(Rada obdržela zápis z veřejného zasedání
Osadního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň
ze dne 07.10.2019.)

� 7. Novela zákona č. 565/1990 Sb.
o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů
Rada města bere na vědomí novelu zákona
o místních poplatcích a pověřuje Mgr. Jaro-
límka přípravou OZV.
(Rada obdržela informace o novele zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů.)

� 8. Územní studie krajiny Jihočeského kraje
Rada města bere na vědomí žádost Jihoče-
ského kraje o vyplnění dotazníku k Územní
studii krajiny Jihočeského kraje a pověřuje
Zdeňka Vaňka z Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady přípravou dotazníku.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje žádost
o vyplnění dotazníku k Územní studii kraji-
ny Jihočeského kraje.)

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

� 10. Rozpočtové opatření č. 11
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11/2019.
(Rada obdržela od Ekonomického odbo-
ru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 11.)

� 11.  Hotel Máj – cenová nabídka – pult,
šatna
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku společnosti K-Building CB, České Budě-
jovice na barový pult a šatnu v hotelu Máj.
(Rada obdržela od společnosti K-Building
CB, České Budějovice cenovou nabídku na
barový pult a šatnu v hotelu Máj. Cenová
nabídka je ve výši 63.300 Kč bez DPH a
realizace v lednu 2020.)

� 12. Hotel Máj – cenový nabídka – věšák
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku společnosti NK KOVO CZ s.r.o. Dasný
na věšák v hotelu Máj.
(Rada obdržela od společnosti NK KOVO
CZ s.r.o. Dasný cenovou nabídku na věšák
v hotelu Mám. Cenová nabídka je ve výši
69.600 Kč bez DPH a realizace v lednu
2020.)

� 13. Aktualizace Programu regenerace
MPR a MPZ
Rada města souhlasí s aktualizací Programu
regenerace MPZ Nové Hrady a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady zápis z jed-
nání pracovní skupiny Programu regenerace
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MPZ Nové Hrady ze dne 23.10.2019. V rám-
ci jednání došlo k drobné úpravě u objektu
Kovárny čp. 36, domu čp. 11, nám. Republi-
ky a čp. 41 v Komenského ulici.)

ZÁPIS ze 7. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 7. listopadu 2019

Přítomni:
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vr-
chota.

Omluveni: Petr Michale, Jan Kollmann,
MUDr. Nataša Návarová

Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Bc. Ilona Volfová – pracovnice
městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18:00 hodin v sále Kulturně-spolko-
vého domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
12 členů zastupitelstva (všichni nepřítomní
zastupitelé byli řádně omluveni), tj. nadpolo-
viční většina a zastupitelstvo je usnášenís-
chopné. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 6. 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 z 6. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Dodatek č. 3 k Zásadám pro tvorb

u a použití soc. fondu
5. Program regenerace MPR a MPZ
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vr-
chota.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: Bc. Josef Vochoska, Ing. Ladislava
Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Mgr. Michal
Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková,
Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vo-
choska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Ing. Zdeněk Dorschner.

Návrhová komise byla schválena - 11 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen: Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su ze 7. jednání zastupitelstva: Ivan Doroto-
vič, Jiří Vicány.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení z 6. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 6. jednání zastupitelstva

přednesl přítomným starosta města Mgr. Hokr.
Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-

trolu usnesení z 6. zasedání zastupitelstva
města. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
Pan starosta informoval zastupitele o Zápi-

su z jednání finančního výboru, který se zabý-
val dispozicemi s majetkem a předal slovo
předsedovi finančního výboru k vyjádření.

Bc. Vochoska uvedl, že finanční výbor dopo-
ručuje veškeré dispozice s majetkem schválit.

2.1 Smlouva o věcném břemeni – "Údolí,
K 282/1, Dolanská – úprava NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu o
zřízení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. na akci "Údolí, K 282/1, Do-
lanská - úprava NN".

Projednává se schválení smlouvy o věc-
ném břemeni, kdy smlouva o smlouvě budoucí
byla uzavřena s původním vlastníkem Sprá-
vou a údržbou silnic Jihočeského kraje, kdy
město následně získalo tento pozemek do své-
ho vlastnictví. Jedná se o připojení u autobuso-
vé zastávky v Údolí ve směru k zahradě paní
Dolanské. Jednorázová úhrada je navrhována
ve výši 10.000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o zří-
zení věcného břemene č.: CB-014330047536/001
se společností E.ON Distribuce, a.s. České
Budějovice na akci: Údolí, K 282/1, Dolanská
- úprava NN, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří
Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

2.2 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene – "Nakolice, K 79/3 –
úprava NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu
o smlouvě budoucí na akci "Nakolice, K 79/3 -
úprava NN", kdy bude zatížen pozemek města
v k.ú. Nakolice. Jednorázová úhrada je navr-
hována ve výši 10.000,-Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030054202/001 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na stavbu:
Nakolice, K 79/3 - úprava NN, za jednorázo-
vou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plou-
har, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František Štangl,
Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vr-
chota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3 Prodej pozemku – NPÚ Č. Budějovice
Pan starosta informoval, že se jedná o pro-

dej části pozemku parc. č. 1011/25 v k.ú. Nové
Hrady Národnímu památkovému ústavu Pra-
ha. Pozemek bude sloužit pro potřebu Státního
hradu v Nových Hradech.

Pozemek kopíruje bývalou zahradu Dobrov-
ských v Komenského ulici a po oddělení geo-
metrickým plánem má výměru 12 m2. Národní
památkový ústav zde bude provádět aktivity
v rámci této zahrady, kdy dojde k demontáži
altánku, k úpravě dřevin a zároveň by zde
měla vzniknout 3 krátkodobá parkovací státní,
určená pro potřeby hradu.

Dále pan starosta uvedl, že město bylo
osloveno památkovým ústavem o možném
přistoupení k této aktivitě, ale z důvodu vyso-
kých nákladů bylo strategičtější tuto část po-
zemku prodat, kdy veškeré náklady na
prováděné aktivity dle projektové dokumen-
tace bude hradit Národní památkový ústav ve
své režii.

Návrh kupní ceny je dle směrnice stanoven
na 140 Kč/m2, kdy zastupitelstvo může navrh-
nout případnou slevu. Pan starosta vyzval za-
stupitele k vyjádření se k navrhované ceně pro
prodej pozemku.

Bc. Vochoska uvedl, že dle znaleckého po-
sudku se v této lokalitě pozemky pohybují v
hodnotě okolo 1000 –1.100 Kč/m2 a navrho-
vaná cena je tedy vstřícná a ponechal by návrh
kupní ceny na 140 Kč/m2.

Ing. Štangl seznámil zastupitele s tím, za
jaké ceny se prodávaly pozemky v této lokali-
tě v minulosti, kdy se cena za prodej pozemků
pohybovala okolo 350 Kč/m2 a uvedl, že navr-
hovaná cena od města tedy 140 Kč/m2 je dos-
tatečně prokázaná dobrá vůle k prodeji.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 1011/37 (dle GP vznikl oddě-
lením od parc. č. 1011/25 o celkové výměře
4 190 m2) o výměře 12 m2 v k.ú. Nové Hrady,
Národnímu památkovému ústavu, Valdštejn-
ské náměstí 162/3, Praha, za částku 140 Kč/m2

a pověřuje starostu podpisem smlouvy. -
12 hlasy.
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Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4 Smlouva o smlouvě budoucí – "Nakoli-
ce, K 971/3, SŽDC – úprava NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu
o smlouvě budoucí, na akci "Nakolice, K 971/3,
SŽDC - úprava NN", s tím, že smlouvou bude
zatížen pozemek parc. č. 1581 v k.ú. Nakolice.
Jedná se o aktivitu, kdy společnost E.ON Dis-
tribuce a.s. zajištuje pro SŽDC přívod elektři-
ny v místě u železniční trati u Nakolického
rybníku. Jednorázová úhrada je navrhována ve
výši 10.000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1030045379/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci: Na-
kolice, K 971/3, SŽDC - úprava NN, za jedno-
rázovou úhradu ve výši 10.000 Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5 Smlouva o zřízení věcného břemene –
"GSM-R České Velenice – České Budějovi-
ce - Horní Dvořiště

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu o
zřízení věcného břemene na akci "GSM-R
České Velenice - České Budějovice - Horní
Dvořiště", kdy smlouvou je zatížen pozemek v
k.ú. Vyšné.

Jedná se o aktivitu, kdy je v této lokalitě
položen optický kabel a byl zde umístěn sloup.
Město již v minulosti dalo souhlas s touto akcí.
Byla zde předjednána dohoda o tom, že v mo-
mentu, kdy vyprší SŽDC udržitelnost, bude
moci město tuto aktivitu využít k možnému
rozvoji připojení internetu v osadách. Pan sta-
rosta uvedl, že výše úplaty je SŽDC navržena
na 2.000,- Kč bez DPH a navrhuje tuto výši
úhrady podpořit.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o
zřízení věcného břemene se Správou železnič-
ní dopravní cesty, státní organizace, Praha na
akci: GSM-R České Velenice - České Budějo-
vice - Horní Dvořiště, za jednorázovou úhradu
ve výši 2.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří

Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti
Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 3. Rozpočtové změny – rozpočtová
opatření č. 9/2019 a 10/2019
Pan starosta uvedl, že rada města schválila

rozpočtová opatření. Jedná se o přesuny mezi
jednotlivými položkami a paragrafy.

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpoč-
tová opatření č. 9/2019 a 10/2019. - 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Dodatek č. 3 – Sociální fond
Pan starosta informoval o návrhu Dodatku

č. 3 k Zásadám pro tvorbu a použití sociálního
fondu MěÚ Nové Hrady, kdy návrh vychází
společně s postupy navržených finančních
prostředků na mzdách.

Pan starosta informoval o využití sociální-
ho fondu zaměstnanci a vysvětlil jeho dopad
na rozpočet a uvedl, že se v tomto bodu zdrží
hlasování.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.
3 k Zásadám pro tvorbu a použití sociálního
fondu. - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Martina Kourková, Mgr. Mi-
chal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčí-
ková, Ing. František Štangl, Jiří Vicány, Bc.
Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 1
Mgr. Vladimír Hokr.

� 5. Program regenerace MPR a MPZ
Pan starosta uvedl, že se Program na rege-

neraci Městské památkové zóny v Nových
Hradech musí každoročně aktualizovat a
z toho důvodu byli kontaktování všichni vlast-
níci nemovitých kulturních památek, když se
nejedná pouze o projednávání nemovitostí ve
vlastnictví města.

Pan starosta informoval o přípravě a pra-
covní skupině, která tuto aktualizaci připravi-
la, nacenila z hlediska financí a projednala za
účasti MěÚ Trhové Sviny Odboru výstavby,
kulturních památek a územního plánování a
Národního památkového ústavu České Budě-
jovice.

Ing. Štangl uvedl, že je dobře, že byla aktu-
alizace zpracována. Dále sdělil připomínky k
některým objektům, u kterých je do aktualiza-
ce zahrnuta i údržba, která by zde být neměla,
a to z důvodu, že aktualizace by měla sloužit
pouze k zásadním zásahům, které se budou na
objektech provádět.

Pan starosta reagoval na podnět Ing. Štang-
la a upřesnil, jak jsou věci v aktualizaci popsá-
ny, kterých objektů se týkají a jak budou
financovány. Pokud je u objektu uvedeno, že
bude docházet pouze k udržovacím pracím,

pak na daný objekt a tuto údržbu nebudou
použity prostředky z programu. V popisu pa-
mátek a péči o ně je však správné tyto udržo-
vací práce definovat.

Ing. Štangl doplnil, že některé aktivity lze
financovat z jiných zdrojů a dále se vyjádřil
k objektu č.p. 188 kdy uvedl, že je na zvážení,
zda by měl být nadále posuzován jako nemo-
vitá kulturní památka a vyjádřil obavu, zda se
opravdu zachraňuje památná budova.

Závěrem Ing. Štangl požádal o možnou
změnu času na příštím jednání pracovní skupi-
ny, kdy v dopoledních hodinách je problema-
tické se na jednání dostavit.

Pan starosta odpověděl, že termín jednání
pracovní skupiny byl navržen v dohodě s Národ-
ním památkovým ústavem v Českých Budějovi-
cích, a proto jednání probíhalo v dopoledních
hodinách. Do budoucna bude snaha tyto ter-
míny přizpůsobit všem účastníkům.

Pan starosta se vyjádřil k objektu č.p. 188,
(jedná o objekt vedle hasičárny směrem k zá-
kladní škole v Hradební ulici, který město
koupilo právě s ohledem na to, že se jedná
o nemovitou kulturní památku) a uvedl, že
město nechalo projekt k tomuto objektu přepra-
covat tak, aby bylo možné financovat opravu
fasády a střechy právě z prostředků určených
pro regeneraci MPR a MPZ.

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ing. Zdeněk Dorschner,
Ivan Dorotovič, Mgr. Vladimír Hokr, Martina
Kourková, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří
Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. František
Štangl, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska, Miro-
slav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se
Zastupitelstvo města schvaluje aktuali-

zaci Programu regenerace MPZ Nové Hra-
dy. - 12 hlasy

� 6. Interpelace
Ing. Štangl podal interpelaci na starostu

města Mgr. Hokra a 1. místostarostku Ing.
Bártovou, ve věci organizačního a technické-
ho zabezpečení svatebních obřadů na Nových
Hradech.

Ing. Štangl uvedl, že stejně jako další za-
stupitelé i on obdržel stížnost paní M. Renáto-
vé za pozdní a neuspokojivé vedení
svatebního obřadu snoubenců K. Renátové a
M. Štěpánka.

Ing. Štangl přečetl stížnost paní Renátové a
s ohledem na uvedené požádal o zodpovězení
otázek:

- Jakým způsobem je prováděno nasazová-
ní jednotlivých oddávajících na svatby?

- Zda bylo skutečně dohodnuto, že oddáva-
jícím na dotčeném svatebním obřadu bude dne
05.10.2019 od 11 hodin pan starosta a proč se
tak nestalo?

- Zda byl sjednán záskok paní Ing. Bártové
prostřednictvím MěÚ, nebo přímo mezi sta-
rostou a místostarostkou a zda toto bylo pro-
vedeno pouze po telefonu nebo SMS,
případně e-mailem?

- Jaká je v současné době odměna oddáva-
jícího a zda oddávající dostává i příspěvek na
ošacení tak, aby řádně reprezentoval Město

INFORMACE Z RADNICE
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Nové Hrady? (v minulosti oddávající nedostá-
val odměnu žádnou)

- Zda byl od snoubenců inkasován poplatek
za svatební obřad a v jaké výši?

- Zda existuje nějaké doporučení, jak se
mají oddávající a pracovnice MěÚ oblékat?

- Jaká budou přijata opatření, aby se před-
mětná záležitost neopakovala.

Pan starosta se vyjádřil k interpelaci Ing.
Štangla a uvedl, že svatbu měl provádět on.

Dále sdělil, že s ohledem na zdravotní stav,
který se vyskytl v jeho rodině, rušil již v pátek
svůj pracovní program, a to z důvodu, že byl
v jeho rodině potvrzen výskyt salmonelózy.
Z obavy možné nákazy ostatních byla již v pá-
tek domluvena náhrada na svatebním obřadu
paní místostarostkou. Paní matrikářka tedy již
v pátek připravovala podklady na jméno Ing.
Bártové.

K pochybení došlo v sobotu, kdy si paní
místostarostka myslela, že svatební obřad je
od 12 hodin. Paní matrikářka tedy volala Ing.
Bártové a upozornila ji na skutečnost, že obřad
měl začít v 11 hodin. Na základě této skuteč-
nosti se paní místostarostka s mírným zpoždě-
ním dostavila, všem svatebčanům se omluvila
a provedla svatební obřad.

Dále pan starosta uvedl, že byl o tomto po-
chybení informován paní místostarostkou
ihned v sobotu. Na základě této skutečnosti
v následujícím týdnu pan starosta společně s
paní místostarostkou zaslal novomanželům pí-
semné vysvětlení s omluvou. Situace byla no-
vomanželům písemně vysvětlena a jako jistá
forma omluvy byl navíc poslán novomanže-
lům dárkový poukaz na občerstvení do Pen-
zionu Hamr.

