
Únor 2020 číslo 2, ročník XXV Cena 5 Kč

„Vzbouření na Zeměkouli“
V současném globálním světě víme poměrně rychle co se kde stalo, a tak můžeme uvažovat

v souvislostech. Pokud ovšem takto uvažovat umíme, chceme a nemáme klapky na očích. Když
odcloníme alespoň část pseudozpráv či záměrné lži, máme díky současným technologiím celý
svět jako na dlani. A co já, jeden konkrétní člověk z miliard, na té dlani vidím? Já bych to nazvala
„Vzbouření Zeměkoule“, tedy planety, přírody, která má asi už dost svého největšího predátora,
tedy člověka. Jak jinak si vysvětlit všechny anomálie v porušeném řádu přírody, který jsme si za-
čali přizpůsobovat hlavně ku svému prospěchu, pro vyšší životní úroveň, pro vyšší HDP… Je to
pravděpodobně hlavně naše vizitka. Snad už to pochopíme a snad to pochopí i zarytí světoví
i čeští politici, kteří přežvykují to své „My nic, My muzikanti“.

A když se ve světě opět stane něco „nenormálního“, co vybočuje z našich jistot, představ
a zkušeností, stane se to i jakýmsi měřítkem pro skutečnosti a situace jiné. Pro ty menší a ještě
menší „prkotiny“, které nás občas zaměstnávají na té lokální a místní společensko-politické
úrovni a kterým věnujeme spoustu pozornosti a někdy uděláme i „Vzbouření na Vsi“. Probíráme
problémy ze všech stran, zkoumáme je do nejmenších detailů, posuzujeme je a někdy děláme
z komára velblouda.

Jenže, má to jeden háček – a nepramení právě všechno to „velké zlo“ už od toho prvotního
malého „zlého semínka“, když se v jakémkoli malém „neglobálním světě“ nedokáže správně a
s nejlepšími úmysly dohodnout byť jen pět, deset nebo patnáct lidí? A musí být skutečně nejprve
tak zle a přijít takové katastrofy a těžkosti, aby se lidé probrali a měli se normálně rádi?

K. Jarolímková

PS: Milí čtenáři, omlouvám se za svůj neoptimistický úvodník, ale psala jsem ho v době, kdy
se na internetu objevilo volání o pomoc jednoho mladého čínského muže z Wu-chanu: „Riskuji,
že mne zavřou, ale my jsme opravdu bezmocní. Ne všichni z nás mají vymyté mozky. Taky chce-
me žít v demokracii a svobodě.“ Je to děsivý obraz našeho současného stavu světa.

A něco veselejšího pro úvodní stranu:
Takhle se umí radovat děti ze školní družiny z nových dárků, které jim na konci minulého roku
nadělil Ježíšek. Co ještě se událo v družině se dozvíte uvnitř. čísla.                                      K.J.

Masopust 2020
¢ 15. 2. 2020, 8 hod.

Údolský masopust
Pořádá: SDH Údolí u N. Hradů
www.sdhudoli.cz

¢ 21. 2. 2020, 15 hod.

20. Dětská masopustní koleda
náměstí Nové Hrady
Pořádá: Školní družina N. Hrady

¢ 22. - 23. 2. 2020, 8 hod.

Novohradský masopust
Pořádá: Masopustní výbor N. Hrady

¢ 25. 2. 2020, 9.30 hod.

10. Školkový masopust
a masopustní veselice
Pořádá MŠ N. Hrady

¢ 29. 2. 2020, 8 hod.

Masopustní šavlová koleda
v Nakolicích, ve Vyšném
a v Oboře
Pořádá: SDH Nakolice

¢ 29. 2. 2020, 8 hod.

Masopust v Byňově
Pořádá: SDH Byňov
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Zápis z 37. schůze městské rady
ze dne 30.12.2019

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 36. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 36. jednání rady města.

� 2. Zápis z jednání finanční komise
Rada města bere na vědomí zápis z jednání
finanční komise ze dne 18.12.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání finanční ko-
mise ze dne 18.12.2019 s doporučením pro
radu.)

� 3. VŘ – Zvýšení bezpečnosti chodců
v Nových Hradech
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost ERTL Milan s.r.o., Kaplice, veřejné
zakázky: Zvýšení bezpečnosti chodců v No-
vých Hradech a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela protokol z jednání hodnotící
komise veřejné zakázky: Zvýšení bezpeč-
nosti chodců v Nových Hradech. Komise
posuzovala 5 nabídek s tím, že po předcho-
zím projednání byla společnost DVOŘÁK
STAVEBNÍ s.r.o., České Budějovice vy-
zvána k opravě soupisu prací a dodávek.
Oprava nebyla doručena, proto byla tato
společnost vyřazena. Nejnižší nabídkovou
cenu podala společnost ERTL Milan s.r.o.
Kaplice, ve výši 1.776.785,63 Kč bez DPH.)

� 4. Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu
města
Rada města schvaluje poskytnutí dotace Spo-
lečenství vlastníků jednotek Nové Hrady 68,
5. května 68, na rekonstrukci fasády domu čp.
68 v ulici 5. května, ve výši 20.000 Kč a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje poskytnutí dotace
Společenství vlastníků jednotek Nové Hra-
dy 67, Česká čp. 67, na rekonstrukci fasády
domu čp. 67 v České ulici, ve výši 20.000 Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada města obdržela od Společenství
vlastníků jednotek Nové Hrady 68, Nové
Hrady a společenství vlastníků jednotek
Nové Hrady 67, Nové Hrady, žádosti o pos-
kytnutí dotace na rok 2019, na rekonstrukci
fasády domů.)

� 5. Žádost o dotaci z Programu obnovy
venkova 2020
Rada města bere na vědomí informaci o po-
dání žádosti v rámci dotačního programu
POV 2020 a pověřuje starostu přípravou a
podáním žádosti dle návrhu.

(Rada projednala možnosti podání žádosti
o dotace v rámci POV. Rada doporučila po-
dání žádosti na opravu místní komunikace
Hlinov 1. část. Dojde k opravě místní účelo-
vé komunikace v místní části Údolí, lokalita
Hlinov. Bude realizována oprava komunika-
ce v délce cca 300 m o šířce 3–4m. Při opravě
dojde k úpravě pláně, doplnění o vrstvu štěr-
ku, vrstvu recyklátu, vše bude zaválcováno
a zpevněno asfaltovým postřikem. Celkový
rozpočet je ve výši 400.000 Kč, dotace je ve
výši 240.000 Kč.)

� 6. Rozpočtové opatření č. 14
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2019.
(Rada města obdržela od Ekonomického
odboru MěÚ Nové Hrady návrh rozpoč-
tového opatření č. 14/2019. Rozpočtové
opatření řeší přesuny mezi jednotlivými
položkami rozpočtu.)

� 7. Hotel Máj
Rada města bere na vědomí informace o po-
stupu prací na hotelu Máj. Rada města po-
věřuje starostu města dalším dohledem nad
realizaci prací a ve spolupráci s Měú Nové
Hrady též zajištěním výběru dodavatelů
vybavení a přípravou podkladů pro rekon-
strukci kuchyně a formanky.
(Rada města obdržela od Ekonomického
odboru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočto-
vého opatření č. 14/2019. Rozpočtové opat-
ření řeší přesuny mezi jednotlivými
položkami rozpočtu.)

� 8. Budvar – smlouva o umístění
reklamního předmětu
Rada města schvaluje smlouvu o umístění
reklamního zařízení s podnikem Budějovic-
ký Budvar, n.p. České Budějovice a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Budějovického Budvaru,
n.p. České Budějovice návrh smlouvy o umís-
tění reklamního zařízení, jejíž součástí je
smlouva o výpůjčce výčepního zařízení, rek-
lamního panelu aj.)

Zápis z 38. schůze městské rady
ze dne 06.01.2020

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

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení z 37. jednání rady

města
Příloha: Zápis z 37. schůze městské rady
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada města bere bez připomínek
na vědomí kontrolu usnesení z 37. jednání
rady města.

� 2. Smlouva o zřízení věcného břemene –
"Nové Hrady, Hotel Máj – přeložka NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení věc-
ného břemene č.: CB-014330047788/001 se
společností E.ON Distribuce, a.s. České Bu-

dějovice na akci: Nové Hrady, Hotel Máj –
přeložka NN, za jednorázovou úhradu ve
výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
č.: CB-14330047788/001 po ukončení stav-
by: Nové Hrady, Hotel Máj - přeložka NN.)

� 3. Prodloužení nájemní smlouvy –
J. Ferenčíková
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor – objekt prodejny By-
ňov čp. 110, na dobu určitou pěti let a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada obdržela od Jiřiny Ferenčíkové, Nové
Hrady žádost o prodloužení nájemní smlou-
vy na prodejnu potravin v obci Byňov.)

� 4. Pronájem pozemků – Ing. Baldík
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemků parc. č. 2200 o výměře 631 m2 a
parc. č. 2206 o výměře 1 340 m2 vše v k.ú.
Vyšné, na dobu určitou pěti let, za částku
2Kč/m2/rok a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Ing. Rudolfa Baldíka,
Žofina Huť 13, žádost o pronájem obecních
pozemků parc.č. 2200 o výměře 631 m2 a
parc. č. 2206 o výměře 1340 m2 vše v k.ú.
Vyšné, za účelem zemědělské a chovatel-
ské činnosti.)

� 5. Bezúplatný převod – Povodí Vltavy,
státní podnik (po zveřejnění)
Rada města schvaluje záměr bezúplatného
převodu pozemků parc. č. 2329/1 (dle GP
byl pozemek oddělen od parc. č. 2329) o vý-
měře 460 m2 a pozemek parc. č. 2329/2 (dle
GP byl pozemek oddělení od parc. č. 2329)
o výměře 1 232 m2 a parc.č. 2329/3 (dle GP
byl pozemek oddělen od parc.č. 2329) o vý-
měře 1 006 m2, parc.č. 2378/1 (dle GP byl
pozemek oddělen od parc.č. 2378) o výměře
357 m2, parc.č. 2378/2 (dle GP byl pozemek
oddělen od parc.č. 2378) o výměře 258 m2,
vše v k.ú. Vyšné a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.
(Rada obdržela od Povodí Vltavy, státní
podnik návrh smlouvy o bezúplatném pře-
vodu majetku, pozemků v k.ú. Vyšné.)

� 6. Místní šetření – J. Děkan
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 132/2 cca o výměře 75 m2

v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Starosta informoval radu o místním šetření
k žádosti Jindřicha Děkana, Nové Hrady
k žádosti o odkoupení části pozemku par.č.
132/2 v k.ú. Nové Hrady. Rada nemá námit-
ky k prodeji po zhotovení geometrického
plánu.)

� 7. Vyplacení odměn – Mateřská škola N.H.
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady, dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o schválení odměny ře-
ditelce školy za 2. pololetí roku 2019.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4
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� 8. Monitoring podzemních
a povrchových vod – skládka odpadů N.H.
Rada města bere na vědomí zprávu o mo-
nitoringu podzemních a povrchových vod
v prostoru skládky odpadů v Nových Hra-
dech za rok 2019.
(Rada obdržela od společnosti SaNo CB
s.r.o. zprávu o monitoringu podzemních
a povrchových vod v prostoru skládky od-
padů v Nových Hradech za rok 2019.)

� 9. Informace o pokračování projektů –
Jihočeský kraj
Rada města bere na vědomí informace o pro-
jektech Jihočeského kraje Senior pas a Rodin-
né pasy a pověřuje radní Ing. Evu Ševčíkovou
dalším zpracováním informací do zpravodaje
města pro občany.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje infor-
maci o pokračování projektů: Senior pas a
Rodinné pasy.

� 10.  Sběr dat pro projekt TAČR – MŽP
Rada města bere na vědomí žádost o sběr
dat a pověřuje radního Miroslava Vrchotu
řešením dotazníku.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí žádost o sběr dat pro projekt:
Technologické zdroje znečišťování ovzduší
- stanovení ochranných zón a modelových
nástrojů pro umisťování nových staveb jako
prevence obtěžování zápachem.)

� 11. 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.)

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

� 13. Zápis – Osadní výbor Byňov, Jakule,
Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
Osadního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze
dne 03.12.2019.
(Rada obdržela zápis z jednání Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
03.12.2019.)

� 14. Žádost o podporu – PČR
Rada města bere na vědomí informaci o bez-
pečnostním projektu v dopravě.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství
Policie Jihočeského kraje, odboru služby
dopravní policie žádost o podporu bezpeč-
nostního projektu v dopravě.)

� 15. Schůzka v Terčině údolí
Rada města bere na vědomí informaci o jed-
nání s Okrašlovacím spolkem Terčino údolí.
(Starosta informoval radu o schůzce s Okraš-
lovacím spolkem Terčino údolí. Schůzky se
též zúčastnil místostarosta Mgr. M. Jarolí-
mek. Během jednání došlo k vysvětlení

technologického postupu při opravě
komunikace a k dohodě o dalších krocích
při zlepšování stavu parku.)

Zápis z 39. schůze městské rady
ze dne 13.01.2020

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 38. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 38. jednání rady města.

� 2. Žádost o dotaci JČK – Pořízení
vysoušecí skříně pro SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Pořízení vysoušecí skříně pro SDH Nové
Hrady.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace v rámci dotačních
programů Jihočeského kraje pro rok 2020,
z programu Investiční dotace pro jednotky
sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeské-
ho kraje s názvem: Pořízení vysoušecí skří-
ně pro SDH Nové Hrady. Celkové náklady
na projekt jsou ve výši 57.959 Kč, z toho po-
žadovaná částka dotace činí 40.559 Kč.)

� 3. Žádost o dotaci JČK – Festival
Novohradské Hraní
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Festival Novohradské Hraní.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2020, z programu Podpo-
ra kultury s názvem: Festival Novohradské
Hraní. Celkové náklady na projekt jsou ve
výši 129.000 Kč, z toho požadovaná částka
dotace činí 90.000 Kč.)

� 4. Žádost o dotaci JČK – Expozice 19.
a první poloviny 20. století
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Expozice 19. a první poloviny 20. století.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2020, z programu Podpo-
ra muzeí a galerií s názvem: Expozice 19. a
první poloviny 20. století. Celkové náklady
na projekt jsou ve výši 70.000 Kč, z toho po-
žadovaná částka dotace činí 45.000 Kč.)

� 5. Žádost o dotaci JČK – Novohradská
Galerie Koželužna
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů

Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Novohradská Galerie Koželužna.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jiho-
českého kraje pro rok 2020, z programu
Podpora muzeí a galerií s názvem: Novo-
hradská Galerie Koželužna. Celkové nákla-
dy na projekt jsou ve výši 61.000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 42.000 Kč.)

� 6. Žádost o dotaci JČK – Hudební
festival Jihočeské Nové Hrady
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Hudební festival Jihočeské Nové Hrady.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2020, z programu Do-
tace na reprezentaci Jihočeského kraje
v oblasti kultury s názvem: Hudební festi-
val Jihočeské Nové Hrady. Celkové uzna-
telné náklady na projekt jsou ve výši
206.000 Kč, z toho požadovaná částka do-
tace činí 100.000 Kč.)

� 7. Žádost o dotaci JČK – Mládež
na konferenci Newcastles of the world
ve švýcarském Neuchatelu
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Mládež na konferenci Newcastles of the
world ve švýcarském Neuchatelu.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2020, z programu Dotace
na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok
2020 s názvem: Mládež na konferenci New-
castles of the world ve švýcarském Neucha-
telu. Celkové uznatelné náklady na projekt
jsou ve výši 86.000 Kč, z toho požadovaná
částka dotace činí 68.000 Kč.)

� 8. Žádost o dotaci JČK – Taneční soutěž
Novohradská číše
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci dotačních programů
Jihočeského kraje pro rok 2020 na projekt:
Taneční soutěž Novohradská číše.
(Rada obdržela návrh žádosti o poskytnutí
dotace v rámci dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2020, z programu Dotace
na reprezentaci Jihočeského kraje v oblasti
vědy, mládeže a sportu, 1. výzva pro rok
2020 s názvem: Taneční soutěž Novohrad-
ská číše. Celkové uznatelné náklady na pro-
jekt jsou ve výši 127.000 Kč, z toho
požadovaná částka dotace činí 95.250 Kč.)

� 9. Dodatek č. 4 – Snížení energetické
náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
v Nových Hradech
Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k smlou-
vě o dílo na akci Snížení energetické nároč-
nosti objektu bývalého hotelu Máj v Nových
Hradech a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města obdržela návrh Dodatku č. 4
k smlouvě o dílo na akci Snížení energetic-
ké náročnosti objektu bývalého hotelu Máj
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v Nových Hradech. Dodatek řeší finální vy-
pořádání odsouhlasených víceprací a nere-
alizovaných prací s tím, že po započtení
dochází k celkovému navýšení díla o
543 280,40 Kč bez DPH.)

ZÁPIS z 8. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nové Hrady
konaného dne 19. prosince 2019

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

Celkem bylo přítomno 14 členů zastupi-
telstva.

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
14 členů zastupitelstva (jeden nepřítomný za-
stupitel byl řádně omluven), tj. nadpoloviční
většina a zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Pan starosta konstatoval, že zápis ze 7. zasedá-
ní zastupitelstva byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena žádná
námitka.