Pan starosta dále doplnil, že v pondělí byla
paní Renátová za ním na úřadě, kde ho ovšem
osobně nezastihla, dále ho pak nekontaktova-
la, a proto byla tato záležitost řešena přímo
s novomanželi prostřednictvím omluvného
dopisu adresovaného do místa jejich bydliště.

Pan starosta informoval, že v Zásadách pro
oddávající je odměna oddávajícího stanovena
částkou ve výši 300 Kč/svatební obřad a dress
code je zde doporučen.

Dále pan starosta odpověděl, že možné
opatření pro to, aby se tato situace již neopa-
kovala, spatřuje pouze ve zlepšení komunika-
ce a doufá, že i tato nepříjemná věc, která se
stala, bude v budoucnu pro novomanželé spíše
úsměvnou vzpomínkou tak, jako se to stalo ji-
ným novomanželům z Nových Hradů, které
v minulosti se zpožděním oddával Ing. Štangl.

Závěrem pan starosta uvedl, že na otázku
ohledně výše poplatku bude na interpelaci od-
povězeno písemnou formou, když v dané
chvíli mu není tato výše známa.

� 7. Diskuse
Bc. Vochoska sdělil, že dne 25.09.2019

proběhlo jednání finančního výboru, který se
zabýval body vycházejících z rámcového plá-
nu činnosti kontrolního a finančního výboru a
informoval o předloženém Vyhodnocení hos-
podaření TSM a plnění úkolů dle Obstravatel-
ské smlouvy k 30.06.2019.

Dále informoval o sdělení ředitelky TSM
o hospodaření v roce 2018, o plánu investic
(pořízení multifunkčního nákladního automo-
bilu) a uvedl požadavky TSM na rok 2019,
kdy TSM žádají navýšení provozní dotace
o 1 milion korun.

Za finanční výbor Bc. Vochoska sdělil, že
doporučuje dle dohody z roku 2011 1x ročně
posílit fond investic TSM o 500 000,- Kč, dále
FV doporučuje radě města, aby se snažila
o vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet
TSM a neprohospodařila tak finanční pros-
tředky v investičním a rezervním fondu a záro-
veň doporučuje navýšit provozní dotaci města
dle požadavku ředitelky TSM o 1 milion ko-
run.

Dále Bc. Vochoska informoval o vyhodno-
cení plnění rozpočtu KIC na rok 2018, kdy
uvedl, že vedoucí KIC paní Jarolímková před-
ložila finančnímu výboru přehled kulturních
akcí za rok 2018 včetně příjmů a výdajů za
každou akci, odpověděla na dotazy členů FV
při hodnocení jednotlivých položek rozpočtu
KIC, informovala o aktivitách a návštěvnosti
v Koželužně, KSD a Skanzenu a dále byla ve-
dena diskuze o ztrátových kulturních akcích.

Bc. Vochoska uvedl příklady a výši ztrát
koncertních akcí v roce 2018 (Koncert open
air na náměstí kapely Perutě, koncertní zábavy
v hotelu Máj - Mňága a Žďorp, Smoke revival,
Thom Artway) a za finanční výbor sdělil do-
poručení, pracovat s neustále meziročně ros-
toucí ztrátou KIC a zvážit pořádání vysoce
ztrátových akcí. Dále Bc. Vochoska upozornil
na to, že v dotačních programech města je na
kulturní akce přispíváno spolkům částkou
30.000 Kč.

Pan starosta se vyjádřil k požadavku TSM
a uvedl, že požadovanou částku žádá TSM na
základě dofinancování platů lidí z úřadu práce,
z důvodu vysokých nákladů na rekonstrukce
bytů a propadu těžby dřeva. Sdělil, že tuto žá-
dost o dofinancování rada již řešila a její finál-
ní schválení bude v měsíci prosinci. I v návrhu
rozpočtu pro rok 2020 je navrženo pro TSM
o 1 milion korun více, tedy 11 milionů korun,
o kterých bude dále diskutováno ve finančním
výboru a komisích města. Je též řešena otázka
dalšího navýšení rozpočtu TSM s ohledem na
uvažované změny v platových tabulkách.

Dále pan starosta informoval o jednání s ře-
ditelkou TSM ohledně pořízení multifunkčního
automobilu pro TSM, možného využití dotace
při jeho pořízení, o zvažovaném financování
formou úvěru, kdy by město v průběhu 4-5 let
garantovalo tyto splátky investiční dotací ve
výši 500.000 Kč.

K nákladům na kulturu pan starosta uvedl,
že letní koncert na náměstí se financoval z pe-
něz města, uvedl, že ne na všechny koncerty
lze použít dotace a většinou se náklady na tyto
akce pohybují okolo 100.000 Kč.

Další 3 uvedené akce byly naplánované a
pořádané v návaznosti na koupi hotelu Máj a
v principu byly úspěšné. Do budoucna bude
snaha o to, aby prodělek na kulturních akcích
nebyl tak vysoký.

Pan Dorotovič se vyjádřil k interpelaci Ing.
Štangla a doplnil, že v minulosti nezazname-
nal jako oddávající problém v komunikaci
mezi matrikářkou a oddávajícím. Dále infor-
moval o podnětu od občanů, kteří poukazují na

rozsvícená světla v komunitním centru
v nočních hodinách, a dotazoval se na úhradu
pohledávky manželů Pupavových způsobe-
nou v bývalé Pizzerii.

Pan starosta reagoval na podnět pana Doro-
toviče a uvedl, že se ničím nevyjádřil tak, z čeho
by bylo patrné, že za dané nedorozumění může
paní matrikářka. Problém byl v celkové komuni-
kaci, kdy došlo k mylnému pochopení termínu
svatby. Dále pan starosta uvedl, že vznese do-
taz ohledně večerních aktivit komunitního
centra a dále sdělil, že pohledávku vůči Pupa-
vovým řeší TSM právní cestou.

Ing. Dorschner upozornil na svoz odpadů
v Zahradní čtvrti, kde vytékají oleje a dochází
k znečištění chodníku, dále vznesl dotaz týka-
jící se vjezdu do domu pana Jurišty a možného
řešení zamezení parkování u domu č.p. 114.

Pan starosta odpověděl, že intenzitu svozu
odpadů je možné na základě upozornění aktu-
álního přeplnění kontejneru před termínem
svozu řešit upozorněním na odboru životního
prostředí, kde pan Vaněk zajistí mimořádný
svoz. K zamezení parkování pan starosta
uvedl, že s panem Jurištou o této záležitosti
hovořil a uvedl, že se nejedná o pozemní ko-
munikaci, ale dvůr, kam nelze umístit příkazo-
vé značky a je pouze na vstřícnosti a
komunikaci ostatních nájemníků, jak se spo-
lečně domluví.

Ing. Štangl se dotazoval, zda jsou činěny
další kroky v již dříve zmiňovaném kácení to-
polového stromořadí podél komunikací a
uvedl, že je nadále nutné vyvíjet tlak na Sprá-
vu a údržbu silnic Jihočeského kraje, neboť
může dojít k ohrožení občanů. Dále Ing.
Štangl vznesl dotaz, jak pokračuje vymáhání
dluhů za dřevo, kdy město přišlo o nemalé fi-
nanční prostředky.

Pan starosta odpověděl, že spolupráce se
SUS je velmi intenzivní. V současné době
byly dendroložkou SUS navrženy a označeny
stromy, které mohou být vykáceny a na zákla-
dě podaných žádostí o povolení kácení, které
město bezodkladně vyřizuje, může docházet
k jejich odkácení.

Pan Vicány uvedl doplňující informace
o tom, jakým způsobem probíhá označování
stromů, které mohou být káceny.

K dotazu na vymáhání pohledávek za dře-
vo pan starosta uvedl, že záležitost je řešena
právní cestou a učiní dotaz, zda v této záleži-
tosti nastala nová skutečnost, která by vedla
k uspokojení pohledávek pro město.

Pan Vicány se vyjádřil k pořízení automo-
bilu pro TSM a uvedl, že je důležité vědět, co
se od automobilu bude požadovat, když ná-
stavby na takový typ vozu budou nákladné.

Pan starosta odpověděl, že se jedná o pr-
votní investici, kdy do budoucna by auto mělo
umožňovat multifunkci, kdy se bude ještě dis-
kutovat o tom, jaké druhy nástaveb se na auto-
mobil pořídí.

Bc. Vochoska uvedl, že první multifunkce,
o které bylo uvažováno, je sypač a kontejner, a
podal doplňující informace ohledně financo-
vání při pořízení vozu.

Dále Bc. Vochoska doplnil informace
ohledně vymáhání pohledávek za dřevo, in-
formoval, jaké advokátní kanceláře pohledáv-
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Pokračování článku starosty města
Mgr. V. Hokra (z první stany)

V současné době však řešíme především
dobíhající akce a projekty. Z těch tzv. měk-
kých, které jsme realizovali v rámci přeshra-
niční spolupráce, máme před sebou poslední
přednášky a výstavu k historii města. V oblasti
investičních akcí dokončujeme výstavbu no-
vého sběrného dvora. Stavebně by vše mělo
být hotovo do konce listopadu. Po dokončení
stavebních prací a instalování potřebného vy-
bavení by tak vše mohlo začít v novém sběr-
ném dvoře začít fungovat v průběhu zimy či
na začátku jara 2020.

Pravidelně informujeme o postupu prací na
hotelu Máj. I zde se pilně pracuje a věřím, že
přes již naznačené komplikace bude sál na-
chystán k masopustu i Novohradské číši. Po
dohodě v radě města bychom rádi v březnu
uspořádali i tradiční městský spolkový bál.

Jak jsem již zmínil v úvodu, již od začátku
listopadu připravujeme městský rozpočet pro
příští rok. Prozatím došlo k přípravě návrhu,
který vychází z predikce výběru daní, výnosů
z prodejů či pronájmů pozemků, z proplacení
dotací a opačně z kofinancování nových pro-
jektů. Prvotní projednání s finančním výbo-
rem a finanční komisí ukázalo, že v hlavních
obrysech je napříč politickým spektrem shoda
na hlavních prioritách rozpočtu. Rozpočet
musí pokrýt fungování technických služeb
města, městského úřadu, základní a mateřské
školy, nesmí zapomenout na příspěvky pro
místní spolky a organizace, řešit obnovu vodo-
hospodářského majetku a zabezpečení dalších
služeb pro občany. Z jakýchsi zbývajících vol-
ných prostředků bychom rádi zabezpečili kul-
turní a vzdělávací aktivity, podpořili cestovní
ruch a samozřejmě pokračovali v rozvoji
našich osad.

Dotačně nás v příštím roce čeká realizace
několika akcí – vybudování nového chodníku
od autobusového nádraží ke kapličce a rekon-
strukce chodníku u autobusového nádraží
k točně pod Májem a od kuželny nahoru ke
křižovatce s Vitorazskou ulicí. Další akcí je
pak rekonstrukce rybníku v Byňově (Horní
Byňovský neboli rybník u Rysů), kde dojde
nejen k odbahnění, ale též k opravě hráze a vý-
pustního zařízení. Do roku 2020 se též protáh-
ne rekonstrukce šaten (pod podiem) v hotelu
Máj. Realizovat bychom též měli parkoviště
u vlakové zastávky na Jakuli (zatím není
v rozpočtu města, nicméně již je schválená
dotace!). V rámci péče o vodohospodářský
majetek nás od ledna čeká i výměna kalolisu
na čistírně odpadních vod. Tato velmi náklad-
ná investice bude realizována bez dopadu na
provoz čistírny. V současné době také čekáme
na dodání projektové dokumentace na opravy
v rámci úpravny vody v N. Hradech. Obě tyto
aktivity jsou hrazeny z financí, které získá-
váme z nájemného a které jsme povinní in-
vestovat zpět do údržby vodohospodářského
majetku.

Největší položkou v rozpočtu investičních
akcí však i pro další rok bude hotel Máj. Jak
jsem již v minulém čísle NZ naznačil, došlo
ze strany projekce k trochu nešťastnému roz-
dělení některých prací do stavebních etap.
Abychom tak dokončili plnohodnotně první
plánovanou etapu, budeme i v příštím roce

muset některé věci z původně druhé etapy do-
táhnout tak, aby hotel mohl dobře fungovat.
Jde zejména o systém rozvodů topení, který
v první fázi zajistí částečné, a věřím, že v prů-
běhu roku i kompletní, řešení vytápění všech
částí hotelu. Další práce však předpokládáme i
na sále a v zázemí objektu.

Rok 2019 byl plný kulturních a společen-
ských akcí spojených s výročím první písemné
zmínky o našem městě. Přinesl mnoho náklad-
ných akcí, které jsme však většinově dokázali
pokrýt z dotačních či sponzorských peněz.
Rozpočet „kultury“ pro rok 2020 je v principu
podobný jako v minulých letech. Je dán jasný
objem financí na akce, je stanoveno, jaká je
výše dotování kultury (tato částka se v posled-
ních letech nezvyšuje) a i pro příští rok se sna-
žíme hledat zdroje financí pro některé akce
v dotačních titulech či za podpory sponzorů.
Chápu, že některé akce více či méně prodělá-
vají, ale na druhou stranu vnímám jako důleži-
té, že se daří udržet pestrou nabídku akcí
v cenách dostupných našim občanům a že cel-
kový „prodělek kultury“ se nezvyšuje. Samot-
né téma financování kulturních akcí, galerie,
muzea, knihovny, infocentra či komunitního
centra by asi bylo na samostatnou sérii článků
a myslím si, že i možná politickou debatu.
Osobně však zastávám názor, že má smysl in-
vestovat do aktivit, které vzdělávají a oboha-
cují všechny generace našich občanů (které
navíc velmi oceňují i návštěvníci města). Na-
víc zároveň opravené objekty dostávají smys-
luplné využití. Samozřejmě, že to stojí i
finance, ale souběžně je to i o tom, zda chceme
mít opravené a funkční objekty nebo jenom
pozlátko na fasádách, zda chceme zejména
mladou generaci směřovat ke kultuře a vzdělá-
ní nebo jenom vše přepočítávat na peníze. Ko-
lik má ale hodnotu jedna vzdělaná školní třída,
jeden žák či občan, který se díky kvalitní na-
bídce rozhodne žít v našem městě? U turistů je
tento údaj vypočitatelný, u místních je to asi
složitější…

Stejně jako letos i příští rok nás čeká něko-
lik významných výročí. Jsem rád, že nejenom
město, ale i někteří občané a spolky plánují
akce k připomenutí konce 2. světové války,
připojení Vitorazska či příchodu rodu Buquo-
yů nebo navazující bitvy na Bílé hoře. Velké
výročí 630 let své doložené existence si připo-
mene Zevlův mlýn a i některé další objekty ve
městě budou stát za připomenutí své historie.
Věřím, že nabídka kulturních akcí se tak zase
rozšíří a místní i přespolní si budou moci z této
pestré nabídky vybrat, pobavit se a třeba i něco
nové dozvědět.

V úvodu článku jsem naznačil, že Vánoce
jsou v době, kdy píši tento článek, ještě více
než za měsíc. Adventní čas je však mnohem
blíže. Již na začátku prosince zapálíme první
svíčku na adventním věnci a „předvánočně“
rozsvítíme vybrané stromy i historické centrum
města. Pak nás čeká tradiční čertovský rej, kte-
rý letos přinese i několik novinek. Prozrazovat
je nebudu, ale určitě je na co se těšit…

Po několika letech polodivokého prosinco-
vého trhu na náměstí se letos pokusíme tradici
hezkého vánočního trhu obnovit. Věřím, že se
to povede a že třeba jednou dosáhneme i na
kvalitu adventních trhů jako mají např. ve
Weitře či jiných rakouských městech. Jedním

z dobrých předpokladů pro spokojenost jsou
klasické teplé nápoje jako je punč, svařené
víno nebo čaj či dobrá káva a k nim nějaké
sladké nebo slané dobroty. Jsem moc rád, že
nabídka těchto produktů na náměstí a v jeho
nejbližším okolí bude letos zase o trochu větší
a že tak bude pro nás místní i pro turisty vy-
cházka na trh či jindy do centra města o to pří-
jemnější. A třeba se potom dostaví k i ta
pověstná předvánoční nálada…

Závěrem mého článku mi dovolte, abych
Vám všem popřál, aby Vám ten čas do Vánoc
příjemně uběhl a aby samotné svátky byly co
nejkrásnější a nejveselejší. Přál bych nám
všem, abychom Vánoce strávili se svými blíz-
kými v pohodě a klidu, abychom se mohli ra-
dovat z rozzářených dětských očí, a třeba i to,
abychom alespoň v době těchto krásných a po-
hádkových svátků zapomněli na občasnou ne-
vraživost a často nicotné spory. Do roku 2020
všem přeji úspěšné vykročení a především
hodně zdraví, protože bez něj je všechno naše
fungování velmi složité, dále mnoho lásky,
osobního štěstí, úspěchů a dobré nálady. Přál
bych si, aby i v tom novém roce pro nás byly
Nové Hrady a jejich osady místem, kde se
nám dobře žije a kde funguje také přátelství,
vzájemný respekt a pomoc. Všem, kteří se
k tomuto cíli rozhodnout připojit pomocnou
ruku, dopředu děkuji a těším se na další
spolupráci.