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

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 7. zasedání zastupi-

telstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Střednědobý výhled rozpočtu

r. 2020–2023
5. Rozpočet na rok 2020
6. Dotace pro spolky a zájmová sdružení

v rámci rozpočtu pro rok 2020
7. Odměny neuvolněných zastupitelů
8. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2020
9. OZV č. 1/2019 o místních poplatcích

a OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňová-
ní komunálních odpadů

10. Zápis kontrolního výboru
11. Interpelace
12. Diskuse
13. Závěr a usnesení

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrcho-
ta, Mgr. Michal Jarolímek.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Ing. Franti-
šek Štangl, Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 3
Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota, Mgr. Mi-
chal Jarolímek
Návrhová komise byla schválena – 11 hla-

sy. Předsedou komise byl zvolen: Bc. Josef
Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 8. jednání zastupitelstva: MUDr. Nataša
Návarová, Jan Kollmann

Hlasování:
Pro 12
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Petr Micha-
le, Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 2
MUDr. Nataša Návarová, Jan Kollmann.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 12 hlasy.

� 1. Kontrola usnesení ze 7. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 7. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta města Mgr.
Hokr.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva
města. 14 – hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1 Smlouva o smlouvě budoucí – "Byňov
zkruhování sítě NN"

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
na akci "Byňov zkruhování sítě NN". Smlou-
vou budou zatíženy pozemky města parc. č.
2574, č. 2571, č. 2300, č. 1883/1 v k.ú. Byňov.
Jedná se o pozemky v zadní části Byňova smě-
rem k Hornímu Byňovskému rybníku.

Jednorázová úhrada je navrhována ve výši
10.000 Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
č.: 1040013761/002 o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene se společností E.ON
Distribuce, a.s. České Budějovice na akci: By-
ňov zkruhování sítě NN, za jednorázovou
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se

2.2 Pozemky Jeneč
Pan starosta uvedl, že rada opětovně pro-

jednala návrh na koupi pozemků v Terčině
údolí v blízkosti penzionu Hamr o výměře
364 m2 a 631 m2. Jeden z pozemků se nachází
na přístupové cestě k penzionu a druhý podél
lesa nad penzionem.

Cena za tyto pozemky byla stanovena dle
odhadu a činní 147.190 Kč a nákup pozemků
podpořil i finanční výbor.

Bc. Vochoska se za finanční výbor vyjád-
řil, že souhlasí s koupí těchto pozemků.

Ing. Štangl uvedl, že pozemky s ohledem
na jejich užitnou hodnoty jsou předražené a
dotazoval se, zda město jednalo s AOPK, kte-
rý mohl být nabyvatelem těchto pozemků.
Dále uvedl, že penzion Hamr má svého vlast-
níka a přístupová cesta k penzionu se tak řeší
za něho.

Pan starosta uvedl, že město jednalo se
Státním statkem Jeneč, který nabídl pozemky
k prodeji.

Dále pan starosta uvedl, že o příjezdovou
cestu k penzionu Hamr se město dlouhodobě
stará a pokud chceme, aby tato komunikace
byla udržována jako průchod všech lidí, je
dobré být nabyvatelem těchto pozemků, a pro-
to s AOPK město nevstupovala do jednání.

Ing. Ševčíková doplnila informace o tom,
jak probíhala jednání se Státním statkem Je-
neč, státním podnikem v likvidaci.

Ing. Štangl uvedl, že cena neodráží hodno-
tu těchto pozemků. Pozemek na přístupové
cestě je nutný pouze pro majitele penzionu.
Dále uvedl, že Státní statek Jeneč, státní pod-
nik v likvidaci zastupuje likvidátor, který se
snaží prodat pozemky za vysokou cenu.

Pan starosta odpověděl, že cílem města je
udržet cesty v Terčině údolí. Cena se může
zdát vysoká ve srovnání k tomu, jak se město
chová při prodeji svých pozemků občanům
z Nových Hradů a přilehlých osad. Dále pan
starosta uvedl příklady cen pozemků, které
prodává Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových např. v Nakolicích, kde jsou
ceny za pozemky mnohem vyšší.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po-
zemků parc. č. 1547 o výměře 364 m2 a parc. č.
1555 o výměře 631 m2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, za částku 147.190 Kč od Státního stat-
ku Jeneč, státní podnik v likvidaci, Praha a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy. – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
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Proti 0
Zdržel se 3
MUDr. Nataša Návarová, Ivan Dorotovič, Ing.
František Štangl.

2.3 Žádost p. Šabatka
Pan starosta informoval, že rada obdržela

žádost pana P. Šabatky (bytem Nové Hrady)
o schválení výjimky z pravidel pro prodej sta-
vebních pozemků v lokalitě Jižní město.

Pan Šabatka koupil od města stavební par-
celu a z rodinných důvodů nemůže stavět na
zakoupené stavební parcele. Navrhuje proto
možnost přeprodání pozemku za stejných
podmínek jinému zájemci (P. Schattauerovi),
který by převzal kompletně jeho závazky vůči
městu Nové Hrady. Pan Schattauer též potvrdil
svůj zájem o koupi pozemku za těchto podmí-
nek. Rada města souhlasila s udělením výjimky
z pravidel pro prodej stavebních pozemků v lo-
kalitě Jižní město a postupuje žádost k projed-
nání zastupitelstva.

Bc. Vochoska se za finanční výbor vyjád-
řil, že podporuje návrh rady města.

Ing. Štangl uvedl, že lze schválit pouze
věcný záměr a dále pak toto řešit trojstrannou
dohodou nebo dvěma dvoustrannými. Dále
navrhoval prodloužení lhůty na zkolaudování
stavby panem Schattauerem na 46 měsíců a
schválení prodeje až v momentu, kdy bude
k dispozici návrh smlouvy účastníků, ve které
budou ošetřeny povinnosti vůči městu.

Pan starosta uvedl, že pokud by byl vyslo-
ven souhlas všech zastupitelů s udělením vý-
jimky a poté s následným prodejem, mohl by
již pan Schattauer podnikat další kroky spoje-
né se stavbou domu.

Po společné diskuzi se všichni zastupite-
lé shodli, že pozemek může získat se všemi
závazky jiný občan a bude tak odhlasována
výjimka z pravidel pro prodej stavebních po-
zemků v lokalitě Jižní město.

Zastupitelstvo města schvaluje záměr udě-
lení výjimky z pravidel pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě Jižní město pro pana Petra
Šabatku a následný odkup pozemku č. 863/56
v k.ú. Nové Hrady panem Patrikem Schattau-
erem a pověřuje radu města přípravou
smluvního vztahu, který vypořádá povin-
nosti prodávajícího a kupujícího vůči městu
Nové Hrady. – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny

3.1. Rozpočtová opatření č. 11/2019
a 12/2019

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

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 11/2019 a 12/2019. – 14
hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

3.2.  Rozpočtová opatření č. 13/2019
Pan starosta uvedl, že rada města obdržela

od ředitelky Technických služeb města No-
vých Hradů žádost o navýšení provozní dotace
na rok 2019, a to o částku 1.000.000 Kč.

Žádost byla odůvodněna vyššími mzdový-
mi náklady na sezónní pracovníky, správce
budov a opravy sypacího vozu.

Rada souhlasila s navýšením dotace pro
TSM formou rozpočtového opatření č.
13/2019 ve výši 1.000.000 Kč.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
tuto žádost projednával finanční výbor již
v září a souhlasí s navýšením této dotace.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové
opatření č. 13/2019. – 14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Střednědobý výhled rozpočtu města
N.H. pro rok 2020–2023
Pan starosta seznámil zastupitele s vý-

hledem rozpočtu na roky 2020–2023, kdy
se povinnost schvalovat střednědobý výhled
přesouvaná na města, kdy letech 2021–2022
se jedná o odhady, kdy se bere v úvahu daňová
predikce.

Pan starosta uvedl, že ve střednědobém vý-
hledu bude ještě provedena úprava, a to v roce
2020, kdy z důvodu dotace za sběrný dvůr,
která již byla městu připsána na účet, a splátce
úvěru za hotel Máj, zde dojde ke změně.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
nemá ke střednědobému rozpočtu připomínky.

Ing. Štangl se vyjádřil, že předložený mate-
riál o ničem nevypovídá, poukázal na nízké
kapitálové výdaje, které by měly být navýšené
oproti výdajům běžným.

Zastupitelstvo města schvaluje střednědo-
bý výhled rozpočtu na roky 2020-2023 v upra-
veném znění. – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vocho-
ska, Miroslav Vrchota.
Proti 0

Zdržel se 1
Ing. František Štangl.

� 5. Rozpočet na rok 2020
Pan starosta uvedl, že zastupitelům byla

zaslána verze rozpočtu, která byla schválena
radou města s finanční komisí a rozpočet byl
v řádném termínu zveřejněn.

Dále pan starosta informoval o tom, že do-
tace za realizaci sběrného dvora (dokončena
na konci listopadu) ve výši 3.204.617,90 Kč
byla již ze strany poskytovatele proplacena na
účet města. S ohledem na tuto skutečnost bude
nutno upravit příjmovou část o tuto dotaci.

Pan starosta navrhl snížit při projednání
rozpočtu příjmovou část rozpočtu o položku
sběrný dvůr (3.279.000 Kč) a zároveň příjmo-
vou část rozpočtu doplnit o část prostředků
z přebytku hospodaření z minulých let ve stej-
né výši. Tím bude rozpočet sice rozpočtově
schodkový, nicméně se takto reálně vrátí do
navržené podoby, tj. vyrovnaný rozpočet
s tím, že příjmová část se rovná výdajům +
financování (úvěry).