Tak šťastné a veselé Vánoce a vše dobré do
roku 2020!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

ky řeší, sdělil výši pohledávek a další
postup TSM při jejich vymáhání.

Ing. Štangl opětovně poukázal na odsta-
vený autovrak u hřbitova a dotazoval se,
zda jsou činěny další kroky k jeho odstra-
nění a zda je znám vlastník vozidla.

Pan starosta uvedl, že již v minulosti
byla na jednání zastupitelstva sdělena in-
formace o krocích PČR a o daných mož-
nostech pro odtah vozidla.

Bc. Plouhar podal doplňující informace
ohledně vlastníka automobilu, který je
znám a sdělil, že komunikace s ním je kom-
plikovaná, když se nezdržuje na území ČR
a nekomunikuje. Dále opakovaně informo-
val o možnostech Policie ČR při řešení
dané situace.

Pan starosta uvedl, že je snaha danou si-
tuaci řešit a učiní dotazy k dalšímu možné-
mu postupu pro odstranění vozidla.

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

ným zastupitelům a hostům za účast na
7. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

Závěrem pan starosta pozval zastupi-
tele na další jednání zastupitelstva, které
se uskuteční 19.12.2019.

Starosta města v 19:40 hodin ukončil
jednání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

Ze zápisu zasedání zastupitelstva
(pokračování ze str. 7)
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Novohradské zastupitelstvo zřídilo po komunálních volbách v roce
2018 dle zákona o obcích dva výbory, finanční a kontrolní. Od ustano-
vení těchto výborů uběhl už více jak jeden rok, proto mi vážení občané
našeho města a přilehlých osad dovolte, abych vás informoval o činnos-
ti finančního výboru, jehož jsem členem. Zaměřím se pouze na nejdůle-
žitější návrhy a doporučení, které jsou formou zápisu z každého jednání
výboru předkládány zastupitelstvu města. Do uzávěrky tohoto vydání
Novohradského zpravodaje se finanční výbor sešel celkem sedmkrát.

Složení finančního výboru – předseda Josef Vochoska, členové Zde-
něk Dorschner, Ladislav Kopřiva, Martina Kourková a Pavel Vochozka.
Finanční výbor (dále jen FV) má ze zákona dva základní úkoly:
1.) provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
2.) plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

1. jednání ze dne 14.11.2018:
Na tomto jednání byl připraven rámcový plán činnosti pro volební

období 2018 – 2022, který následně schválilo zastupitelstvo města:
a) pravidelná činnost - projednání majetkových a finančních záleži-

tostí města
b) kontroly dle rozhodnutí členů finančního výboru - dotace, veřejné

zakázky, samostatné investice města, místní poplatky, pohledávky,
smlouvy

c) úkoly, jimiž finanční výbor pověřilo zastupitelstvo města - dle
usnesení zastupitelstva města.

2. jednání ze dne 12.12.2018:
a) Rozpočet města na rok 2019:
- rada města předložila zastupitelstvu ke schválení rozpočet na rok

2019 s příjmy 63.823 tis. Kč a výdaji 59.491 tis. Kč.
Vyjádření FV:
: v rozpočtu chybí investiční dotace pro TSM, chybí řešení bytové

politiky
: chybí nájemné za parkoviště GW Train 100 tis. Kč/rok

(autobusové nádraží - smlouva na 10 let)
: dochází ke snižování investičního potenciálu města, zvyšují se

mandatorní (povinné) i běžné výdaje.
b) Dotační program města:
- rada města předložila zastupitelstvu ke schválení přidělení dotací

pro spolky a zájmové organizace.
Vyjádření FV : doporučuje s návrhem změny u TJ N. Hrady

: FV navrhuje u TJ Nové Hrady navýšit dotaci týkající se části
oprav, údržby a provozu Sportovní haly o předpokládanou ztrátu
z jejího provozování v letech 2018 a 2019 ve výši 70 tis. Kč

- zastupitelstvo rozhodlo navýšit tuto dotaci o 40 tis. Kč.
c) Kalkulace vodné a stočné na rok 2019:
- rada města předložila zastupitelstvu ke schválení návrh ceny vod-

ného a stočného na rok 2019, podle kterého dojde k navýšení ceny
o inflaci a dále o 1 Kč u stočného z důvodu potřeby postupně na-
vyšovat částku za pronájem vodohospodářského majetku (důležité
pro samofinancování obnovy), výsledná cena pro občany města =
63,30 Kč/m3 včetně DPH.

Vyjádření FV: doporučuje s návrhem řešit problém kapacity čističky
odpadních vod s firmou Poděbradka a.s.
d) Dispozice s majetkem:
- rada města předložila zastupitelstvu ke schválení prodej pozemku

parc. č. 827/16 o výměře 987 Janu Koželuhovi za částku 100 Kč/m2.
Vyjádření FV:
: FV nedoporučuje odprodat tento stavební pozemek za částku 100 Kč/m2

: FV doporučuje stanovit v této lokalitě dle zastavovací studie jed-
notné podmínky pro odprodej stavebních parcel nebo zajistit zna-
lecký posudek

: FV doporučuje aktualizovat Směrnici Zastupitelstva města č.
1/2011 - oceňování pozemků.

3. jednání ze dne 25.2.2019:
- rada města předložila zastupitelstvu ke schválení přijetí úvěru

k předfinancování akce:
Snížení energetické náročnosti objektu hotelu Máj ve výši 21.420 tis. Kč;
roční splátky do roku 2031.
Vyjádření FV: doporučuje, vybraná banka umožňuje předčasné splace-
ní úvěru;
- rada města předkládá zastupitelstvu ke schválení podání žádosti na

projekt: Víceúčelový objekt Byňov čp. 110: přístavba = 820 m3,
rozpočtovaná cena = 12 mil. Kč vč. DPH, možná dotace cca 70 %.

Vyjádření FV:
: FV doporučuje zastupitelstvu města zvážit tuto investici ve vzta-

hu: potřeba x funkce x cena
: zastupitelstvo rozhodlo tento projekt pozastavit.

4. jednání ze dne 24.4.2019:
Návrh FV na kontrolu 4 investičních akcí a oprav města:
1) rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Máj
2) rekonstrukce tělocvičny Nové Hrady
3.) oprava sportovního zařízení Skatepark.

5. jednání ze dne 26.6.2019:
A) Výsledek kontroly investičních akcí a oprav:
1) Rekonstrukce sociálního zařízení hotelu Máj r. 2018:

Oprava kaple Panny Marie v Údolí u Nových Hradů
Jak si mnozí jistě všimli, tak po několika měsících se ke kapli v Údo-

lí opět vrátilo lešení a s ním byly zahájeny další práce na opravě kaple
Panny Marie. Po předchozím roce, kdy za přispění Jihočeského kraje
došlo k sanaci obvodového zdiva, obnově drenáže a vnějších omítek,
byla v letošním roce ze stejného dotačního titulu Jihočeského kraje
podpořena výměna střechy a oprava vnitřních omítek. Realizaci akce
prováděla na základě výsledků výběrového řízení místní firma Dřevot-
var H a H Nové Hrady, s.r.o. a na průběh prací dohlížel pan Jan Bělo-
hlav ze Stavební poradny, spol. s r.o., která zajišťovala výkon funkce
technického dozoru investora.

Závěrem bych společně s vedením města chtěla poděkovat za po-
moc všem občanům Údolí, kteří se podíleli při vyklízení kaple a nové
instalaci v jejím interiéru po skončení stavebních prací. Děkujeme a vě-
říme, že nejen Vám bude opravená kaple dělat radost a že v „novém ka-
bátě“ bude kaple Panny Marie i do budoucna krásnou dominantou
údolské návsi.

Marie Mrkvičková, referent Investičního odboru MěÚ N. Hrady

pokračování na str. 10
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Výběrové řízení:
: proběhlo dle platné směrnice rady města o zadávání veřejných za-

kázek malého rozsahu
: byli osloveni 3 potenciální dodavatelé, přihlásila se pouze firma

Tangenta spol. s r.o.
: rada města rozhodla předat zakázku firmě Tangenta spol. s r.o.
Cena a rozpočet díla:
: položkový rozpočet stavby zpracovala firma Archatt Památky

s.r.o.
: cenová nabídka od firmy Tangenta kopírovala výše uvedený po-

ložkový rozpočet.
Konečná cena za dílo včetně položkového rozpočtu: 747.927,17 Kč vč.
DPH.
Dotace JčK vč. žádosti, vlastní prostředky: dotace 400 tis. Kč; použití
vlastních prostředků doloženo výpisem z účtu.
Vyjádření stavebního a investičního odboru města:
- do dispozičního řešení sociálního zařízení bylo možné zasáhnout
- během přípravy nebyl žádný důvod ani podnět k jakýmkoli změ-

nám.
Poznámky FV k této akci:
- vedení města ve spolupráci s projektantem mělo navrhnout změnu

dispozičního řešení stávajícího sociálního zařízení
- současný opravený stav je s ohledem na celkovou rekonstrukci ho-

telu uživatelsky nepraktický.
2.) Rekonstrukce tělocvičny Nové Hrady r. 2018:
- vybraná firma: Archatt Památky, spol. s r.o., nabídková cena  =

482.227,- Kč vč. DPH
- vyúčtování: 709.775,- Kč vč. DPH, dotace JčK = 360.000,- Kč.
Vyjádření investičního odboru města:
- na základě uzavřeného dodatku se cena navýšila o práce nezbytně

nutné vyvolané rekonstrukcí na 709.775,- Kč vč. DPH.
3.) Oprava sportovního zařízení Skatepark r. 2018:
Vyjádření investičního odboru města:
- opravu Skateparku provedla na základě objednávky firma Zdeněk

Kotyza - PARKPILOT za cenu 111.864,50 Kč vč. DPH.
B) Pravidelná kontrola dle rámcového plánu činnosti:
1.) Závěrečný účet města, účetní závěrka r. 2018:  zpracování mate-

riálů bez připomínek.
2.) Účetní závěrka MŠ, ZŠ, TSM a Služeb Nové Hrady s.r.o., r. 2018:
- Mateřská škola - bez připomínek
- Základní škola - hlavní činnost bez připomínek
doplňková činnost ZŠ N. Hrady:
: ve výkazu výsledku hospodaření je doplňková činnost uvedena správ-

ně odděleně, má ale stejnou částku v nákladech tak i ve výnosech
: tento výkaz jinými slovy říká, že se cizím strávníkům prodávají

obědy za nákladovou cenu, což by znamenalo narušení konku-
renčního prostředí ve městě a nedovolenou veřejnou podporu

- TSM a Služby Nové Hrady s.r.o.
: TSM hospodařily se ztrátou ve výši -242 tis. Kč
: Služby N. Hrady s.r.o. hospodařily se ziskem ve výši +147 tis. Kč.
C) Dispozice s majetkem:
- rada města předložila zastupitelstvu k projednání žádost p. Zajace

o odprodej části pozemku KN 824/1 v k.ú. Nové Hrady za účelem
výstavby provozovny s rodinným domem; pozemek je dle územní-
ho plánu určen právě pro účely podnikání a žádost je v souladu
s uvažovaným využitím celého území.

Vyjádření FV:
: dodržet transparentnost a rovný přístup při prodeji pozemků v této

části města, doplnit do studie p. č. 827/16
: v pravidlech pro prodej pozemků v dané lokalitě stanovit 2 trans-

parentní ceny – pro rodinné domy a pro občanskou vybavenost, lo-
kalita bude ze strany města zainvestována (inženýrské sítě,
komunikace).

6. jednání ze dne 25.9.2019:
A) Vyhodnocení hospodaření TSM k 30.6.2019:
- ředitelka TSM p. Kedrušová předložila FV:
1) vyhodnocení hospodaření TSM a plnění úkolů dle Obstaravatelské

smlouvy k 30.6.2019

2) výsledovku TSM k 30.6.2019.
Vyjádření ředitelky TSM:
1) Rok 2018:
- v roce 2018 hospodařily TSM s provozní dotací od města ve výši

10.500 tis. Kč a investiční dotací na posílení fondu investic vy
výši 500 tis. Kč

- z důvodu vysoké ztráty z hospodaření ve výši -742 tis. Kč byla in-
vestiční dotace zaúčtována jako provozní dotace města, ztráta
z hospodaření byla tak účetně snížena na -242 tis. Kč.

2) Požadavek TSM na rok 2019:
- rozpočtovaná provozní dotace od města = 10.100 tis. Kč  (požado-

váno 11.000 tis. Kč)
- rozpočtované posílení fondu investic = 0,- Kč (požadováno 1.000 tis. Kč)
: plán investic – pořízení multifunkčního nákladního automobilu

(kontejner, sypač), který by nahradil 2 stávající vozidla TSM: au-
tosypač z roku 1986 a Tatru 815 z roku 2006 (byla pořízena už
jako ojeté vozidlo); předpokládaná cena 4,5 mil. Kč

- požadavek TSM: navýšit provozní dotaci na rok 2019 o 1 mil. Kč.
Vyjádření FV:
- FV doporučuje dodržet dohodu z 18.7.2011, ze které vyplývá 1x

ročně posílit fond investic TSM o 500 tis. Kč
- FV doporučuje radě města, aby se jako dobrý hospodář snažila o

vyrovnaný nebo mírně přebytkový rozpočet TSM a neprohospoda-
řila tak finanční prostředky v investičním a rezervním fondu – ty
jsou určené především na obnovu majetku a nové investice

- FV doporučuje navýšit provozní dotaci města dle požadavku ředi-
telky TSM o 1 mil. Kč.

B) Vyhodnocení plnění rozpočtu Kulturního a informačního centra
(KIC) za rok 2018:

: vedoucí KIC p. Jarolímková předložila FV
- přehled kulturních akcí za rok 2018 včetně příjmů a výdajů za kaž-

dou akci
- příjmy a výdaje: poslední koncertní zábava před rekonstrukcí ho-

telu Máj 22.3.2019
- počet návštěvníků Novohradského muzea a Novohradské galerie

za rok 2018, výše vstupného
: předseda FV J. Vochoska předložil FV vyhodnocení plnění roz-

počtu KIC od r. 2016.
Vedoucí KIC:
- odpověděla na dotazy členů FV při hodnocení jednotlivých položek

rozpočtu KIC, rozpočtovaná ztráta KIC za rok 2018 byla dodržena
- informovala o aktivitách a návštěvnosti v Koželužně, KSD a Skanzenu
- oznámila, že KIC v současné době nepočítá s provozováním kina

(nutné náklady na digitalizaci).
Diskuze se vedla především ohledně ztrátových kulturních akcí.

Vyjádření FV:
1.) Rozpočet KIC (bez komunitního centra – Jesle):
- FV doporučuje radě města pracovat s neustále meziročně rostoucí

ztrátou KIC:
rok 2017: ztráta KIC = -2.827 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -3.699 tis. Kč
rok 2018: ztráta KIC = -3.213 tis. Kč;
s provozními náklady budov = -4.172 tis. Kč
rok 2019: ztráta KIC = -3.666 tis. Kč
; s provozními náklady budov = -4.625 tis. Kč

2.) Kulturní akce KIC:
- FV doporučuje radě města zvážit pořádání vysoce ztrátových akcí

městem (KIC)
a) Příklad kulturních akcí:

- Koncert open air na náměstí 6.7.2018 /kapela Perutě,
kapela P. Cmorika/: výdaje = 199.527,- Kč ; příjmy = 0,- Kč;
dotace JčK = 70.000,- Kč ; ztráta = -129.527,- Kč  !!!
- Koncertní zábava hotel Máj 29.9.2018 /Mňága a Žďorp,
The Rozladěn/: výdaje = 97.788,- Kč ; příjmy = 41.000;
ztráta = -56.788,- Kč  !!!
- Koncertní zábava hotel Máj 26.10.2018 /Smokie revival,
I. Urbanová/: výdaje = 71.366,- Kč ; příjmy = 22.100,- Kč;
ztráta = -49.266,- Kč  !!!
- Koncertní zábava hotel Máj 22.3.2019 /Thom Artway,
Hitfakers/: výdaje = 106.177,- Kč ; příjmy = 10.800,- Kč;
ztráta = -95.377,- Kč  !!!