Pan starosta také upozornil na nutnost do-
plnění částky výši 3.687.000 Kč do financo-
vání. Za předpokladu kladného vyplacení
dotace na akci "Snížení energetické náročnos-
ti hotel Máj" by mělo město dle smlouvy oka-
mžitě tuto částku použít na částečné splacení
úvěru.

Dále pan starosta uvedl, že navržený roz-
počet počítá s výdaji na provoz TSM, MěÚ,
základní a mateřské školy, dále s náklady na
realizaci hlavních investičních akcí (pokračo-
vání rekonstrukce hotelu Máj, rekonstrukce
Horního Byňovského rybníku, výstavba a
oprava chodníků, modernizace plochy k par-
kování u vlakové zastávky Jakule) i s podpo-
rou aktivit osadních výborů, hasičských sborů
či spolků a organizací.

Celkové příjmy rozpočtu jsou navrženy
ve výši 63.450.518 Kč, výdaje ve výši
65.249.518 Kč a financování 1.799.000 Kč.

Závěrem pan starosta uvedl, že na konci
listopadu byl stav financí města velmi přízni-
vý, když na účtech města byla částka cca.
16.000.000 Kč s tím, že s ohledem na plánova-
né výdaje i příjmy v prosinci by si město
mělo významnou část této částky převést do
roku 2020 jako přebytek hospodaření z mi-
nulých let.

Bc Vochoska se vyjádřil za finanční výbor a
uvedl, že rozpočet města je navržen jako schod-
kový, kdy příjmy jsou 63.450.518 Kč, výdaje
65.249.518 Kč, financování 1.799.000 Kč. Za-
pojení vlastních prostředků z minulých let je
3.279.000 Kč, splátky úvěrů jsou za:

a.) vodohospodářský majetek 4.666.667 Kč

b.) snížení energetické náročnosti hotel Máj
1.480.000 Kč.

V příjmové straně rozpočtu je zařazena do-
tace z OP ŽP ve výši 3.687.000 Kč na akci
"Snížení energetické náročnosti hotel Máj",
kterou se město zavázalo v poptávce po úvěru
a v následné smlouvě o úvěru splatit poskyto-
vateli úvěru (Komerční banka a.s.) formou
mimořádné splátky v roce 2020. Finanční vý-
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bor požaduje zařadit tuto splátku do rozpočtu
města v rámci položky Financování.

Dále Bc. Vochoska informoval o inves-
ticích a kofinancování projektů města
v roce 2020, kdy uvedl, že celkové výdaje
na investice a kofinancování činní celkem
8.724.000 Kč kdy po odečtu vlastních pros-
tředků 6.966.000 Kč se investice z vlast-
ních zdrojů rovnají 1.758.000 Kč.

Dále Bc. Vochoska uvedl, že na investice
v roce 2020 bude využito z rozpočtových příj-
mů 1.758.000 Kč a investiční potenciál města
(bez zapojení vlastních prostředků z minulos-
ti) činní 2.758.000 Kč.

Finanční výbor doporučuje městu řešit vý-
znamné snížení investičního potenciálu a

a.) ve výdajová části rozpočtu se zaměřit na
úsporu provozních nákladů města, efektivní
využití městských budov.

b.) v příjmové části rozpočtu se zaměřit na
vlastní majetek, a to v podobě
− pronájmů (zemědělská půda, vodní plo-

chy, bytové a nebytové prostory)
− prodeje vlastního majetku (stavební po-

zemky, ostatní pozemky, zbytné nemovi-
tosti)

− investic do nových bytových a nebyto-
vých prostor

− investic do vybavení TSM
− vlastní činností (TSM - rozšíření služeb,

stavební četa, vlastní zhodnocení dřeva,
parkování - město + Terčino údolí.)

V 19:04 odešel Ing. Štangl.
V 19:06 se vrátil Ing. Štangl.
Ing. Štangl se vyjádřil k zaslaným materiá-

lům pro zastupitele a uvedl, že opoziční zastu-
pitelé požadovali, aby rozpočet byl zpracován
jako srovnání s rokem předchozím, ale k to-
muto nedošlo.

Dále se dotazoval na položky v rozpočtu
(Fond malých projektů, Festival Svěcený,
Obnova Horního Byňovského rybníku, Kul-
tura města, Komunitní centrum, Muzeum –
Skanzen, dále položku Dotace pro spolky,
kde navrhoval navýšit rezervu o 135.000 Kč,
kdy byla TJ Nové Hrady krácena dotace.
Dále se dotazoval na položku rozpočtu Sníže-
ní energetické náročnosti hotel Máj, Ostatní
nákup dlouhodobého nehmotného majetku -
projektové dokumentace.)

Pan starosta se vyjádřil k jednotlivým po-
ložkám rozpočtu dle dotazu pana Ing. Štangla
a podrobně vysvětlil, jaký je jejich obsah a
využití.

Ing. Štangl požadoval hlasování o pozmě-
ňovacím návrhu usnesení rozpočtu na rok
2020 spočívající v navýšení § 3392 položky
5222 o 135. 000 Kč a alokovat tuto částku pro
TJ Nové Hrady a ponížení položky § 6409
položky 5169 o 135.000 Kč.

Pan starosta souhlasil s pozměňovacím ná-
vrhem usnesení Ing. Štangla, ale pouze v části
spočívající v navýšení § 3392 a položky 5222
a to o 100.000 Kč a požadoval o tomto návrhu
také nechat hlasovat.

Členové návrhové komise odsouhlasili daný
postup a všichni zastupitelé se na hlasování
shodli. Bude hlasováno nejprve o jednotlivých
pozměňovacích návrzích a poté o celém roz-
počtu jako celku.

Nejprve byl hlasován návrh pana Ing.
Štangla:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2020, jako schodkový, v celkové výši příj-
mů 63.450.518 Kč, celkových výdajů ve výši
65.249.518 Kč, dle návrhu Ing. Štangla (spo-
čívající v navýšení § 3392 položky 5222
o 135 000 Kč a alokovat tuto částku pro
TJ Nové Hrady a ponížení položky § 6409
položky 5169 o 135.000 Kč.). – 4 hlasy

Hlasování o pozměňovacím návrhu
Ing. Štangla
Pro 4
Bc. Josef Vochoska, MUDr. Nataša Návarová,
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl.
Proti 0

Zdržel se 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.

Návrh nebyl přijat.

Následně bylo hlasováno o návrhu pana
starosty:

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2020, jako schodkový, v celkové výši příj-
mů 63.450.518 Kč, celkových výdajů ve výši
65.249.518 Kč, dle návrhu Mgr. Hokra (spočí-
vající v navýšení § 3392 položky 5222
o 100.000 Kč). – 10 hlasy.

Hlasování o pozměňovacím návrhu
Mgr. Hokra
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány,  Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 4
Bc. Josef Vochoska, MUDr. Nataša Návarová,
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl.

Návrh byl schválen.

Následně bylo hlasováno o rozpočtu města
na rok 2020 jako celku s doplněním o schvále-
ný návrh Mgr. V. Hokra.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2020, jako schodkový, v celkové výši příj-
mů 63.450.518 Kč, celkových výdajů ve výši
65.249.518 Kč. Financování a použití pros-
tředků z minulých let ve výši 6.966.000 Kč, fi-
nancování a použití prostředků z úvěru ve výši
4.666.667 Kč, financování a splátky úvěrů ve
výši 9.833.667 Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty
závazné ukazatele pro příspěvkové organizace
města, a to pro Technické služby města No-
vých Hradů ve výši 12.000.000 Kč, Základní
školu Nové Hrady 2.800.000 Kč a Mateřskou
školu Nové Hrady 1.196.000 Kč. Sociální
fond má stanoveny celkové příjmy ve výši
225.500 Kč a celkové výdaje ve výši
220.100 Kč. Fond pro oddávající má stanove-
ny celkové příjmy ve výši 24.000 Kč a celko-
vé výdaje ve výši 24.000 Kč, Fond pro
obnovu vodohospodářského majetku má sta-

noveny celkové příjmy ve výši 2.482.000 Kč
a celkové výdaje ve výši 4.666.666 Kč. Za-
stupitelstvo města zmocňuje radu města ke
schvalování rozpočtových opatření do celko-
vého ročního objemu 10% ze schváleného
rozpočtu pro rok 2020. – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl.
Zdržel se 3
Bc. Josef Vochoska, MUDr. Nataša Návarová,
Ivan Dorotovič.

� 6. Dotace pro spolky a zájmová
sdružení v rámci rozpočtu pro rok 2020
Pan starosta uvedl, že rada města projedna-

la návrh přidělení dotací pro spolky a zájmové
organizace v rámci návrhu rozpočtu města pro
rok 2020, kdy byla pro tuto podporu vyčleně-
na částka 1,4 milionu korun, která na základě
úpravy návrhu rozpočtu (po navýšení
o 100.000 Kč - viz předchozí bod) byla nyní
o 100 000 Kč navýšena.

Pan starosta vysvětlil princip podávání žá-
dostí, jejich následné zpracování, postoupení
k projednání hodnotící komisi (rada města +
členové finanční, kulturní a prorodinné komi-
se) a dále uvedl, že všem spolkům bylo umož-
něno hodnotící komisi blíže představit své
aktivity a činnosti a odprezentovat obsah
vlastních žádostí.

Dále pan starosta uvedl, že rada projednala
návrh s tím, že zbylé finanční prostředky do
výše schválené v rozpočtu města doporučuje
ponechat jako rezervu pro případné další
žádosti k realizaci akcí.

Mgr. Jarolímek informoval o nejvýznam-
nější změně při letošním hodnocení podáva-
ných žádosti, kdy novým zařazeným prvkem
byl řízený rozhovor s žadateli a hodnotící ko-
mise byla rozšířena o další členy, a to členy
kulturní komise. Dále informoval o průběhu
hodnocení žádostí a principu získávání
výsledných návrhů poskytnutých částek pro
žadatele.

Mgr. Jarolímek uvedl, že z 22 žadatelů se
dostavila většina a ve většině případů tak byli
hodnotitelé seznámeni s bližším fungováním
spolků a obhajobou podaných žádostí.

Bc. Vochoska za finanční výbor uvedl, že
dotace pro spolky a organizace jsou zpracová-
ny a vyhodnoceny dle Programu pro poskyto-
vání dotací zájmovým organizacím z rozpočtu
města Nové Hrady.

Hodnotitelé nedostali k posouzení žádostí
o dotace veškeré potřebné podklady (výsle-
dovka, rozvaha, přehled o majetku a závaz-
cích, přehled o příjmech a výdajích, seznamy
členů).

Dále uvedl, že finanční výbor má výhradu
u dotace pro TJ Nové Hrady

a) Žádost na činnost, kdy byla požadována
částka 155.000 Kč. V roce 2019 činila do-
tace města 131.000 Kč a současný návrh
dotace na rok 2020 činní 115.900 Kč.
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b Žádost na opravu, údržbu a provoz - spor-
tovní hala, kdy žádost dle výsledovky
roku 2018 byla 318.750 Kč, návrh dotace
byl 295.700 Kč.

Žádost na opravu, údržbu a provoz - hřiš-
tě, tenisové kurty, kabiny, garáž, dům správ-
ce, žádost dle výsledovky roku 2018 byla
142.418 Kč, návrh dotace byl 40.300 Kč.

Dále informoval o žádostech podaných
v minulých letech a uvedl, že v roce 2019 byla
dotace (v součtu) 444.000 Kč a návrh dotace
(v součtu) na rok 2020 činní 336.000 Kč, což
je rozdíl - 108.000 Kč.

Bc. Vochoska navrhoval dle pravidel pro
přidělování dotací hlasovat o změně, a to tak,
aby z částky 100.000 Kč bylo přiděleno
75.000 Kč na opravu, údržbu a provoz a
20.000 Kč na činnost  pro TJ Nové Hrady.

Pan Dorotovič uvedl, že mínus pro TJ
Nové Hrady pro příští rok činní 141.218 Kč a
činnost se ponížila o 39.100 Kč.

Dále pan Dorotovič informoval o tom, že
v letošním roce přibyl nový oddíl přípravky
kopané, informoval o závodech karatistů, kteří
jezdí a reprezentují po celém světě. Dále
uvedl, že cestovní výdaje oddílů kopané jsou
cca za půl roku 65.000 Kč, kdy tyto výdaje
jsou hrazeny formou sponzorských darů.

Pan Dorotovič uvedl, že v žádostech byly
dodány seznamy členů, které všichni hodnoti-
telé neměli k dispozici a plat pro správce byl
rozdělen v žádostech tak, jako v minulých
letech.

Pan Dorotovič vyjádřil obavu, že pokud se
mu nepodaří jako předsedovi tělovýchovné
jednoty navýšit dotace pro TJ Nové Hrady,
bude svolána výborová schůze a je možné, že
TJ ukončí činnost, kdy finanční prostředky pro
příští rok budou chybět.

Dále pan Dorotovič doplnil, že se z jednání
hodnotící komise omluvil telefonicky z důvo-
du služební cesty a uvedl, že rozpočet připra-
vuje on, Bc. Vochoska a paní Kedrušová a
nikoho jiného z výboru TJ k hodnotící komisi
neposílal z důvodu, že tito lidé rozpočet nejsou
schopní vysvětlit.

Závěrem pan Dorotovič uvedl, že veškeré
potřebné informace byly uvedeny v žádostech
a pokud byla TJ trestána za to, že nebyl příto-
men u hodnotící komise, tak toto vnímá jako
osobní trest a mrzí ho, že TJ přišla o finanční
prostředky.

Mgr. Hokr se ohradil k výrazu pana Doro-
toviče "trestání TJ Nové Hrady". Jako jeden
z hodnotitelů se vyjádřil sám za sebe k hodno-
cení. Uvedl, jak on sám hodnotil žádosti, včet-
ně žádosti TJ. Dále vyjádřil svůj osobní
způsob hlasování v části "plat správce" na za-
řízeních Tj jako je hřiště, kabiny, kurty, garáž
a objekt správce. Pan starosta uvedl, že sou-
hlasí s tím, aby se město podílelo na platu
správce na tělocvičně, ne však na hřišti, garáži
či kurtech. To by měla TJ financovat v rámci
své činnosti a o tuto část platu pana správce se
má organizace starat sama. Stejně tak pan sta-
rosta nevidí důvod, aby se město podílelo na

platu správce v souvislosti s budovou správce,
kde je v patře byt, jehož nájem je příjmem TJ,
a v přízemní garáži restaurace, která taktéž
generuje příjem TJ.

Mgr. Jarolímek uvedl, že hodnotitelé ne-
měli sice k dispozici výsledovky předem, nic-
méně veškeré tyto podklady byly k dispozici
při jednání hodnotící komise společně se vše-
mi žádostmi.

Dále se vyjádřil k žádostem TJ Nové Hra-
dy, kdy tyto žádosti předložil k nahlédnutí a
uvedl, že v žádosti na opravu údržbu a provoz
byl zmatek a chyby, je zde 2x žádáno na spor-
tovní halu, uvedl chyby v žádosti na hřiště, kde
byly chyby v rozpočtu. Z důvodu, že tyto ne-
dostatky nikdo blíže nevysvětlil, neopravil,
nezdůvodnil, byly posuzovány hodnotiteli tak,
jak byly napsány. V žádné žádosti nebyla in-
formace, že TJ se rozšířila o nový přípravkový
fotbalový oddíl, nebylo řádně zdůvodněno na-
výšení dotace, a proto se není čemu divit, že
zde došlo ke krácení dotace, když hodnotitelé
rozhodovali o žádostech TJ pouze z předlože-
né žádosti.

Závěrem Mgr. Jarolímek uvedl, že všichni
hodnotitelé hodnotí žádosti bez nějakých tres-
tů, odplat apod.

Pan starosta uvedl, že nikdo z TJ nebyl pří-
tomen při hodnocení komisí, aby dovysvětlil
případné chyby.

Ing. Štangl se vyjádřil k žádostem na pro-
voz a údržbu a uvedl, že i dalším organizacím
se přispívá a je jedno jestli to organizace řeší
správcem, nebo jiným způsobem.

Pan starosta uvedl, že všechny položky
v žádostech jsou jasně vyčísleny a že žádná
jiná organizace nežádá na plat správce. Všech-
ny organizace předkládají náklady na energie,
ne na lidské zdroje.

Ve 20:25 odešel pan Vrchota.
Ing. Ševčíková uvedla, že všichni hodnoti-

telé měli své návrhy na jednání hodnotící ko-
mise připraveny předem. Nemohlo tedy dojít k
žádnému ovlivňování. Všichni se k žádostem
mohli zeptat a také třeba vyjádřili svůj názor
na obsah a formu žádostí.

Ve 20:28 odešel Ing. Štangl a vrátil se pan
Vrchota.

Bc. Vochoska se vyjádřil k podaným žá-
dostem a uvedl, že žádosti TJ byly napsány
dobře, ale byly asi špatně vytištěné. Pravidla
podávání žádostí jsou nastavena tak, že se vy-
chází k výsledovky a doplnil informace o vy-
účtování od roku 2013.

Ve 20:30 se vrátil Ing. Štangl.
Hlasování proběhlo podobně jako u roz-

počtu města. Hlasovalo se nejprve o pozměňu-
jícím návrhu u žádostí TJ Nové Hrady.

Hlasování o návrhu Bc. Vochosky spočíva-
jícím v navýšení podpory v oblasti oprava,
údržba a provoz v první žádosti TJ Nové Hra-
dy o částku 75.000 Kč a stejně tak pro TJ Nové
Hrady v části na činnost v druhé žádosti
o 20.000 Kč.