Město pohledem finančního výboru
(pokračování ze str. 9)

pokračování na str. 11
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b) Výpočet - jakou částkou město dotovalo jednoho návštěvníka -
KSD, Koželužna:

- rok 2018: Muzeum, hrobka, skanzen
Město dotovalo jednoho platícího návštěvníka částkou 135,- Kč

: výdaje = 298.634,- Kč , průvodce hrobka = 10.452,- Kč
: poměrná část provozních nákladů budov = 109.123,- Kč
: příjmy celkem = 88.940,- Kč , vstupné 40,- Kč

(děti zdarma, skanzen 20,- Kč), 2.427 platících návštěvníků
298.634 + 10.452 + 109.123 - 88.940 = 329.269 : 2.427
= cca 135,- Kč;

- rok 2018: Koželužna
Město dotovalo jednoho platícího návštěvníka částkou 214,- Kč

: výdaje = 77.747,- Kč , provozní náklady budovy = 154.776,- Kč
: příjmy = 19.870,- Kč : vstupné 20,- Kč =  994 platících návštěvní-

ků   (+ cca 550 dětí zdarma)
77.747 + 154.776 – 19.870 = 212.653,- Kč : 994 = cca 214,- Kč.

7. jednání ze dne 6.11.2019:
Dispozice s majetkem:

Nabídka prodeje pozemku městu Nové Hrady:
- Státní statek Jeneč (v likvidaci) nabízí městu odprodej pozemků

v sousedství penzionu Hamr: výměra 995 m2, cena stanovená zna-
leckým posudkem na 147.190,- Kč (cca 148,- Kč/m2)

: FV doporučuje zastupitelstvu města předmětné pozemky koupit
do majetku města.

Za Finanční výbor zastupitelstva města Josef Vochoska

Rodinné domy s téměř nulovou
spotřebou energie – od ledna 2020 povinně

Každý, kdo bude od ledna 2020 žádat o sta-
vební povolení, musí počítat s tím, že ho získá
pouze v případě, když jím přiložená projekto-
vá dokumentace bude splňovat požadavky pro
budovu s téměř nulovou spotřebou energie.

Co je to „téměř nulová spotřeba energie“?
Jedná se o budovu s velmi nízkou energe-

tickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve
značném rozsahu pokryta z obnovitelných
zdrojů. Definice vychází z evropské legislati-
vy a je záměrně velmi obecná, aby umožnila
členským státům nastavení vlastních kritérií
tak, aby byly pro jednotlivé státy schůdné a co
nejefektivnější.

Jaké jsou tedy nároky dle českých podmí-
nek? Zjednodušeně řečeno, dochází k zpřís-
nění požadavku na obálku budovy a zároveň
je kladen důraz na dobře regulovatelné sys-
témy vytápění, větrání i osvětlení s vysokou
účinností.

Co se týče obálky budovy, nedochází
k žádnému velkému zpřísnění, neboť dnešní
novostavby jsou již navrhovány na takové
úrovni, že bez problémů nové požadavky spl-

ní. Standardem je dostatečné zateplení kon-
strukce obvodových stěn, podlah a střech a
u výplní otvorů použití izolačních trojskel.
Problém však může nastat u nekvalitních de-
veloperských projektů, které se snaží postavit
stavbu co nejlevněji.

Čím takový dům vytápět?
Druhou rovinou požadavků jsou technické

systémy, tedy zdroje vytápění, přípravy teplé
vody a třeba i řízeného větrání. Zde je na jednu
stranu tlak na využití obnovitelných zdrojů
energie, např. tepelného čerpadla, kotle na
biomasu nebo solárního systému, ale na dru-
hou stranu splní kritéria i dobře zateplená bu-
dova, která vytápí a ohřívá vodu plynovým
kondenzačním kotlem. Stejně jako plyn, ani
elektřina mezi obnovitelné zdroje nepatří.
Nízké pořizovací náklady na elektrokotel a
na boiler na ohřev teplé vody jsou pro mnohé
investory finančně zajímavé a absence komí-
nu navozuje dojem absence škodlivých emi-
sí. Opak je však pravdou. Výrobu elektrické
energie v ČR zajišťují především fosilní zdro-
je (cca 55 %), a když se započítají ztráty

v rozvodných sítích, tak je vytápění elektři-
nou považováno za zdroj nejméně ekologic-
ký. Aby investor splnil požadavky vyhlášky,
volil doposud k elektřině další zdroj vytápě-
ní, nejčastěji kamna na dřevo. Od nového
roku tato kombinace možná nebude.

Je nutné řízené větrání?

Další oblastí, která je často zmiňována, je
instalace řízeného větrání s rekuperací. Poří-
zení tohoto systému do nového domu není
nutné, nicméně přispívá k úspoře energie
(může napomoci ke splnění podmínek) a ke
zlepšení kvality vnitřního prostředí.

V ECČB poradí zdarma a nezávisle

Pokud řešíte otázku výstavby nového domu,
můžete využít bezplatného a nezávislého pora-
denství v poradenském středisku Energy Cen-
tre České Budějovice (ECČB). Tato poradna
funguje již více než 20 let a je financována
Ministerstvem průmyslu a obchodu a další-
mi granty. Kromě výstavby domů poskytuje
informace o rekonstrukci domů, využívání ob-
novitelných zdrojů, vytápění, úsporách ener-
gie, vyúčtování tepla a vody, PENB a dalších
souvisejících tématech. Poradenství je pos-
kytováno formou osobních konzultací (je
dobré se dopředu objednat), písemného
poradenství (nejčastěji e-mailem přes por-
tál www.mpo-efekt.cz) nebo telefonicky.

Kontakt: www.eccb.cz, tel.: 387 312 580,
mobil: 773 124 580, bezplatná linka (zázn.):
800 38 38 38, eccb@eccb.cz.

Město pohledem finančního výboru
(pokračování ze str. 10)

TRIKOLÓRA NA HRADECH
Jistě již měla většina z vás možnost zaznamenat vznik nového subjektu na politické scéně.

Hnutí občanů Trikolóra přináší ve svém programu konzervativní pohled na společnost a vy-
mezuje se vůči mnohým současným axiomům. Jedněm mluví z duše, druzí bytostně nesou-
hlasí, což je v pořádku, žijeme totiž v demokracii. V případě těch prvních mám dobrou
zprávu, koncem měsíce října vznikla i v Nových Hradech místní organizace. Hnutí tak ne-
ustále získává širší podporu po celé zemi. Trikolóra jede, zní název kontaktní kampaně, při
níž poslanci Václav Klaus ml. a Zuzana Majerová objíždějí systematicky bývalé územní
okresní celky naší země. Dne 12/11/2019 měli místní i přespolní možnost se s nimi setkat při
krátkém zastavení v Nových Hradech. V místě konání schůzky se sešli krom příznivců a zvě-
davců, také názoroví oponenti. Bohužel krátký časový rámec neumožnil rozvoj diskuze. To
osobně považuji za velkou škodu, neboť diskuze je jedním ze základních pilířů demokracie a
pouze během ní lze odlišný názor porazit. Nic jiného nefunguje. Ostrakizace, pískání a na-
dávky jsou slepou uličkou. V dnešní uspěchané době se diskuzi ovšem nedostává takový
prostor a v prostředí sociálních sítí, kde se ponejvíce myšlenky střetávají, je degenerována a
výsledkem je zjednodušené nálepkování a neúcta. Potěšilo mě tedy, že zde v Nových Hra-
dech jsme stále schopni kultivovaně komunikovat a argumentovat. Závěrem si dovolím po-
užít citát Antonína Švehly, významné prvorepublikové osobnosti: „Politika je krásná, ale ze
všech nejkrásnějších je politika československá. Protože ta je tak těžká." Zaplať Pán Bůh, že
je tomu stále tak. Kdyby tomu totiž nebylo, žili bychom buď opět v totalitě nebo diktatuře.
Děkuji všem zúčastněným za přijetí pozvánky. Marek Petrášek
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Krásný adventní čas
a klidné, ničím nerušené
prožití vánočních svátků

přejí zaměstnanci
městského úřadu

Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
je prosinec a do konce roku 2019 zbývá

několik málo dní.
Využívám proto poslední letošní vydání

Novohradského zpravodaje, abych vám všem
jménem celého Mysliveckého spolku Nové
Hrady poděkovala za celoroční podporu.

Vážíme si toho, že se pravidelně účast-
níte našich mysliveckých akcí, těší nás
vaše přímá pomoc i konstruktivní kritika.

Současně moc děkuji všem členům na-
šeho mysliveckého spolku za veškerou
práci a aktivitu, kterou tento rok vykonali
pro náš spolek, honitbu, zvěř i myslivost
obecně. Činností bylo občas hodně, a přes-
to jsme to společně zvládli naprosto skvěle.
Klobouk dolů a děkuji vám, pánové!

Na závěr přeji vám všem krásné vánoč-
ní svátky a do roku 2020 pevné zdraví a
mnoho lásky.

Ing. Iveta Marhounová
předsedkyně Mysliveckého spolku N. Hrady

Tříkrálová sbírka 2020
Vážení čtenáři Novohradského zpravoda-

je, i když prožíváme teprve advent, pomalu ale
jistě se nám blíží nový rok, začátek ledna a
s ním i další ročník Tříkrálové sbírky. Jsem
velice rád, že vás mohu seznámit s prvním
projektem, který bude mít přímý dopad na
obyvatele našeho regionu. Zde na Nových
Hradech a okolí – Byňov, Jakule, Údolí, Štip-
toň a Nakolice – budeme koledovat v sobotu
4. ledna 2020 dopoledne.

Jak mnozí z vás určitě zaznamenali, v břez-
nu 2019 došlo k otevření Komunitního centra
(KC) v Nových Hradech a spolu s ním se zde
rozjelo mnoho aktivit pro občany nejen No-
vých Hradů, ale i blízkého či vzdálenějšího
okolí. Velká část aktivit existovala již před
otevřením KC díky mnohým aktivním lidem,
kteří dělali pro druhé, co je baví a naplňuje.
Duší mnohých činností byla paní Lucie Sovo-
vá. Spolu s naplňováním některých předem
známých potřeb obyvatel, se začaly objevovat
možnosti a potřeby nové, před otevřením KC
neznámé, nebo těžko realizovatelné.

V létě přišla paní Sovová na jednání So-
ciální komise města Nových Hradů s tím, že
by ráda rozjela při KC „Dobrovolnickou služ-
bu“. Představila nám vizi a hledala způsob, jak
celou věc realizovat. Za několik dní mne při
náhodném setkání znovu oslovila a diskuto-
vali jsme o tom, jak by bylo možné Dobrovol-
nickou službu realizovat. Nabídl jsem jí, že
při Diecézní charitě v Českých Budějovicích
existuje Dobrovolnické centrum a že bychom
mohli navštívit pana ředitele Jiřího Kohouta a
prodiskutovat s ním, jak taková Dobrovolnic-
ká služba funguje a zda by bylo možné realizo-
vat tento záměr přes OCH Nové Hrady. Při
následné schůzce paní Sovová představila ak-
tivity KC v Nových Hradech, aby bylo možné
lépe pochopit záměr s Dobrovolnickou služ-
bou. Následně představil pan ředitel, jak fun-
guje Dobrovolnické centrum při DCH ČB.
Jako nejjednodušší řešení se ukázala možnost
přímá spolupráce mezi Dobrovolnickým cen-
trem DCH ČB a KC Nové Hrady. Paní Sovová
osloví studenty a zájemce o dobrovolnickou
činnost ať už napřímo, nebo prostřednictvím
Dobrovolnického centra v ČB, a Dobrovolnic-
ké centrum bude vše zajišťovat finančně.

Možná se někteří z vás nyní ptají, co je tře-
ba „finančně zajišťovat“, když dobrovolník
pomáhá bez nároku na mzdu? To je pravda,
dobrovolník sám nedostane žádnou finanční
odměnu – jeho odměnou je dobrý pocit z toho,
že pomohl druhému – to není možné ničím za-
platit. S prací dobrovolníka ale i tak vyvstávají

mnohé finanční náklady. V našem případě je
to především náklad na dopravu. Předpokládá-
me, že většina dobrovolníků bude z Českých
Budějovic, kde je největší potenciál k je-
jich získání. Dobrovolníky je třeba nejdříve
proškolit, aby věděli, jak se mají v daných si-
tuacích zachovat. Pak také mohou vzniknout
nějaké finanční náklady při některých dobro-
volnických aktivitách s klienty. Jednoduše ře-
čeno, organizaci dobrovolníků a jejich aktivit
má na starosti paní Sovová a finanční stránku
projektu zajistí DC při DCH ČB.

Proto letos budeme „opět“ vybírat příspě-
vek na Dobrovolnické centrum v ČB i když
jsme již před dvěma roky na DC vybírali. Ten-
tokráte půjdou ale peníze zpět k nám, do naše-
ho regionu. O tom, co bude náplní a jak bude
Dobrovolnická služba při KC Nové Hrady
fungovat, se dočtete v následujícím článku od
paní Lucie Sovové.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli nebo podílí
na realizaci a výsledcích našeho společného
snažení. Od pana starosty Hokra a týmu lidí,
kteří vymyslel a zrealizovali projekt Komunit-
ního centra, přes ty, kteří KC naplňují živo-
tem, až po ty z vás, kteří ochotně a velkoryse
přispíváte koledníkům do jejich kasiček. Když
pan Kohout, ředitel Diecézní Charity, slyšel o
různých aktivitách KC, projevil zájem o náv-
štěvu. Setkání v KC se zúčastnil i pan starosta
Vladimír Hokr, který panu řediteli představil
část prostor KC a některé aktivity. Pan Kohout
má velké srovnání, protože ze své pozice viděl
spoustu podobných projektů a aktivit. Nešetřil
slovy chvály a uznání a musím říct, že bylo vi-
dět, že nám toto KC „tiše záviděl“. Važme si
tedy toho, co tu máme.

Díky všem.
Za OCH Nové Hrady Václav Švarc,

koordinátor Tříkrálové sbírky

Klášter Božího Milosrdenství
v Nových Hradech

zve 24. 12. 2019 na

PŮLNOČNÍ
MŠI SVATOU

v kostele sv. Petra a Pavla
v Nových Hradech,

letos již od 22.30 hodin

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Přejeme všem občanům našeho města a přilehlých osad

hodně krásných chvil prožitých v příjemné atmosféře vánočních svátků.

Do nového roku vám všem přejeme: 12 měsíců bez nemocí,
53 týdnů optimismu, 365 dnů štěstí, 8.760 hodin splněných přání,

525.600 minut pohody a 31.536.000 vteřin lásky.

Za sdružení Společně pro Novohradsko a místní organizaci sociální demokracie
Josef Vochoska

NÁDHERNĚ MĚJTE SE O VÁNOCÍCH,
AŤ CELÉ SVÁTKY VÁS PROVÁZÍ

LÁSKA,RADOST A SMÍCH,
V NOVÉM ROCE VÁM NIC NESCHÁZÍ

A ŠTĚSTÍ ,ZDRAVÍ VÁS PROVÁZÍ.

PŘEJE ZO KSČM

Sdružení Občané pro zdravé město přeje
všem spoluobčanům šťastné a veselé pro-
žití vánočních svátků. Přejeme Vám také
veselé silvestrovské oslavy a šťastné vy-
kročení do nového roku 2020. V něm ať

Vás provází hlavně hodně zdraví, rodinné
i osobní štěstí, životní optimismus, úspě-
chy v práci i doma a především ať jsou

Nové Hrady a naše osady i nadále místem
Vašeho spokojeného života.
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Aktuality z Terčina údolí
Poslední kvartál letošního roku je na dění v

parku poměrně bohatý. Na mimořádné schůzi
našeho spolku bylo stanoveno několik nových
úkolů pro příští rok a naše řady rozšířilo šest
nových členů. Nejedná se o žádné nováčky,
ale prověřené parťáky, kteří umí vzít práci pev-
ně do rukou.