Hlasování:
Pro 3
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl, Bc. Josef
Vochoska.
Proti 0

Zdržel se 11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Mgr. Michal Jaro-
límek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Miroslav Vrchota.

Návrh nebyl přijat.

Následně se hlasovalo o všech žádostech,
přidělení dotací a vzorové smlouvě.

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení
dotací pro spolky a zájmové organizace v rám-
ci návrhu rozpočtu města pro rok 2020, dle ná-
vrhu s doporučením, aby zbylé finanční
prostředky do výše schválené v rozpočtu měs-
ta byly ponechány jako rezerva pro případné
další žádosti.

Zastupitelstvo města schvaluje vzorovou
Smlouvu o poskytnutí dotace. – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Micha-
le, MUDr. Nataša Návarová, Mgr. Michal Jaro-
límek, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří
Vicány, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 3
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl, Bc. Josef
Vochoska.

Návrh byl schválen.

� 7. Odměny neuvolněných zastupitelů
Pan starosta uvedl, že rada projednala

návrh na stanovení odměn neuvolněným
zastupitelům. Návrh počítá s růstem odměn
s ohledem na navýšení navržené vládou a se
zvýšením odměny pro místostarosty s ohle-
dem na rozsah jejich práce pro město.

Ing. Štangl uvedl, že ze zákona se odměna
navyšovala o 11-15 % a zde je odměna místos-
tarostů navrhována mnohonásobně vyšší.
Dále vyjádřil pochybnosti o tom, zda město
Nové Hrady potřebuje dva místostarosty.

Ing. Štangl požadoval hlasovat o výši od-
měn místostarostů odděleně.

Pan starosta uvedl, že nesouhlasí s Ing.
Štanglem a uvedl, že i v menších obcích v na-
šem regionu jsou neuvolnění starostové nebo
dva místostarostové.

Pan starosta informoval o časové nároč-
nosti a aktivitách 1. místostarostky a 2. mís-
tostarosty města Nových Hradů.

Bc. Vochoska uvedl, že jako bývalý mís-
tostarosta ví, co obnáší práce místostarosty,
kdy náplň práce je vysoká, ale souhlasí s
Ing. Štanglem, že navýšení je vysoké, i když je
veškerá práce odvedena.

Pan starosta se vyjádřil k finančnímu ohod-
nocení starostů a místostarostů s porovnáním
časové náročnosti a zodpovědnosti.

Dle dohody zastupitelstva se hlasovalo od-
děleně – nejprve o výši odměn pro místostaros-
ty, následně o dalších neuvolněných členech
zastupitelstva.

Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn
neuvolněných místostarostů v rámci odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města dle
návrhu. – 11 hlasy.
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Hlasování:
Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
MUDr. Nataša Návarová, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Bc. Josef Vochoska,
Miroslav Vrchota.
Proti 1
Ing. František Štangl
Zdržel se 2
Ivan Dorotovič, Mgr. Michal Jarolímek
Zastupitelstvo města stanovuje výši odměn

neuvolněných členů zastupitelstva města (rad-
ní, předseda výboru, předseda komise, člen
výboru, člen komise, zastupitel a předseda
zvláštního orgánu dle návrhu. – 11 hlasy.

Pro 11
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Mgr. Michal Jarolímek, Martina Kourková, Jan
Kollmann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návaro-
vá, Bc. Jiří Plouhar, Ing. Eva Ševčíková, Jiří Vi-
cány, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 3
Ivan Dorotovič, Ing. František Štangl, Miroslav
Vrchota.

� 8. Kalkulace, vodné a stočné na rok 2020
Pan starosta informoval o tom, že rada ob-

držela od společnosti ČEVAK a.s. návrhy cen
pro vodné a stočné na rok 2020. Návrhy byly
vypracovány na základě předchozí konzultace
s radou města.

Rada města navrhuje schválení varianty
2A, která počítá s navýšením ceny včetně
DPH oproti roku 2019 o 1 Kč s tím, že tato jed-
na koruna bude promítnuta do nájemného
v rámci stočného.

Návrh počítá s tím, že plánované snížení
DPH pokryje další náklady spojené s provo-
zem a s růstem nájemného tak, aby nejpozději
do roku 2028 byl systém financování obnovy
vodohospodářského majetku v rámci kalkula-
ce vodného a stočného samofinancovatelný.

Ve 20:59 odešla MUDr. Návarová.
Bc Vochoska se vyjádřil za finanční výbor

a uvedl, že finanční výbor bere na vědomí plán
obnovy vodohospodářského majetku na obdo-
bí 2019-2028.

Dále uvedl, že v roce 2019 činí hodnota vo-
dohospodářského majetku dle majetkové evi-
dence vodovodů a kanalizací z roku 2018 a
zákona č. 274/2001 Sb. 282,75 mil Kč s DPH
to se rovná 233,68 mil. Kč bez DPH.

Zajištění potřebné obnovy vyžaduje každo-
ročně vynaložit minimální částku ve výši
3,22 mil. Kč bez DPH/rok to se rovná cca
1,38 % z částky 233,68 mil. Kč bez DPH, kdy
doporučené procento obnovy je 1,2-1,6 %.

Plánované nájemné z vodohospodářského
majetku na rok 2020 = 2.711.700 Kč.

Pro tvorbu prostředků na obnovu vodohos-
podářského majetku se kromě nájemného, kte-
ré bude až do roku 2028 nedostačující, počítá
s každoročním zapojením prostředků z dalších
příjmů obce, pro rok 2020 se jedná o částku
508.300 Kč.

Finanční výbor souhlasí s návrhem rady
města - varianta 2A počítá s navýšením ceny
včetně DPH oproti roku 2019 o 1 Kč s tím, že
tato jedna koruna bude promítnuta do nájem-
ného v rámci stočného.

Ve 21:02 se vrátila MUDr. Návarová.
Ing. Štangl se dotazoval na výpadek do

roku 2028 a na způsob řešení financování.
Dále poukázal na problém životnosti majetku
staršího 35 let, kdy z tohoto stavu hrozí do bu-
doucna velký problém a uvedl, že na stavební
práce spojené s vodohospodářským majetkem
bude platit 21 % DPH.

Pan starosta uvedl, že se jedná o plán, kde
je ze strany ministerstva zemědělství počítáno
s rezervou na to, aby jednotlivá města přijala
opatření a dospěla k požadovaným částkám.

Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci
vodného a stočného na rok 2020 dle návrhu. –
14 hlasy

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.
Proti 0

Zdržel se 0

� 9. OZV

9.1 OZV č. 1/2019 o místních poplatcích
Pan Jarolímek uvedl, že rada projednala

návrh na změnu vyhlášky o místních poplat-
cích, která řeší poplatky ze psů, z pobytu a za
užívání veřejného prostranství. Vyhláška pou-
ze reaguje na změnu legislativy s tím, že nedo-
chází k změně výše poplatků.

Mgr. Jarolímek informoval o tom, že vy-
hlášky byly projednávány v režimu naléhavé-
ho obecního zájmu tak, aby byly v platnosti od
01.01.2020 a dále informoval o jejich obsahu a
změnách v názvosloví.

Dále informoval o změně ve vyhlášce na
základě zákona o veterinárních službách, kdy
ve vyhlášce zůstala pouze jedna položka, ceny
pro poplatníky se nezměnily, úlevy zůstávají
stejné jako v předchozím roce a podal doplňu-
jící informace k placení poplatku za pobyt,
kdy bylo postupováno podle zákona a nebyly
zde přidávány žádné další kategorie. Cena po-
platku je 15 Kč/den a očekává se nárůst obje-
mu peněz z vybíraných poplatků. Závěrem
uvedl, že v části vyhlášky týkající se poplatku
za užívání veřejného prostranství se měnilo
pouze názvosloví.

Ing. Štangl navrhoval hlasovat o změně ve
vyhlášce v článku 5 (sazba poplatku), kde ar-
gumentoval jiným nastavením pro obyvatele
města a místních částí města (Byňov, Údolí,
Štiptoň, Vyšné, Naklolice, Obora, Veveří),
kdy toto může být vnímáno diskriminačně
z důvodu, že v osadách je každý další pes draž-
ší o 100 Kč než pes první, kdežto ve městě
tomu tak není.

Dále Ing. Štangl navrhoval ve městě za
prvního psa poplatek 300 Kč a za každého dal-
šího 400 Kč tak, jako je navýšení v místních
částí.

MUDr. Návarová se vyjádřila, že ve městě
by poplatek za každého dalšího psa mohl být
vyšší než 300 Kč.

Bc. Vochoska se připojil k návrhu zvýšení
poplatku za každého dalšího psa ve městě.

Dále uvedl, z jakého důvodu byl v minu-
losti stanoven poplatek za pobyt ve výši
15 Kč. A dotazoval se, zda je uvažováno
o tom, tento poplatek navýšit, tak aby se při-
blížil 1 euru.

Pan starosta odpověděl, že zvýšení poplat-
ku za pobyt se do budoucna nebrání.

Hlasování o návrhu Ing. Štangla o změně
výše poplatku v čl. 5 (za každého dalšího psa
ve městě poplatek ve výši 400 Kč)

Hlasování:
Pro 4
Ivan Dorotovič, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.

Návrh nebyl přijat.

Následně se hlasovalo o původním návrhu,
který byl předložen radou města:

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2019 o místních poplat-
cích. – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
Ing. Ladislava Bártová, Mgr. Vladimír Hokr,
Martina Kourková, Jan Kollmann, Petr Michale,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Jiří Vicány, Miroslav Vrchota.
Proti 0
Zdržel se 4
Ivan Dorotovič, MUDr. Nataša Návarová, Ing.
František Štangl, Bc. Josef Vochoska.

9.2 OZV č. 2/2019 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Pan Jarolímek uvedl, že se jedná o návrh
obecně závazné vyhlášky č. 2/2019, která rea-
guje na změnu legislativy s tím, že nedochází
k změně výše poplatků.

Ke změně dochází z důvodu změny zákona
o místních poplatcích.

Jedná se o úpravy pojmů, částka se nemění,
činí 500 Kč, zpoplatněny jsou i rekreační zaří-
zení a osvobození a úlevy zůstaly nezměněny.

Pan starosta uvedl, že poplatek pro občany
může zatím zůstat v navržené výši.

Ing. Štangl se dotazoval na jednání ze stra-
ny města o budoucnosti odpadového hospo-
dářství, kdy bude omezeno ukládání odpadu
na skládkách.

Pan starosta odpověděl, že město získává
průběžné informace a vše je prozatím konzul-
továno v rámci mikroregionu.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. –14 hlasy.
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Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Zápis kontrolního výboru
Pan starosta uvedl, že rada obdržela Zápis

kontrolního výboru ze dne 23.10.2019 a pře-
dal slovo Ing. Štanglovi.

Ing. Štangl uvedl, že byl požádán členy
kontrolního výboru o přednesení zápisu na za-
stupitelstvu s tím, že kontrolní výbor chce po-
žádat zastupitelstvo o zmocnění všech členů
kontrolního výboru k tomu, aby mohli samos-
tatně kontrolovat ukončování a uzavírání zápi-
sů z jednání rady a zastupitelstva v zákonem
stanovené lhůtě.

Dále v záležitosti fungování Novohradské-
ho zpravodaje uvedl, že k tomuto bodu kon-
trolní výbor otevře do budoucna další diskusi
s předsedou finančního výboru Bc. Vocho-
skou.

Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis
kontrolního výboru ze dne 23.10.2019. –
14 hlasy.

Hlasování:
Pro 14
Ing. Ladislava Bártová, Ivan Dorotovič, Mgr.
Vladimír Hokr, Martina Kourková, Jan Koll-
mann, Petr Michale, MUDr. Nataša Návarová,
Mgr. Michal Jarolímek, Bc. Jiří Plouhar, Ing.
Eva Ševčíková, Ing. František Štangl, Jiří Vicá-
ny, Bc. Josef Vochoska, Miroslav Vrchota.

Proti 0
Zdržel se 0

� 11. Interpelace
Nebyla podána interpelace.

� 12. Diskuse
Pan starosta přečetl souhrnnou zprávu

od Technických služeb města Nových Hra-
dů ohledně vymáhání dluhů za lesy a dále
konečnou zprávu o průběhu a stavu vymá-
hání pohledávky vůči EJA studio s.r.o. a
EJA STUDIO/CEDARME s.r.o., vypracovanou
JUDr. Valúchovou, advokátkou, zastupující
město Nové Hrady v exekučním řízení.

Pan Indrák se dotazoval na poruchu vodo-
vodu.

Pan starosta uvedl, že došlo k poruše na vo-
dovodu Byňov – Jakule a uvedl bližší informa-
ce o průběhu, nápravě a sdělování informací
směrem k občanům.

� 13. Závěr a usnesení
Pan starosta poděkoval za účast na 8. jed-

nání zastupitelstva, poděkoval zastupitelům za
celoroční práci a popřál všem vše nejlepší
v příštím roce.

Starosta města ve 22:30 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE
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Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Starosta města Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na místo

tajemník/tajemnice
Městského úřadu Nové Hrady

11. platová třída, doba neurčit, místo výkonu práce: Nové Hrady
předpokládaný nástup: dle dohody

Výběrové řízení vyhlašuje vedoucí úřadu v souladu s § 7 zákona č. 312/2002 Sb.,
o úřednicích územních samosprávných celků a o změně některých zákonů,

ve znění pozdějších předpisů

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději
do 12. února 2020 na adresu: Městský úřad Nové Hrady, podatelna, nám. Republiky
čp. 46, 373 33 Nové Hrady. Podrobnější informace o pracovní pozici podá: Mgr. Vladi-
mír Hokr, starosta města, telefon: 386 101 011, e-mail: vladimirh@novehrady.cz.

Ústní pohovory proběhnou dne 19.02.2020, od 14.00 hodin, konkrétní čas pohovoru bude
uchazeči sdělen telefonicky nebo e-mailem.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Charakteristika pozice:
− plnění povinností dle ustanovení

zákona č. 128/2000 Sb., ve zněních
pozdějších předpisů

− zajišťování výkonu přenesené
a samostatné působnosti

Kvalifikační předpoklady
a požadavky:
dosažené vzdělání: vysokoškolské
vzdělání v magisterském studijním
programu nebo vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním programu,
nebo střední vzdělání s maturitní
zkouškou, za předpokladu splnění
předchozí praxe k požadované práci
znalosti oboru: státní správa a samospráva
další znalosti, dovednosti a předpoklady:
dovednost pracovat na PC-MS Office,
Windows, Excell, Internet, řidičský
průkaz skupiny „B“

Předpoklady pro vznik
pracovního poměru úředníka:
Požadavky podle § 4 zák. č. 312/2002 Sb.,
− státní občan ČR, popřípadě fyzická

osoba, která je cizím státním
občanem a má v ČR trvalý pobyt

− dosáhl věku 18 let
− je způsobilý k právním úkonům
− bezúhonný
− ovládá jednací jazyk
− splňuje další předpoklady pro výkon

správních činností stanovené
zvláštním právním předpisem

Požadavky podle § 5 zák. č. 312/2002 Sb.,
− splňuje předpoklady podle § 4

zák. č. 312/2002 Sb.
− má nejméně tříletou praxi, která musí

být splněna v průběhu 8 let
bezprostředně předcházející
jmenování do funkce:
a) jako vedoucí zaměstnanec, nebo

b) při výkonu správních činnosti
v pracovním poměru k územnímu
samosprávnému celku nebo při
výkon státní správy v pracovním
nebo služebním poměru ke státu,

c) ve funkci člena zastupitelstva
územního samosprávného celku
dlouhodobě uvolněného pro výkon
této funkce.

Náležitosti přihlášky:
jméno, příjmení, titul, datum a místo narození,
státní příslušnost, místo trvalého pobytu,
číslo občanského průkazu (číslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního
občana), datum a podpis.
Kontakt na uchazeče (telefon, e-mail).

Přílohy přihlášky:
− strukturovaný životopis
− výpis z evidence Rejstříku trestů ne

starší než 3 měsíce (originál případně
ověřená kopie); u cizích státních
příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem (pokud takový
doklad domovský stát nevydává,
doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením)

− ověřená kopie dokladu o nejvyšším
dosaženém vzdělání

− osvědčení podle zák. č. 451/1991 Sb.,
kterým se stanoví některé další
předpoklady pro výkon některých
funkcí ve státních orgánech a
organizacích České a Slovenské
Federativní Republiky, České
republiky a Slovenské republiky,
ve znění pozdějších předpisů. Tato
povinnost se nevztahuje na občany,
narozené po 1.12.1971

− souhlas se zpracováním osobních
údajů pro účely tohoto výběrového
řízení
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OŽP Informuje

Svoz jedlých olejů a tuků
V rámci zkvalitňování služeb svozu odpadů připravila svozová

společnost Marius Pedersen a.s., se kterou má město Nové Hrady
uzavřenou smlouvu, novou službu pro občany, a to svoz jedlých olejů
a tuků přímo od domu. Tato služba začne fungovat od 01.02.2020.

To znamená, že každý občan může v den svozu komunálního od-
padu, (čtvrtek), umístit na svou popelnici – nádobu s komunálním od-
padem UZAVŘENOU PET LÁHEV s jedlým olejem nebo tukem.

Ta bude ve svozový den odvezena na speciálně odděleném místě
ve voze svážející komunální odpad.

Nadále je i možné jedlý olej a tuk odevzdat do nádob k tomu ur-
čených nacházejících se v některých hnízdech separovaného odpa-
du, např. v ulici Hradební, za prodejnou FLOP, ve Vilové čtvrti,
atd., nebo na sběrný dvůr.

POZOR! Žádáme občany, aby jedlý olej a tuk dávali výhradně
do uzavřených PET – plastových lahví. Skleněné nádoby z důvodu
možnosti rozbití a bezpečnosti nebudou vyváženy.