Spolek se poprvé v jeho historii rozhodl
požádat radu města o příspěvek na činnost. Pe-
níze vynaložíme především na nové nátěry la-
viček a odpadkových košů.

Na základě jednání se zástupci AOPK se
nám podařilo získat finanční prostředky za od-
vedenou brigádní činnost. Naprostou většinu
peněz investujeme zpět do parku, režii máme
minimální.

Do finále se pomalu blíží záměr částečné
obnovy historického průhledu v ose Švýcar-
ský dům – hrad, který se nám podařilo zpros-
tředkovat. Během nadcházející zimy by mělo
proběhnout kácení stromů v prostoru mostku
nedaleko hlavní brány. Otevřené průhledy
krajinou jsou charakteristickým rysem našeho
parku, bohužel v minulosti jich značnou část
pozřela volně bující vegetace. Po dohodě se
zástupci AOPK by se měly postupně obnovo-
vat další, v jednání je tak kácení v ose Modrý
dům - Jiříkův pahorek.

Pozadu nezůstali ani údolští hasiči, dosa-
vadní kolektivní člen našeho spolku. Jedné
deštivé soboty vykonaly ohromný kus práce.
V rámci brigády pro Osadní výbor Údolí a
AOPK pokořili fond sta pracovních hodin, při-
čemž byl zkultivován vstupní parter u pivova-

ru, zlikvidovány keře pohlcující hlavní vstupní
bránu a začištěna hrana lesa před Lázničkami.
Někteří hasiči pak byli nápomocni ještě v nedě-
li při asistenci kácení několika rizikových stro-
mů naproti pivovaru pro OŽP.

Městu Nové Hrady zasíláme podnět pro re-
konstrukci náhonu k vodopádu. Utíká z něho
spousta vody, která podmáčí svah pod ním,
díky čemuž tam bují nežádoucí – nevzhledná
vegetace. Vyšší průtok vody by také umocnil
vizuální pohled na vodopád. Dále město a
TSM vyzýváme k nápravě stavu po těžbě stro-
mů napadených kůrovcem nad Modrým do-
mem. Najatá firma opět ponechala na místě
značný nepořádek, neodklidila zbylé větve,
navíc zdevastovala velkou plochu luk a
odvodňovacích struh.

Náš crowdfundingový projekt „Zachra-
ňuji Modrý dům“, který zde již byl presento-
ván, začíná nabírat reálnější obrazy. Na místo
jsme pozvali talentované architekty - manže-
le Zuzku a Honzu Kurzů z Velkého Jindři-
chova u Benešova nad Černou, aby nám do
projektu vnesli inspirativní ideu. Ovšem díky
své pokoře v sobě nenašli odvahu určit směr,
jakým by se měla stavba do budoucna ubírat.
Přesto iniciovali velmi zajímavou myšlenku,
kterou jsme se rozhodli společně realizovat.
V průběhu jara 2020 by se měl v Terčině údolí
uskutečnit workshop starších studentů TU Li-
berec. Nastávající architekti, krajináři, umělci
budou pod křídly svých mentorů rozjímat jak
projekt správně uchopit. Prostě víc hlav více
ví. Předběžnou podporu tomuto záměru vyslo-

vilo i město Nové Hrady, děkujeme. Blíží se
Vánoce a pokud by někdo z Vás chtěl někoho
obdarovat dobrým úmyslem, stačí zakoupit
naše charitativní triko. K dispozici jsou stále
na Íčku a Lázničkách. Stojí 500 Kč, které nám
hodně pomůžou. Budeme totiž rovněž zpraco-
vávat statický posudek stavby, což není levná
záležitost.

Poslední aktivitou našeho spolku v letoš-
ním roce bude úklid a oprava laviček. Pro rok
příští chystáme další vlnu jejich adopce. Po-
tencionální zájemci budou moci zainvestovat
do tří nových kusů, které budou osazeny na
zajímavých místech, kde již kdysi stávaly.

Za Okrašlovací spolek pro Terčino údolí,
Nové Hrady a okolí  Petrášek Marek

MO ČSOP Nové Hrady informuje
Zveme vás na zdobení vánočního stromečku pro zvířátka

Akce se koná v sobotu 14. 12. 2019
Sraz  před klubovnou ČSOP v  10.00 hodin.

Co s sebou: krmení pro zvířátka - semínka, jablka,
mrkev, kaštany, žaludy a lůj.

Dále vás zveme na akci
Novoroční vycházka k hraničnímu kameni

Jako každý rok pořádá ZO ČSOP
Novoroční vycházku 1. 1. 2020

Sraz je v 13.00 hodin na autobusovém nádraží.
Vycházka se koná za jakéhokoliv počasí.

Zdeněk Starý, ZO ČSOP Nové Hrady

SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, dne 1. listopadu jsme oslavili

v naší hasičské zbrojnici Helloweenský svátek (již pátým rokem).
Účast Helloweenských bytostí: Pracovník jatek, Jaison, Smrťák, Jo-
ker, Sekerák, Šílený profesor pan F, Terminátor 1, Terminátor 2, Far-
mářský řezník z Oklahomy, Indian Jones, Stará čarodějnice, Piráti
z Novohradska, Francouzský postrach ulic, Duch a Tři bratři kteří
hledají klid J. Úderem 17 hodiny začala stezka odvahy. Starší MH
připravili strašidelnou stezku pro své mladší kolegy… Po splnění
stezky se rozjel pravý Helloweenský mejdan. Poprvé jsme také pro-
vedli volbu nejlepší masky… nejvíce hlasů (stejný počet bodů) obdr-
žel: Smrťák a Farmářský řezník z Oklahomy.

Jako v minulém roce, tak i v letošním jsme za pomoci Městského
úřadu Nové Hrady a pana starosty Mgr. Vladimíra Hokra podali žá-
dost do dotačního programu „Můj klub“, který vyhlašuje Minister-
stvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT). Jako v minulém
roce, tak i v letošním jsme byli úspěšní a za obdržené finance jsme
mohli nakoupit vybavení pro MH v podobě: Nástřikový terč CTIF
2 ks, Tunel na útok CTIF, Uzlový stojan útok CTIF, Lávka útok
CTIF, Bariéra 150 cm štafeta 4x60 m, Dresy pro MH 20 ks. Zmínil
jsem pomoc pana starosty Mgr. Vladimíra Hokra, který nám velmi
pomohl s žádostí a čerpáním, tímto bych mu chtěl za MH poděkovat.

Závěrem bych chtěl popřát všem členům SDH Nové Hrady, čte-
nářům NZ, MH a jejich rodičům, občanům Nových Hradů a přileh-
lých osad bohatého Mikuláše, klidné prožití svátků Vánočních a
mnoho zdraví do roku 2020.

Radek Homolka, Vedoucí mládeže SDH N. Hrady
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Co se dělo ve školce…
S podzimem přichází čas dýní. Proto jsme

již třetím rokem uspořádali pro rodiče s dětmi
odpolední akci ve školce s názvem ,,Dýňová-
ní“. Akcí nás provedl pan ing. Dorschner, kte-
rému tímto moc děkujeme. Každý si svou dýni
vydlabal dle své fantazie a odnesl si ji domů.

Do školky za námi také přišla paní logo-
pedka, která nás naučila logopedickým hrát-
kám. Její hry se dětem líbily a moc si je užily.
„Zamykáme zahrádku,
povíme jí pohádku.
O té bílé peřince,
překryje ji ve chvilce
Pěkně spi a odpočívej,
novou sílu k jaru sbírej…

Touto básní se děti rozloučily s teplým po-
časím, protože i naše zahrada čeká na příchod
zimy. Proto jsme ji společně uklidili, a zamkli,
aby načerpala novou sílu na příchod jara.
„Rici, pici o půlnoci,
přišlo na mě strašidlo…bu,bu,bu.
Mělo gatě na špagátě
a na nose lepidlo…“

V období dušiček, jsme si udělali ve škol-
ce týden strašidláckého běsnění. Objevila se
bílá strašidla, čarodějnice, dýně, ale i kostlivci.
Hráli jsme strašidelné hry, tančili a zpívali.

Navštívila nás již po několikáté zvířátka ze
Zoo Dvorec. Dozvěděli jsme se užitečné in-
formace o životě fenka a surikat. Vyprávění
bylo poutavé, jako vždy, a proto se na rodinu
Ambrožových vždy moc těšíme.

Na začátku listopadu se děti ze třídy Sluní-
ček a Broučků zúčastnily výlovu rybníka Žár.
Moc děkujeme rybářům z Rybářství Nové Hra-
dy za jejich velmi zajímavé povídání. Tento vý-
let se díky tomu opravdu moc vydařil.

Na svatého Martina jsme se sešli na odpoled-
ní akci pro rodiče a děti ve školce. Moc děkuje-
me všem rodičům za přinesené občerstvení pro
děti. I když tentokrát Martin na bílém koni ne-
přijel, přes to jsme jej přivolávali písničkou
v lampiónovém průvodu v čele s naším „škol-
kovým“ Martinem.

Těšíme se na blížící se adventní čas, který
bude plný dalších zážitků a akcí, které si jistě
všichni užijeme.

Vaše školkaJ

Dýňování

Strašidlácké běsnění v MŠ

Výlet na výlov rybníku Žár

Martinská jízda

ZOO Dvorec v MŠ
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Výlov rybníka Žár
V rámci turistického kroužku jsme navštívi-

li výlov rybníka Žár. Na výlov jsme jeli linko-
vým autobusem a počasí nám opravdu přálo.
Svítilo nám sluníčko, ale bylo docela chladno.

Proto jsou místní rybáři pro nás hrdinové
dnešního dne. Rybáři v každém počasí, v zimě,
v dešti, loví ryby a nic a nikdo je nezastaví.

Děti pozorně sledovaly, jak výlov probíhá,
jak se ryby třídí a odvážejí do sádek.

Děti si mohly koupit pití a něco dobrého
na zub.

Bylo to moc pěkné odpoledne a krásný vý-
let. A děti vzkazují: „RYBÁŘI, JSTE PRO
NÁS HRDINOVÉ – OD RYBNÍKA ŽÁR“.

V. Cepáková, školní družina

Až pod stromečkem rozvážete mašličku,
ať lásku najdete v balíčku.

Ve druhém štěstí, klid a pohodu,
ve třetím dobrou náladu.

Veselé Vánoce Vám přejí vychovatelky
ze školní družiny

„U Klouzajícího sluníčka“

Obrázek namalovala Abigail Černá
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Cesta za novohradskými gryfy #&Strašidlácké odpoledne #$(

Listopadové setkávání s hrdiny všedního dne
Listopad jsme zahájili strašidláckým odpolednem. Jako každý rok jsme se převtělili do růz-

ných strašidel a příšerek a společně jsme si zatancovali a zasoutěžili. Odpoledne nám také zpří-
jemnily naše paní kuchařky, které jsou pro nás hrdinkami všedního dne, protože se starají
výtečně o náš trávicí systém. Upekly nám koláč z dýně. Tu jsme v družině vlastnoručně vydlaba-
li. Dýni vypěstovala další superhrdinka a superpěstitelka paní Princová. Byla veliká přes celé
okno a vážila snad 50 kilogramů. Všem moc děkujeme.

Jedno odpoledne jsme strávili ve společnosti paní Jitky Šáchové a pátrali jsme po novohrad-
ských gryfech. Vy nevíte, co to je gryf? Naši prvňáčci ze zeleného oddělení by vám odpověděli,
že to jsou tvorové s tělem lva a hlavou a křídly orla. A co dělají? Střeží poklady. A tak i my jsme
se vydali po stopách novohradských pokladů, historických památek a pamětihodností. Nakonec
jsme si i malý sladký poklad zasloužili. Čokoládové mince potěšily a pohladily na duši. Pni Šá-
chová je pro mne další hrdinkou všedního dne, protože postavit se před hordu malých neposedů
a zaujmout je vyprávěním o historii jen tak někdo nedokáže a chce to velkou odvahu. Děkujeme
za příjemné odpoledne.

S dalšími hrdiny se setkaly děti z turistického kroužku, ale o tom již v dalším článku.
Vlasta Cáplová, ŠD

PS: Malý domácí úkol pro vás. Už jste si u nás v městě všimli někde nějakých gryfů? Poradí-
me vám. Dva najdete na naší radnici. A co tam dělají? To už je náš úkol pro vaše pobavení.
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Halloweenské
odpoledne ve 3.A

Ve čtvrtek 31. 10. proběhlo v naší třídě
strašidelné odpoledne pro děti a rodiče. Při ho-
dinách výtvarné a pracovní výchovy jsme
s žáky vytvořili krásnou výzdobu v podobě
duchů z obvazů a škrobu, netopýry z papíru i
roliček od toaletního papíru, 3D dýně nebo
svícny ze sklenic a krepového papíru. Paní asis-
tentka Alena Hanušová dokoupila další výzdo-
bu, která dala našemu odpoledni ten správný
strašidelný nádech. Společně s rodiči jsme při-
pravili občerstvení. Každý z nás přinesl něco
malého na zub, děti si odnesly výslužku a zby-
lo i na druhý den ke svačině. Zahráli jsme si
několik her, zatančili si, občerstvili se a poba-
vili. Doufáme, že se společně setkáme u dal-
ších akcí.

Za 3. A paní učitelka L. Šromová
a paní asistentka A. Hanušová

Výlov
Rybník Žár je jedním z nejstarších rybníků v našem kraji a vždy,

když se loví, musíme být u toho. My, „páťáci“, jsme si řekli, že se tam
letos opět podíváme. Zajímala nás nejen historie, technika lovu, ale
hlavně živá ryba. Rybáři nám jednotlivé druhy také ukázali. Také jsme
ochutnali rybí speciality. Naše exkurze byla úspěšná, přálo nám pěkné
počasí. V hodinách přírodovědy si své poznatky připomeneme.

Žáci  V.A + Mgr. Jana Tomášková
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Zveme Vás na

s kytarovým doprovodem
i v Nových Hradech

ve středu 11. 12.
od 18 hodin

na náměstí u kašny

Novohradský smíšený sbor zve na svůj

Adventní koncert
ve farním kostele

rakouské obce Moorheilbad Harbach.

Koncert se koná v sobotu

7. prosince 2019 od 16 hodin

Městská knihovna v Nových Hradech vyhlašuje

ADVENTNÍ AMNESTII
OD 1. PROSINCE 2019

AŽ DO VÁNOC
čtenářům budou prominuty

pokuty za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH ČTENÁŘŮ ZDARMA

¡ Koupím garáž v N. Hradech. Tel.: 721 128 317
¡ Prodám dámské kolo, starší, zachovalé, s vybavením.

Tel.: 721 128 317
¡ Prodám káru za auto, 120 x 120 cm. Volejte 724 347 937
¡ Koupím garáž v Nových Hradech. Tel.: 720 404 661

řádková inzerce
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V zámeckém divadle se objevila Fantastická žena…
Jak to může v životě dopadnout, když se dějí „zázraky“, třeba v podobě splněných přání

mužů o naprosto ideální ženě? No tak o tom byla vtipná konverzační komedie od úspěšného ka-
nadského dramatika Normana Forsteho, kterou u nás ve své produkci představila Rozálie Vízne-
rová. Tři herci - Patricie Solaříková, Adrian Jastraban a Václav Krátky téměř „neslezli“ z jeviště
a celkem věrohodně předvedli, že se sny asi opravdu mohou plnit.

Náročnost na herní prostor, na kulisy a zázemí bylo tak „akorát ušité“ pro novohradské zá-
mecké divadlo, takže jsme si mohli v těchto podmínkách vychutnat příjemný a zábavný divadel-
ní večer. Děkuji za zámecké zázemí a výbornou spolupráci Emě Rúčkové a Petru Hambergerovi
a jsem moc ráda, že jsme touto nabídkou vyprodali téměř celé hlediště a diváci se očividně dobře
bavili. Vždyť chytrého a blahodárného humoru není nikdy dost…

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

Listopadový koncert
V sobotu 16. listopadu uspořádalo městské kulturní a informační

centrum „Koncert Bez závory“ k příležitosti vzpomínkových (nebo spíš
připomínkových) akcí, které se vázaly na třicet let od sametové revoluce
a pádu totalitních režimů. Tento koncert byl také součástí letošní novo-
hradské hudební trilogie, která měla přívlastek svobodná. Kdo měl tedy
chuť o svobodě přemýšlet i zavzpomínat prostřednictvím hudební nabíd-
ky a výběru programu a interpretů, mohl tak učinit.

Pro tuto výjimečnou příležitost jsem pro novohradské publikum po-
zvala kapelu, jejíž existence sahá ještě před rok 1989, a to kapelu s jedi-
nečným českým názvem VLTAVA. A ačkoli písničky této kapely
nejsou tak často slyšet v rozhlase (bohužel), jistě jsou některým z vás po-
vědomé, například „Kapitán pejsek“ nebo „Prasátko“ nebo „Zajíc a
koza“ nebo „Marx Engels Beatles“ nebo písnička „Anděl, princ, hvěz-
dy, plyn“. Frontman kapely Robert Nebřenský, který je schopný hráč na
kytaru, skladatel a výborný textař (vlastně básník), a také ostatní členové kapely umí pokaždé
publikum pobavit se vším všudy. Na muziku Vltavy se dá tančit, hýbat a vrtět hlavou ve směru
„nekonečno“, sotva můžete být při ní v úplném klidu. I když z novějších věcí, třeba z CD Čaroděj,
když slyšíte písničky Amore nebo Náruč, zažijete naopak chvíle soustředěného klidu a příjemného
štěstí. O této kapele řekl například Tomáš Hanák, že je to muzika pro výlučného diváka a poslu-
chače a sám Robert Nebřenský se netají touhu (ve své tvorbě) ovlivňovat co nejvíc lidí nejlepším
způsobem. Jejich muzika tedy nepodvádí, nevtírá se a často si posluchače „pěkně dobírá“.

Na novohradském koncertu v Kulturně-spolkovém domě se sešlo zhruba třicet posluchačů,
kteří si příležitost vidět a slyšet kapelu Vltava s Robertem Nebřenským „naživo“ nenechali ujít a
během dvou hodin se jejich muziky nabažili naplno. No a abychom tento koncert a listopadové
výročí společně trochu „stvrdili“ i v tom našem malém městě, připili jsme si všichni na závěr
koncertu na lásku, pravdu, život, zdraví, na zodpovědnou svobodu… K. Jarolímková
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Tradiční setkání
seniorů před
koncem roku

Letošní tradiční setkání seniorů z Nových
Hradů a jejich okolních osad se uskutečnilo
již ke konci listopadu v Kulturně-spolkovém
domě. Na rozdíl od loňského setkání, které
bylo v Hotelu Máj, si museli tentokrát lidé víc
„sesednout pohromadě“, aby se všichni vešli,
ale snad to až příliš nevadilo a neovlivnilo spo-
lečnou náladu. Dokonce se mi zdálo, že když
první kapela, „Staropražští pardálové“, vyzva-
la všechny ke zpěvu, tak ten sál opravdu za-
zněl. Pestrý repertoár „pardálů“ byl, myslím
si, dobře ušitý na míru publiku, průvodní slovo
bylo veselé i příjemné a kapela vyhrávala tři
hodiny s minimálními přestávkami. V jedné
z přestávek zatančily malé holčičky z taneční-
ho kroužku Rytmík, což bylo moc milé a tak
děkuji ještě jednou nejen jim, ale i Kláře a
Soně za přípravu a chuť se na této akci ukázat.
O přestávce, než se připravila další kapela,
se několik seniorů podívalo i do muzea na
aktuální krátkodobou výstavu s komentářem
starosty Mgr. V. Hokra. Druhá kapela ve
složení Miroslav Tuscher, Josef Macho a
Luboš Procházka vyhrávala až do večerních
hodin a já jim děkuji za jejich muzikantské
nasazení. Všem seniorům děkuji, že se přišli
společně pobavit, a přeji pěkný a láskyplný
adventní čas.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady
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ZRUŠENÍ MYSLIVECKÉHO PLESU 2020
Vážení spoluobčané,
informujeme vás o zrušení tradičního Mysliveckého plesu, plánova-

ného na leden 2020, a to z důvodu posunutí termínu dokončení rekon-
strukce hotelu Máj.

Děkujeme Městu Nové Hrady, zejména panu Mgr. Vladimíru Hok-
rovi za otevřenou komunikaci i nabídku alternativních řešení. Přesto,
s přihlédnutím k možným rizikům a náročnosti zajištění této akce, jsme
se od realizace plesu v příštím roce rozhodli zcela odstoupit.

Nestane-li se nic neočekávaného, budeme se na vás všechny těšit na
plese v roce 2021!

Ing. Iveta Marhounová
předsedkyně Mysliveckého spolku Nové Hrady

Kulturní a informační centrum Nové Hrady
zve na tradiční koncert na 3. Adventní neděli

Vánoční koncert
v neděli 15. 12. 2019, od 15 hodin

Vystoupí hudební seskupení

Amor Aeternus
ve složení Zuzana Zaimlová /soprán/,

Daniel Podroužek /housle/, Vojtěch Nejedlý /flétna a violoncello/,
Ondřej Bernovský /varhany/

a pěvecké sbory Novohradský zvoneček,
Fermata a Novohradský smíšený sbor

Kulturně-spolkový dům Nové Hrady, Česká 74
KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,

www.kicnovehrady.cz
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Galerie Koželužna zve na adventní výstavu

Umění darovat
o Vánocích

Na 1., 2. a 3. adventní víkend chystáme
prodejní výstavu, na které si můžete

zakoupit obrazy známých autorů u nás
již vystavující, umělecko-řemeslné

předměty, výrobky šikovných
novohradských rukou

a propagační předměty našeho města.

Otevřeno bude o víkendech
od 10 do 16 hodin.

Vstup zdarma.

Pokud se chcete na naší výstavě také představit
a nabídnout pěkné předměty k prodeji, ozvěte se na kontakt:

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

Novohradská galerie Koželužna, Komenského 398, Nové Hrady

Novohradské íčko nabízí
Až budete přemýšlet o tom, jakým „novohradským“ dárkem byste

mohli potěšit své přátele, vyzkoušejte třeba něco z nabídky od nás,
z městského informačního centra. Máme například knihy „Procházka
po jihočeských hradech a jejich zříceninách“ od Jiřího Cukra, „Histo-
rické panoptikum jihočeského zločinu“ od Vlastimíra Šindeláře, „Čet-
nické humoresky z Borovan“ od Václava Šrola, druhý díl „Kopy
vycházek za historií“ od Miroslava Mareše, „Stropnice-příběh řeky“
od Milana Koželuha,hezky ilustrovanou knihu pro děti „Příběhy z již-
ních Čech Novohradsko a Doudlebsko“ nebo dotisk knihy „Kronika
7. roty Pohraniční stráže Nové Hrady 15.bPS České Budějovice“ od
Jana Gary.

Z dárkových propagačních předmětů našeho města můžete vybírat
z hrnečků, vonných svíček, přívěšků, zápisníků či výborné čokolády tá-
borského Muzea čokolády. Na většině těchto předmětů najdete pěkné
novohradské ilustrace, třeba od Daniely Roulové-Plockové.

Nově v našem informačním centru můžete zakoupit některé místní
produkty či originální výrobky. Třeba „Veselé marmelády, džemy a si-
rupy“ od paní Šárky Dvořákové a ručně vyráběné kroužkové šperky –
náušnice a náramky z dílny Andrey Váchové. A také zde můžete za-
koupit nová benefiční trička (dámská/pánská) v hodnotě 500 Kč, pení-
ze z prodeje poslouží k obnově torza Modrého domu v Terčině údolí.

M. T. Kolářová, IC N. Hrady

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 1., 2., 3. a 14. 12. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 1. 12. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 12. – Debata – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 12. – O princezně Sněhurce – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 12. – Cirkus – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20.–29. 12. – Útěk do Egypta přes Království české – Bouda Jihočeského

divadla, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2020
¡ 3.–20. 6. a 11.–22. 8. – Da Vinci / činoherní premiéra
¡ 24. 6.–5. 7. Pes baskervillský / detektivní komedie
¡ 8.–19. 7. – Divotvorný hrnec / americký muzikál
¡ 21.–25. 7. Šípková Růženka / baletní pohádka
¡ 29. 7.–2. 8. Turandot / orientální pohádka v italské opeře
¡ 6.–9. 8. Příhody lišky Bystroušky / opera
¡ 2.–25. 7. Ztracený svět / dobrodružná podívaná pro celou rodinu
¡ 28. 8.–13. 9. Muž Dvojhvězdy (mimořádný projekt ke 100. výročí JD)/ in-

scenace bratří Formanů

Divadelní představení:
¡ 1. – 8. 12. – Zadržitelný vzestup Artura Uie – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 4. 12. – 7 žen na krku – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. 12. – Prodaná nevěsta – DK Metropol, ČB
¡ 6. 12. – Strašidlo Cantervillské /II. premiéra/ - Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7., 17. a 30. 12. – Evita – DK Metropol, ČB
¡ 7. 12. – Návrat do Hotelu Blackout – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 11. 12. – Na správné adrese – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. a 15. 12. – Inscenační porada – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 19. 12. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. a 22. 12. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB
¡ 27. a 28. 12. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 28. 12. – Návštěva mladé dámy – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 1. – Novoroční galakoncert – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 1. a 7. 12. – Vánoce na železnici – Expozice železnice, Borovany
¡ 2. 12. – Listování: Losos v kaluži – Malé divadlo, ČB
¡ 4. a 5. 12. – Francouzská mandolína – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 6., 7. a 8. 12. – Deadtown – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 6. 12. – Tři sestry a Horkýže slíže – KD Vltava, ČB
¡ 7. 12. – Kiss Revival – Rockle Music Club, ČB
¡ 8. 12. – Plavba do Betléma – Přístavní kavárna Vlnna, ČB
¡ 8. 12. – Filmová a adventní hudba – DK Metropol, ČB
¡ 13. 12. – Vánoční koncert KEKS – KD Vltava, ČB
¡ 13. 12. – Vánoční koncerty v Divadle U Kapličky 2019, ČB
¡ 15. 12. – Vánoční koncert – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 16. 12. – Hlasoplet – Borovany
¡ 17. 12. – Cimbal Classic – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 17. 12. – Gospelové Vánoce 2019 – Klášterní kostel, Piaristické nám., ČB
¡ 20. a 26. 12. – Vánoční koncert souboru opery JD – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 21. 12. – AC/DC Revival – Rockle Music Club, ČB
¡ 22. 12. – Česká mše vánoční – Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 1. – Tříkrálový koncert – Borovany
¡ 15. 1. – JF: Český kontratenor – Jihočeská filharmonie, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady
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380 let
(pokračování z minulého čísla)

Dne 10. října to bylo právě 380 let, kdy poprvé přitekla do města
voda z Jedlice, a to je jedno z výročí, které bychom letos neměli zapo-
menout. Novohradský zpravodaj již články o jedlickém vodovodu otis-
kl – v květnu 1999 „Úryvek z dějin novohradského vodovodu“ od
Lindy Tupé, v prosinci 2007 vzpomínku „Léta běží“ od Ivana Hlinšťá-
ka. První ze zmíněných článků se zabýval tím, kudy a kam vodovod
vedl, druhý se více zaměřoval na to, odkud se voda brala. Oba autoři
souhlasili s tím, abychom nyní jejich články připomněli.

V listopadovém Zpravodaji jsme otiskli článek Ivana Hlinšťáka,
v tomto čísle pokračujeme zveřejněním příspěvku Lindy Tupé.

Úryvek z dějin novohradského vodovodu

Před výstavbou Jedlického vodovodu, před rokem 1639, bylo město
Nové Hrady zásobováno pouze vodou ze studní. Hlavní studna se na-
cházela na náměstí, další ve Starém hradu a větší množství studní bylo
v domech obyvatel města, kde byly umístěny ve dvorech, sklepích nebo
v zahradách.

Poté, co spotřeba vody stále stoupala, nechala městská obec vysta-
vět „Oelbrunnleitung“ (Oelbrunnské vodovodní vedení), kterým byla
vedena voda z Oelbrunnského rybníku (dnešní rybník Ve vilách – Ole-
ják), kde se nachází pramen, zásobující toto vedení. Okolí pramene
bylo vyzděno a překryto silnými dřevěnými deskami. Potrubí Oelbrunn-
ského vodovodu, který byl roku 1885 vyřazen z provozu, procházelo
jmenovaným rybníkem, vedlo přes městskou louku, panskou louku, pro-
tínalo pole a směřovalo přes dolní zámeckou louku až k výměníku. Od-
tud podél silnice do Nagelschmiedgasse (dnešní ulice Komenského) a
dále na náměstí.

V důsledku stálého růstu obyvatel města tehdejší vodovod nestačil.
Hraběnka Marie Magdalena Buquoy proto rozhodla o postavení nové-
ho vodovodu, vedeného z oblasti bohaté na prameny nad vesnicí Jedli-
ce, vzdálené od města osm kilometrů.

Práce byla započata v roce 1636, po tříleté práci dokončena a desá-
tého října 1939 jím poprvé tekla voda do města. Tehdejší městská rada
s primátorem Simonem Gapplitzrem v čele přispěla na stavbu třemi sty
rýnskými zlatými.

Vodovodní potrubí bylo z trubek, dlabaných z dubových kmenů, mě-
řících po cca 3,5 metru. Na vedení, dlouhé celkem 10 524 metrů, bylo
jich tedy třeba asi 3000 kusů.

Nové vodovodní vedení bylo nejdříve zásobováno z jednoho prame-
ne a jen jedno potrubí přivádělo vodu do města. Na místě zvaném Koll-
manberg byl vybudován rezervoár pro snížení silného tleku v potrubí.
K tomu účelu byl v rezervoáru instalován předěl, rozdělující zároveň
vodu do dvou potrubí.

Jedno potrubí směřovalo do města podél polní cesty přes hráz Nové-
ho rybníka, pokračovalo k rybníku Ve vilách, odtud k levému přednímu
rohu hráze Nehamerského rybníka a dále k bývalé jízdárně, do panské
zahrady a přes zámeckou louku do města. Zásobovalo vodou Rezidenci
a ulicí Nagelschmiedgasse pokračovalo do Starého hradu.

Druhé potrubí vedlo paralelně s předchozím až k rybníku Ve vilách,
kde bylo napojeno na starší, Oelbrunnské potrubí.

Linda Tupá, Novohradský zpravodaj 5/99

Práce na vodovodu z Jedlice do Nových Hradů v 17. století trvala tři
roky. O tři sta třicet let později bylo v roce 1967 započato se stavbou
vodovodu od nádrže u bývalého Sládkova mlýna a nového vodojemu
s úpravnou pitné vody. Stavba úpravny měla být ukončena v srpnu
1969. Nestalo se tak; příčinou zpoždění byl údajně nedostatek pracov-
ních sil, špatná pracovní morálka a nedostatečná podpora ze strany ve-
dení vodohospodářských staveb. S takovými potížemi se hraběnka
Marie Magdalena nejspíš potýkat nemusela.

Na závěr děkuji oběma autorům, paní Novákové (roz. Tupé) i panu
Hlinšťákovi za souhlas s opětovným otištěním jejich článků.

Jitka Šáchová, Novohradské muzeum

Jaké byly Hrady kdysi?
V cyklu „Jaké byly Hrady kdysi“ jsme si už připomněli zmizelou

část opevnění a stodoly u Jánské louky. V tomto čísle si ukážeme
proměny domů č. p. 12 a 11 na náměstí.

Dům č. p. 12 byl postaven v roce 1581 a původně byl přízemní.
V roce 1792 byl zvýšen o patro, se štítem směrem k náměstí. Ten byl
odstraněn roku 1869 a dům poté dostal ohnivzdornou krytinu. Tyto
podoby domu nejsou nikde vyobrazeny; na starých fotografiích
z počátku 20. století je už zachycen vzhled po přestavbě z roku
1892, kdy dům získal bohatě zdobenou fasádu. Ta byla při radikální
rekonstrukci v roce 1962 nahrazena zcela hladkým průčelím. Součas-
ný stav je o něco lepší, i když dřívější honosnosti ani zdaleka nedosa-
huje. Na přiložených fotografiích můžete porovnat podobu domu č. p.
12 z počátku 20. století a po přestavbě v 60. letech.

Podobný osud naštěstí nepotkal sousední dům č. p. 11. Ten byl
postaven v roce 1553 jako dvouštítový přízemní, v roce 1811 bylo
přistavěno první patro a roku 1894 druhé. Při tom byla pořízena i ná-
ročná fasáda. Tento dům prošel v roce 1966 generální opravou, při
které byla dřívější podoba severního průčelí pozměněna jen mírně.
Od roku 1958 je dům památkově chráněný a tak bude zdobit
novohradské náměstí i nadále.

Série článků „Jaké byly Hrady kdysi“ může pokračovat i nadále.
Na dětské divadelní představení zatím nikdo nezareagoval, ale ne-
chce se mi věřit, že by tu pamětníci nebyli. Přitom stačí málo, jen
poskytnout své vzpomínky a přijít s nimi do muzea nebo na infocen-
trum, nebo poslat e-mail na adresu muzeum@novehrady.cz. Byla
by škoda, kdyby tyto vzpomínky zapadly.

Jitka Šáchová, Novohradské muzeum



24 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2019

Jesličky
Za původem jesliček z klášterního kostela

sv. Petra a Pavla v Nových Hradech bychom
museli vyrazit do Itálie, přesněji do tyrolského
Val Gardena. Dnes je toto údolí známé jako
středisko zimních sportů, ale v dřívějších do-
bách bylo proslulé svými řezbáři. A jeden
z místních řezbářských mistrů ve dvacátých
letech minulého století zhotovil betlém pro
novohradský kostel. Nejprve byla pořízena
ústřední část jesliček s dítětem Ježíšem, Marií
a Josefem. O rok později přibyly sochy čtyř
pastýřů a nakonec postavy tří králů.

Návštěvníci chrámu, kteří si v době vánoč-
ní přicházejí jesličky prohlédnout, většinou
věnují svou pozornost ústřednímu motivu
Svaté rodiny, pak je nejspíš upoutají tři králo-
vé a jejich exotický doprovod. Figury čtyř pas-
týřů působí zcela obyčejně, jenom jako

nezbytný kompars. A přece právě tyto postavy
nesou důležité poselství, jak je zformuloval
pro Novohradský zpravodaj v roce 1997 pře-
vor P. Gerhard M. Walder O.S.M

„Tito čtyři pastýři ukazují čtyři cesty, které
vedou k Jezulátku: Tady je mladý pastýřský
chlapec, který je rozhodnut Jezulátko následo-
vat. To je cesta nevinnosti. Druhý pastýř při-
náší beránka na svých ramenou – jde cestou
lásky k bližnímu (caritas). Třetí pastýř je oděn
jako poutník. Možná ho společnost zavrhla a
pouze pastýři ho vzali s sebou. Poutník přišel
cestou pokání a obrácení. Čtvrtý pastýř také
klečí a zpovzdálí se dívá na kouzlo svaté noci.
To je cesta vzývání. Ježíš vztahuje své ruce ke
všem pastýřům stejně, nehledě na to, kterou
cestou se k němu dostanou.“

Tradice je slovo, které se v předvánoční
době ozývá častěji než jindy, kdekdo se s ním
ohání. Ale ve skutečnosti je advent pro řadu
z nás období m shonu a hromadění dárků a zá-

sob nejrůznějších dobrot, bez kterých si váno-
ce neumíme představit. Přesto můžeme a měli
bychom si najít čas – na sebe. Na zamyšlení,
na uklidnění mysli, na rozjímání. Na volbu
naší cesty. Na vánoce v nás.

Všem čtenářům Novohradského zpravoda-
je přeji klidné prožití vánočních svátků a dob-
rou cestu příštím rokem.

Jitka Šáchová, Novohradské muzeum

Vitorazsko nebo 13 odstoupených obcí?
Tento pojem ukazuje rozdílnost chápání

jednoho a téhož území z pohledu českých
nebo rakouských historiků. S českým pohle-
dem nás seznámil PhDr. Jiří Oesterreicher ve
čtvrtek 21. listopadu v Kulturně-spolkovém
domě. Přednáška „Vznik Československa a
připojení Vitorazska k Československu očima
českého historika“ navazovala na téma před-
nášky říjnové, ve které nás s rakouským pohle-
dem na toto období dějin seznámil Mag. Harald
Winkler.

Dr. Oesterreicher u nás nebyl poprvé a dou-
fáme, že ani naposledy, protože jeho vystoupe-
ní bylo nabité zajímavými informacemi. Hned
v úvodu jsme se mohli zamyslet nad tím, kde se
vůbec vzal pojem Vitorazsko. Objevil se až v
19. století, kdy si čeští historici povšimli, že na
severozápadě Dolního Rakouska, v blízkosti
českých hranic, existují obce a osady, kde se
mluví česky. To je nezpochybnitelné, dokonce
při obsazování far například v Rottenschachenu
(Rapšachu), Beinhöfenu (Dvorech nad Lužni-
cí) a Brandu musel adept na faráře mluvit stejně
dobře česky jako německy. Při rozpadu habs-

burské monarchie pak Československo vzneslo
požadavek na připojení některých těchto obcí
s podílem česky mluvících obyvatel a jistě
nebylo náhodou, že k nim patřilo i nádraží
v Gmündu a sídla kolem železničních tratí
z Gmündu do Českých Budějovic a do Veselí
nad Lužnicí.

Dvacátá léta dvacátého století postavila
obyvatele oblasti před nelehkou volbu. Po celá
staletí byli Rakušany s obcovací řečí českou
nebo německou. Při sčítání v letech 1921 a
1930 v Československu se měli rozhodnout,
za co se sami považují – zda za Čechy nebo
Němce. Pokud se necítili být ani Češi, ani
Němci, ale Rakušané, byli považováni za ci-
zince, a to přesto, že žili v domě, který jejich
rodina obývala po staletí. Řada obyvatel se
tehdy raději odstěhovala do Rakouska. A pře-
suny pokračovaly i v dalších desetiletích, tak
jak se měnila politická situace na tomto území.

Na závěr své přednášky se dr. Oesterrei-
cher zamyslel nad tím, co obyvatelé dolnora-
kouských obcí připojením k Československu
ztratili a co jim zůstalo. Ztratili řadu vazeb, ro-

dinných i kulturních. Ale na rozdíl od obyvatel
Brandu, kde se mluvilo česky po staletí, jim
zůstala čeština. Je to málo nebo hodně? To už
posuďte sami.

Přednáška byla součástí projektu Výročí
a lidé na hranici, který je součástí projek-
tu Fond malých projektů Rakousko – Čes-
ká republika v rámci programu INTERREG
V-A-Rakousko – Česká republika.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Rok plný oslav letošních výročí jsme si nejen
v rámci různých projektových aktivit připomína-
li od jara do podzimu. V listopadu jsme se k his-
torii města a regionu vrátili nejen přednáškou
o připojení Vitorazska, ale také speciální výsta-
vou, která nabízí trochu jiný náhled na naši mi-
nulost. Výstavu jsme plánovali ve spolupráci
s Böhmerwaldmuzeem z Vídně, kde nám pan
ředitel Gernot Peter velmi ochotně zapůjčil listi-
ny, knihy, fotografie i různé předměty, které
mají spojitost s naším městem a jeho okolím.

Dalšími spolupracujícími organizacemi pak
byly archivy v Českých Budějovicích a Třebo-
ni. Díky dlouhodobé dobé spolupráci jsme zís-
kali nascanované listiny, plány, nákresy, zápisy
z knih či soudních řízení.

Když jsme k těmto historickým materiálům
mohli připojit předměty zapůjčené místními
sběrateli (J. Bican, T. Horelica), ručně psané

městské kroniky, zápisy + fotografie z pamět-
ní knihy a další nashromážděné fotografie a
dokumenty, vznikl velmi pestrý a zajímavý
soubor, který umožní zájemcům o starší i no-
vější historii nahlédnout do dějin našeho měs-
ta a připomenout si některé osobnosti našeho
města i běžné události, které se v našem městě,
osadách i regionu odehrály.

Pokud bychom měli trochu poodkrýt, jaké kon-
krétní listiny a dokumenty jsou na výstavě k vidění,
zmínil bych nejstarší účetní knihy města, rozsudek
na dvěma vrahy, nákres náměstí s rozmístěním
stánků na výročním trhu, pečetidla novohradských
cechů, psí známky z NH i okolí, robotní známky,
smlouvu na stavbu kašny i knihy novohradského
rodáka R. Witzanyho či archiváře Antona Teichla.
Celá jedna vitrína připomíná působení 91. regi-
mentu, další se věnuje novohradským baráčníkům
a událostem konce války v našem městě. K tomu

fotografie mapují události roku 1983 a mnoho
dalších pohlednic a fotografií ukazuje vzhled ně-
kterých budov v posledních 150ti letech.

Výstavu pořádá město Nové Hrady v rámci
projektu Výročí a lidé na hranici. Naše poděková-
ní patří všem institucím a osobám, které zapůjčily
či poskytly vystavované dokumenty a předměty.
Za pomoc při přípravě a instalaci výstavy bych
chtěl poděkovat kolegyni Ing. J. Šáchové, Ing.
L. Šáchovi, J. Musilovi a I. Papouškové.

Výstavu můžete navštívit až do ledna 2020
v otevíracích dobách Novohradského muzea a
každý čtvrtek 9–13 h, a teké v neděli 8. prosince
9–13 h či v rámci doprovodných komentovaných
prohlídek. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Výstava v Novohradském muzeu
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V Komunitním centru pořádáme tyto aktivity
vedené našimi dobrovolníky:
− Rodinné konstelace
− Meditační semináře
− Večery s automatickou kresbou
− Semináře zdravého životního stylu
− Kluby vaření
− Společenský večer pro seniory
− Komunitní čajovna

Probíhají v předjednaných časech tak, jak to
vyhovuje lektorovi a skupině zájemců. Domluva

probíhá operativně buď přímo v Komunit-
ním centru, nebo v rámci skupiny na sociál-
ní síti.

Aktuální akce vyvěšujeme na Fb stránce
Komunitko Nové Hrady nebo na plakátku
v Komunitním centru.

V případě Vašeho zájmu nás najdete:
Komunitní centrum, Hradební 244, N. Hrady
e-mail: kcnovehrady@gmail.com,
tel.: 744 766 676 (Lucie Sovová)

Komunitní
adventní stánek

Nabízíme Vám možnost přidat své zbo-
ží do Komunitního stánku na Adventním
trhu v Nových Hradech v neděli 8.12. Po-
kud něco vyrábíte a máte chuť jít se svým
zbožím na trh, my za Vás nastavíme svoji
kůži ve stánku. Prosíme o domluvu nejpoz-
ději do pátku 6. 12. v Komunitním centru.
Lucie Sovová, Komunitní centrum
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Dobrovolnictví je práce se vždy jistým ziskem
Komunitní centrum má za sebou rok svojí

existence, mapování sociálního terénu a roz-
jezdu aktivit v novém prostoru. Vyzkoušeno
je, že se rádi potkáváme, rádi si předáváme
dobré, všichni máme touhu něco vylepšovat a
posouvat své možnosti dál.

Proto se po takovém roce odvažuji otevřít
možnost Dobrovolnické služby.

Za podpory Diecézní charity, která má
s organizací dobrovolnických aktivit boha-
té zkušenosti, bychom rádi vnesli do našeho
prostoru témata, která podle mého názoru kul-
tivují morální kvality, dávají prostor pro vlast-
ní sebeurčení, vytvářejí půdu pro bezpečné
pojmenování vlastních potřeb, učí nás praxí
dovednosti, které v žádné škole nenajdeme.

Ráda bych oslovila veřejnost a studenty
škol s programy Dobrovolných aktivit, které
vnáší do povědomí, co všechno dobrá vůle
poskytne - cenné služby, které se nedají ničím
zaplatit a často ani systémově zajistit.

Těším se, až Ti, kteří to ještě nezkusili, vy-
zkouší pocit obohacení, které se jim z očí ob-
darovaných dostane. Za kousek svého času,
který někomu věnujete.

Představuji si, že zmapujeme a zajistíme
stálý příjem požadavků a potřeb a ty nabídne-
me dobrovolníkům, kteří si budou moci vybrat
práci dle svých možností.

Diecézní charita zajistí smlouvou pojiště-
ní dobrovolníka, uhradí např. materiál ke
tvoření, pomůcky k péči, náklady na dopra-
vu dobrovolníka apod.

Komunitní centrum už v tuto chvíli nabízí
aktivity, které by někteří z nás rádi využili, ale
potřebují k tomu doprovod nebo asistenci.

Témata, které vnímáme jako aktuálně pot-
řebné, jsou:
− Osobní asistence pro osoby se zdravot-

ním hendikepem - možnost zapojení se
do volnočasových aktivit, návštěva kul-
turních akcí, doprovod při zařizování
osobních záležitostí.

− Pomoc dětem ze sociálně znevýhodněné-
ho prostředí (doučování, doprovod na
kulturní nebo sportovní akce, zajištění
kroužků apod.)

− Pomoc seniorům - zlepšení kvality života
- procházky, kulturní akce, doprovod na
aktivity, společné čtení, poslech apod.

− Pomoc s vedením volnočasových aktivit
- keramický kroužek, divadelní aktivity,
výtvarný kroužek pro děti.

− Návštěvy osob v trvalé sociální izolaci -
lidé po úrazu, v terminálním stadiu, čer-
stvě ovdovělí apod.

Věřím, že každý má dobrý nápad, jak mů-
žeme vzájemnou lidskou pomoc využít a ne-
chat se jí obohatit - ať jako příjemce, tak jako
dobrovolník.

Přijďte ho do Komunitního prostoru vnést!
Ať se začnou dít zázraky.

Lucie Sovová, Komunitní centrum

Okénko do knihovny
Mstitel z Jenštejna / Vlastimil Vondruška
Křišťálový klíč Falknovská huť / Vlastimil Vondruška
Prodavači ostatků / Vlastimil Vondruška
Právo první noci. Hříšní lidé království českého

/ Vlastimil Vondruška

Zum Befehl, pane lajtnant aneb Poslušně hlásím, že byla jednou
jedna veliká bitva / Pavla Horáková, Jiří Kamen
Kompozice z pamětí, deníků a korespondence českých vojáků
v 1. světové válce volně navazuje na knihu Přišel befel od císaře pána,
tentokrát pomocí autentických svědectví a textů líčí konkrétní oblasti
života na frontě i v zázemí.

Muž na pokraji vzplanutí / Jiří Hájíček
Úspěšný spisovatel Jiří Hájíček je v české literatuře zaveden přede-
vším jako autor povídek a románů. Kdysi však s verši začínal. I v pos-
ledních letech se příležitostně věnuje poezii, právě ve formě haiku,
z nichž nakladatelství Host přináší tento komorní výbor.

Kdo neharaší, není chlap / Marcela Mlynářová
Úsměvné příběhy vyprávěné autorčiným nenapodobiteným stylem,
její zážitky a životní zkušenosti.

Hledám manžela ... děti vítány / Alena Jakoubková

Psychologický příběh, Sandra žije léta v bezdětném manželství, když
jí muž oznámí, že čeká s mladou milenkou dítě a chce se rozvést...

Smrtící bílá / Robert Galbraith

Čtvrtý případ Cormorana Strika a Robin Ellacottové “Viděl jsem, jak
zabili dítě.” S těmito slovy jednoho dne navštíví utrápený mladý muž
soukromého detektiva Cormorana Strika…

Chirurg / Petra Dvořáková

Kariéra špičkového odborníka na pražské klinice předčasně skončila
kvůli jednomu karambolu s alkoholem a následky teď musí nést nejen
on, ale i jeho věčně nespokojená žena a dospívající děti…

Pro děti:
Nové knihy s Krtečkem, Škola dobra a zla. Křišťál času
Interaktivní mluvící knihy s kouzelnou tužkou:
Hravé české dějiny1, 2, Vyjmenovaná slova
Hravá přírodověda, Lidské tělo, Dopravní prostředky
Večerníčkovy pohádky, Pohádkové učení, Pohádky z lesa

V listopadu mohli návštěvníci knihovny v čítárně shlédnout zdaři-
lou výstavu fotografií FotoPoezie Marušky Králové a Evy Němcové,
doplněnou básničkami Květy Jarolímkové. S výstavou souvisel také
Novohradský den poezie, kde se četly básně autorů z Novohradska a
z jižních Čech a dalších autorů.

Od 30. listopadu do 15. prosince ke Dni dětské knihy se mohou děti
zapojit do soutěže o komiksy z nakladatelství CREW. I letos komikso-
vé se Nakladatelství CREW zapojí do akce Den pro dětskou knihu.
„Protože v roce 2019 slaví Batman své kulaté osmdesáté výročí, roz-
hodli jsme se pro téma Superhrdinů! Pro Den pro dětskou knihu jsme
vybrali pracovní listy, které zachycují hned několik superhrdinských té-
mat z komiksů, které vychází pod značkou CREW KIDS. Čtenáři si tak
budou moci vyplnit Průkaz superhrdiny nebo Padouchovu legitku, na-
vrhnout superhrdinský oblek, domyslet superhrdinský komiks anebo vy-

luštit jména DC Superhrdinek. Jako bonus jsme přichystali i speciální
vystřihovánky -masku samotného Batmana a Harley Quinn!“

Pravidla soutěže ke stažení -
http://www.dendetskeknihy.cz/nabidka-partneru/nabidka-crew-2019

Od 1. prosince až do Vánoc mohou zapomětliví čtenáři využít Ad-
ventní amnestie, kdy budou hříšníkům prominuty pokuty za pozdní
vrácení výpůjček a nově přihlášení budou mít registraci na rok zdarma.

Do konce prosince je možné prohlédnout si v čítárně knihovny vý-
stavu nazvanou „Nesmíme zapomenout: Jan opletal a další oběti listo-
padu 1939“.

Čtenářům, návštěvníkům knihovny malým i velkým, i všem spolu-
občanům přeji za knihovnu i za sebe krásné Vánoce plné pohody a ra-
dosti s rodinou a přáteli.

Drahomíra Císařová, Městská knihovna

Informace z knihovny
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Poezie „popelková“
Něco jako „pokus o nemožné“, ale přesto jsme do toho šly – paní knihov-

nice a já. V období, kdy si milovníci a přátelé poezie po celé naší republice
scházeli a „otevírali oči“ prostřednictvím Dnů poezie (právě s podtitulem
Otevřete oči!), uspořádaly jsme (paní knihovnice a já) v čítárně novohrad-
ské knihovny rovněž setkání s názvem „Novohradský Den poezie“.

Ten večer, 20. 11., byl svou ponurou a mlhavou náladou jako stvoře-
ný „uniknout“ někam do vlídnějších míst, třeba do básní. Utéct před
chaosem světa, schovat se tam a přemýšlet co chtěl básník říct… Ale
nebudu to raději dlouze natahovat. Paní knihovnice měla zase pravdu –
u nás v knihovně si básničky nikdo nepučuje… a téměř podle toho se
nám ten večer s poezií „vydařil“. Bylo nás 2+1, ale seděly jsme (3 ženy)
u básniček dvě hodiny v příjemném „poetickém oparu“…

No a jak říká jedno známé rčení, že když nejde Mohamed k hoře,
musí jít hora k Mohamedovi, tak s drzostí, která je jednou z rodných
sester poezie, vám nyní nabídnu několik básniček, které také zazněly
v čítárně. Tak ať žije poezie navzdory všemu i v Novohradském zpra-
vodaji… K. Jarolímková

Sbírka básní
Můj rodný kraj,
Ludvík Haikl 2003

Vánoční zamýšlení

Až usedneš na Štědrý den
K vánočnímu stromu,
Zavzpomínej na své bližní,
Vrať se v mysli domů,
A kdo je z nich na věčnosti,
Vzdej mu tichou vzpomínku,
Nikdy,
Nikdy nezapomeň na otce
a maminku.

Jestli někdo ublížil Ti,
Otevři své srdce,
Odpusť mu a podej ruce,
I hněv má svou míru,
Vždyť Štědrý den a Vánoce
Jsou též svátky smíru.

Sbírka Rychle,
než to zapomenu…,
Jan Burian 1990

Múzy

Bývám často dlouho vzhůru
A když půlnoc odbije
Slétnou moje múzy s kůru
A pak začnou orgie:

Múzy dělaj inventuru
Já je tiše obejmu
Šijem spolu habaďůru
Za přispění kofeinu

Nejdřív líbá múza Lída
Vleže vletu ve stoje
Slůvka jasná jako slída
Diktuje mi do stroje

Pak se těším z múzy Táni
Ta má ráda lyriku
Tak snad ani nepřehání
Když mi říká: Cyniku!

Nejradši mám múzu Jitku
Nápady má groteskní
V ruce řízek v uchu kytku
To mě krásně rozteskní

Potom zase z múzy Marty
Mívám těžký deprese
Vykouří mi všechny Sparty
Říká tomu recese

Někdo mívá v noci schůzi
Někdo pije v hrůze rum
Mě zas navštěvujou múzy
Já mám doma múzeum

Múzy něžný múzy hebký
Každá veršík vytepe
Děsím se jen múzy Pepky
Ta však zatím neklepe

Moje holka
Moje holka vstává do tmy
Na stěnách spí pavouci
A na lůžku zbyde důlek
Horkej teplej chladnoucí

Důlek jako tajná zpráva
Kterou nikdo nehlídá
Moje holka do tmy vstává
Nesní ani nesnídá

Nesměje se jako kdysi
Nespí ani nezpívá
Neodbírá časopisy
Ani se s tím neskrývá

Stala se s ní divná změna
Já to asi nesneseu
Smutná je a zařazená
Ve výrobním procesu

Básnická sbírka Český
satirikon, Jiří Žáček, 2016,
ilustrace Adolf Born

Ukázka z kapitoly Český kabaret,
básně z let 1990-2015

Důmka o českém specifiku

„Češi jsou pakáž…“ – To je skvělé,
dnes už to o nás každý ví,
že jsme sví vlastní nepřátelé.
My Češi jsme už takoví.

Takoví… ehm, prostě svoji,
s fatální českou potřebou:
Čechové rádi v lítém boji
vítězí sami nad sebou.

Byli jsme a budem
Na motiv J. V. Sládka

Byli jsme a budem,
všichni o tom řeční,
odkojeni bludem,
že jsme výjimeční.

Máme fištrón v hlavě,
zlatý český ruce,
přežijeme hravě
všechny revoluce.

Místo vřavy boje
zacinkají klíče;
milujeme svoje
historické kýče.

Čechráme si peří
svými sebeklamy,
blázen, kdo nám věří,
prodáme se sami.

Před horami zboží
postojíme zbožně,
hodovníci boží,
místo mečů rožně.

Dokud pivo pění,
ještě nejsme v hrobě;
mistři v hašteření,
sami proti sobě.

Český kabaret II

Facka zleva, facka zprava,
to je naše denní strava;
jen se mrkni do novin
kolik je tam volovin.

Třikrát denně čerstvé zprávy,
ale hlavně, že jsme zdrávi;
hopsa hejsa ze schůze,
uzdraví nás klausfúze.

My jsme děti české matky,
holé ruce, holé zadky;
však náš národ ožije,
máme svoje mafie.

Facka zprava, facka zleva,
ale nám to vůbec neva;
zúčastni se ty i ty,
kurzu nasertivity.

Rýhy
K. Jarolímková

Jak rýha do srdce
jsou stopy na poli
a v dálce ztrácí se
a snad tam přebolí

Však paměť člověčí
jde stěží rozorat
co jednou stalo se
už nejde odvolat

Ani když zbyde z nás
jen stopa na poli
pořád tu zůstane
co jsme si zaseli

Inspirace z fotografie
Marie Králové a Evy Němcové



28 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2019

Dvakrát 2:1 a postup!
Jsou to výsledky na konci kvalifikaci na ME s Anglií a Kosovem.

Kluci hráli dobře a zároveň neudělali ostudu českému sportu. Kdo ty
zápasy viděl, tak si udělal obrázky o možnostech českého týmu, a ty
byly krásné. Každopádně by mohl z toho těžit celý náš fotbal. Když se
nám dařilo dříve ve fotbalu, okamžitě jsme rádi trénovali a zkoušeli
jsme něco podle „nároďáku“. Myslím si, že náš fotbal je na vzestupu a
prosím nejen na „papíře“, jak si různí lidé u nás myslí. Oni neví, že ve
fotbalu je největší konkurence ze všech sportů světa! Výborně hraje i
v LIZE MISTRŮ Slávia. Dělá nám velkou radost!

Král „Pele“!
Nejlepší fotbalista 20. století a zároveň nejlepší sportovec 20. století

se vyznal a byl ochoten na dotaz o fotbalu něco říci. Otázka zněla: „Ří-
káte, jak se fotbal změnil. Jak to, že navzdory tomu všemu stále zůstává
nejpopulárnějším sportem?“ Pelé odpověděl: „ Myslím, že to tak zůsta-
ne vždycky. O tom nepochybuju. K fotbalu nepotřebujete mít vypraco-
vané svaly jako u amerického fotbalu, výšku jako v basketbalu. Je to
sport, který dává příležitost všem typům hráčů. Proto jej tolik lidí na ce-
lém světě hraje. Mimo to – fotbal je vášeň bez hranic. Hraje ho Japonec,
Číňan, Evropan, Brazilec, kdokoliv. Je vlastně ohromná záhada, že to
tak vnímají lidé opravdu úplně všude!“ S tím souhlasím.

Okresní přebor muži:
Žabovřesky – Nové Hrady 3:0
Nové Hrady – Zliv 1:2
Jankov „B“ – Nové Hrady 5:0
Nové Hrady – Borek 2:0 Miroslav Hruška

Vynikající šachový úspěch
Matyáš Hokr opět potvrdil, že je talentovaný mladý šachista. Na

Mistrovství Čech mládeže v rapid šachu 2019 v kategorii do osmi let
věku vybojoval páté místo v kategorii chlapců H8 a celkové šesté
místo (hodnotí se chlapci a dívky společně). Je to vynikající úspěch.
Jak to ale vše probíhalo?

Na Mistrovství Čech mládeže v rapid šachu 2019, které se kona-
lo v sobotu 16. 11. 2019 a v neděli 17. 11. 2019 v Mostu, odjel Maty-
áš se svým otcem, který zastával funkci doprovodu a trenéra.

A právě od něj jsme měli i průběžné informace o průběhu turna-
je: „Je to tady moc dobře zorganizované, hraje se v přízemí hotelu,
mezi partiemi tak můžeme odběhnout na pokoj a v klidu si ukázat
chyby, občerstvit se, odpočinout…“ Dle dalších poznatků se jednalo
o velmi náročný turnaj s bezproblémovým průběhem.

Zejména ten odpočinek byl důležitý, protože Matyáš poměrně
dlouhou dobu před zmiňovaným turnajem marodil a do poslední
chvíle nebylo jisté, zda se bude moci turnaje zúčastnit.

Podmínky však byly pro všechny stejné. Herní systém vyhrávají-
cí hráče posouvá k soubojům mezi sebou, spravedlivě tak vyhrává
opravdu ten nejlepší.

Po úvodní zahřívací partii a téměř povinné výhře, následovaly
souboje s hráči, kteří již měli více zkušeností s podobnými turnaji a
měli patřit mezi favority. Zejména v souboji se Štěpánem Kroulí-
kem (ELO 1238 – tedy o více než 100 bodů vyšší než Matyáš - 1135)
zabojoval a dokázal vyhrát. Ve čtvrtém kole pak po krásné partii
plné zvratů porazil i M. Artomonova (ELO 1173)! Po těchto vý-
hrách Matyáš poslední dvě sobotní partie prohrál se soupeři (J. Bára
ELO 1242 – nejvyšší v turnaji, a I. Frantsev ELO 1145), kteří potvr-
dili své dlouhodobé bodové hodnocení i aktuální formu. V těchto
partiích se bohužel Matyáš nevyvaroval chyb, které soupeři trestali
a naprosto zaslouženě bodovali.

V úvodních dvou nedělních kolech hrál Matyáš se soupeři srov-
natelné kvality a zkušeností. V obou partiích se musel nejprve bránit
útokům soupeřů, nakonec jim však dokázal odolat a dvakrát zvítězit.
V posledním kole tak mohl při shodě dalších výsledků v případě vý-
hry bojovat i o třetí místo. Budoucí vítězka dívčí kategorie Eliška Ja-
noušková však prokázala své zkušenosti a v oboustranně pěkné
partii v koncovce nakonec po pěkné kombinaci zvítězila.

Na závěr trochu čísel a zajímavostí. V kategorii do osmi let věku
hrálo celkem 36 šachistů a šachistek z Čech (Moravané mají své
vlastní kvalifikační mistrovství). Hrálo se devět kol švýcarským
způsobem, tempo hry bylo 20 minut + 10 sekund na tah pro každého
hráče bez zapisování. Matyáš vyhrál šest partií (získal šest bodů),
jako jediný porazil vítěze turnaje Mikhaila Artamonova, který uhrál
7,5 bodů.

Výsledek a předvedená hra tak ukazují, že v případě další poctivé
práce v tréninku (v klubu i doma) může o dobré umístění bojovat i
na Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu, které se
uskuteční na jaře příštího roku.

Matyáši, děkujeme za skvělou reprezentaci.
Mgr. Vilibald Rolínek

6. Krajský  přebor mládeže
v Sebeobraně Allkampf-Jitsu 2019

Dvě medaile putují do Nových Hradů
V sobotu 23. listopadu 2019 se na Krajský přebor mládeže

v Allkampf-Jitsu (dále jen AKJ) do Českých Budějovic přihlásilo více
jak osmdesát závodníků z šesti oddílů a škol AKJ. Postupový závod na
MČR pořádal oddíl TJ karate Nové Hrady a konal v areálu Sportovního
klubu policie v České Budějovice. Tento areál nabízí možnosti pro sou-
těže v úpolových sportech. Na přebor se nakonec dostavilo devadesát
pět závodníků z ŠBU Most, AKJ Pumy Lázně Toušeň, AKJ Panthers
Sokol Písek, BeBrave Academy AKJ Vodňany, SKP České Budějovi-
ce, Sebeobrana AKJ na ZŠ v Trhových Svinech a pořádající oddíl TJ
karate Nové Hrady.

Samotná soutěž začala slavnostním nástupem všech účastníků, kde
jsem ve funkci ředitele soutěže přivítal závodníky i diváky, představil
jednotlivé rozhodčí a závodníkům popřál mnoho štěstí ve sportovním
klání, dále pak promluvil viceprezident Allkampf-Jitsu ČR a hlavní
rozhodčí soutěže Ing. Pavel Hirsch.

Početné pole startujících bylo rozděleno do jednotlivých kategorií
podle stáří a získaného stupně technické vyspělosti soutěžících Kyu (ba-
revné pásky na kimonu) od dětí až po juniory do patnácti let věku. Celé
klání nastartoval tzv. „Turnaj bílých pásků“, ve kterém soutěžili nej-
mladší bojovníci v disciplině randori. Tohoto turnaje se mohou zúčastnit
děti již od 5-ti let, které nemají získaný stupeň technické vyspělosti (barev-
ný pásek na kimonu). Dále se pokračovalo soutěží mladších žáků, kteří zá-
vodí rovněž pouze v disciplině randori a starších žáků, kteří již soutěží ve
dvojboji – randori a tameschi wari. Soutěže se zúčastnilo přes šedesát ma-
lých bojovníků a lze říci, že všichni předvedli skvělé sportovní výkony a
zaslouží velikou pochvalu za to, že celý rok pod vedením svých trenérů
pilně trénovali. Naše barvy hájili Nikola Morongová, která získala titul
Krajské přebornice v AKJ v kategorii mladší žákyně, Nikola Staňková,
která vybojovala stříbrnou medaili v kategorii juniorek a pěkné 4. místo
získal Marek Houser v kategorii starších žáků. Blahopřeji všem medailis-
tům k zisku cenných kovů, všem závodníkům za vzornou reprezentaci a
děkuji rodičům za podporu našich cvičenců.

Veliké díky patří všem našim sponzorům, bez kterých by nebylo
možné tuto velkou sportovní událost zorganizovat. Významnou pomoc
poskytl Jihočeský kraj v podobě grantu na podporu 6. Krajského přeboru
v AKJ. Soutěž podpořilo Jihočeské letiště, HS Auto a Martin Houser.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Na 6. Krajském přeboru v Sebeobraně Allkampf-Jitsu obsadila Karolí-
na Staňková 2. ísto, Marek Houser 4. místo a Krajsou přebornicí se sta-
la Nikola Morongová. S trenérem Martinem Hermanem
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