Motorové a jiné oleje musí být i nadále likvidovány odděleně a
nelze je tímto způsobem svážet a ani umisťovat do sběrných nádob.
Lze je odevzdat pouze na sběrném dvoře. OŽP, MěÚ N. Hrady

Technické služby města Nových Hradů
přijmou do pracovního poměru

ELEKTRIKÁŘE,
který má zkoušku podle § 14 vyhlášky č. 50/1978 Sb.

o odborné způsobilosti v elektrotechnice
Nástup: únor 2020 nebo dle dohody

Podrobnější informace podá ředitelka TSM N. Hrady

A. Kedrušová, tel.: 721 777 039

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU MĚSTA NOVÝCH HRADŮ
PRONAJMOUT NEBYTOVÉ PROSTORY

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení)

Nemovitost
Nemovitá věc na pozemku parc. č. st. 470, jehož součástí je stavba

čp. 295 – občanská vybavenost, k.ú. Nové Hrady – část objektu.
Prohlídka objektu pro zájemce se uskuteční v těchto termínech:
11.2.2020 od 10.00 hodin;
18.2.2020 od 10.00 hodin;
20.2.2020 od 13:00 hodin.
Sraz zájemců vždy ve zmíněnou hodinu před vchodem do hotelu Máj.

Výměra
K pronajmutí – ubytovací (včetně výtahu) a restaurační část (s ku-

chyní, skladovými prostory, šatnou pro personál), včetně sociálního
zázemí, dvora a stávajícího zařízení a vybavení (viz příloha s půdory-
sem a výměrou pronajímaných prostor)

Podmínky nájmu
Minimální – maximální doba pronájmu: 10 - 15 let od podpisu ná-

jemní smlouvy. Uchazeč dobu pronájmu specifikuje ve své nabídce
Minimální cena pronájmu: 35 000 Kč/měsíc bez DPH. V ceně pro-

nájmu není zahrnuta spotřeba energie a vody nájemcem. V prvních
třech měsících užívání nemovitosti bude pronajímatelem poskytnuta
sleva na nájemném ve výši 50 %.

Účinnost nájemní smlouvy a možnost užívat nemovitost k účelu ná-
jmu: nejdříve od 1. 5. 2020

Usnesení rady města číslo
Rada č. 40/2  ze dne 27.1.2020

Zveřejněno dne
3.2.2020

Uzávěrka připomínek k záměru
Nabídky: poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady, nej-

později do 2.03.2020 do 13.00 hodin

Náležitosti nabídky:

1. Krycí list s finančními podmínkami pronájmu dle závazného vzoru
(originál)

2. Podnikatelský záměr zpracovaný dle závazné osnovy

3. Výpis ze živnostenského rejstříku prokazující oprávnění k podni-
kání v hostinské činnosti (originál nebo ověřená kopie ne starší 60
dnů)

4. Výpis z trestního rejstříku uchazeče. V případě právnické osoby
i výpisy všech jeho statutárních zástupců (originál nebo ověřená
kopie ne starší 90 dnů)

5. Čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči OSSZ, FÚ, příslušné zdra-
votní pojišťovně (originál). Vítězný uchazeč předloží před podpi-
sem nájemní smlouvy originál prohlášení o bezdlužnosti potvrzené
výše uvedenými organizacemi.

Závazné vzory (viz bod 1 a 2) a způsob hodnocení nabídek jsou ke
stažení na www.novehrady.cz

Náležitosti obálky: Na zadní straně bude obálka označena „Hotel
Máj–Neotvírat“

Kontakt
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města, tel.: 777 137 613
e-mail: vladimirh@novehrady.cz
Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

„Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat
nebo vypůjčit hmotnou nemovitou věc nebo právo stavby anebo je pře-
nechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit právo stavby k poze-
mku ve vlastnictví obce obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před
rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své
nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým.
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní jednání neplatné. Nemovitá věc
se v záměru označí údaji podle zvláštního zákona platnými ke dni zve-
řejnění záměru.“

Znění § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

„Každý správní orgán zřizuje úřední desku, která musí být nepřetr-
žitě veřejně přístupná. Pro orgány územního samosprávného celku se
zřizuje jedna úřední deska. Obsah úřední desky se zveřejňuje i způso-
bem umožňujícím dálkový přístup.“

Mgr. Jana Káplová v.r., tajemnice
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Město Nové Hrady hledá nájemce Hotelu Máj
První etapa rekonstrukce Hotelu Máj skončila. Její zásadní součástí

bylo zateplení celého objektu, výměna oken, instalace výtahu do ubyto-
vací části a několik dalších úprav, včetně přístavby ke kulturnímu sálu.
Nastává tedy vhodná doba, kdy je třeba najít nájemce, který by v hotelu
provozoval restaurační a ubytovací zařízení.

Město je veřejný subjekt a když hledá nájemce jakékoli své nemovi-
tosti (pozemek, byt, nebytový prostor apod.), má za povinnost řídit se
platnými právními normami, které přesně určují, co může a co nesmí
vedení města při takovém hledání udělat. Není například možné, aby
vedení začalo jednat s jedním z možných nájemců, aniž by tento úspěš-
ně neprošel veřejným výběrovým řízením, tedy otevřenou veřejnou
soutěží. Do ní se pak může přihlásit kdokoliv, kdo splňuje základní
podmínky bez ohledu, jestli je z Nových Hradů nebo třeba z Ostravy
či jiného města. Veřejný subjekt si prostě nemůže dovolit to, co může
soukromá osoba nebo podnikatel. Musí jít cestou složitější, která, při-
znejme si ale, současně není zárukou nalezení nejlepšího řešení.

Základní podmínky stanovené pro uchazeče
Město Nové Hrady proto vyhlásilo veřejné výběrové řízení a nyní

bude do konce února čekat na nabídky od zájemců na dlouhodobý pro-
nájem ubytovacího a restauračního zařízení. Cílem je, aby nový nájem-
ce převzal pronajatý majetek do konce dubna 2020 a od května zahájil
plný provoz. Základní parametry, které musí každý uchazeč splnit
(nechce-li být ze soutěže hned vyloučen) jsou uvedeny v přiloženém in-
zerátu, nicméně je dobré připomenout, že město hledá nájemce na dobu
minimálně 10 a maximálně 15 let za nájemné ve výši minimálně

35 000 Kč/měsíc. Ke své nabídce musí přiložit doklady prokazující
jeho bezúhonnost a bezdlužnost. Logickým předpokladem je oprávnění
k podnikání v hostinské činnosti. Kromě těchto dokladů je pak nezbyt-
nou přílohou i podnikatelský plán zpracovaný dle závazné osnovy.
Tento plán je zvlášť důležitý, protože na základě informací v něm
uvedených bude nabídka uchazečů hodnocena.

Priority pro hodnocení nabídek
Rada města společně s Komisí pro kulturu, cestovní ruch a podniká-

ní se shodla na prioritách, které bude v jednotlivých nabídkách uchaze-
čů hledat a podle míry jejich naplnění bude vybírat nájemce, s kterým
bude uzavřena nájemní smlouva. Jaké to jsou priority?

První prioritou je cena pronájmu, kdy zcela logicky platí, že čím
vyšší cena nájmu, tím lépe bude nabídka hodnocena. Další prioritou je
kvalita služeb, které chce uchazeč poskytovat. Vedení města usiluje
o to, aby vítězný uchazeč poskytoval kvalitní služby, které budou nabí-
zeny celoročně v dostatečné denní intenzitě a v takovém rozsahu, aby
uspokojil jak místní obyvatele, tak i návštěvníky Nových Hradů. Samo-
zřejmě to vše za přijatelné ceny. Vedení města současně chce, aby nový
nájemce bezproblémově spolupracoval při využívání kulturního sálu.
Ten sice není předmětem dlouhodobého nájmu, ale při akcích města,
spolků či jiných organizací je logické, že by měl nájemce vytvářet záze-
mí pro účastníky těchto akcí. Třetí prioritou je, aby provoz hotelu byl
dlouhodobě udržitelný. Město, a předpokládáme, že ani jeho obyvatelé,
nemají zájem o nájemce, který bude neúspěšný a po krátké době nájem
vypoví a my se tak dostaneme opět na začátek celého procesu. A pos-
lední priorita je spojena s řádnou péčí o svěřený majetek. Nikdo určitě
nechce, aby se nájemce choval k pronajatému majetku lehkovážně a
řádně o něj nepečoval. Naopak, je naší prioritou, aby se našel takový
nájemce, který bude investovat do vybavení a zařízení obou částí
hotelu, a tím tak zkvalitňoval služby, které v něm bude poskytovat.

Tyto čtyři priority jsme promítli do několika výběrových kritérií,
pomocí kterých by měl být vybrán opravdu kvalitní uchazeč. Jejich po-
drobné znění a také způsob, jakým by měly být nabídky hodnoceny,
najdete na www.novehrady.cz

Mgr. Michal Jarolímek

Rok 2019 pohledem hasičů
Vážení čtenáři, rád bych Vám shrnul uplynulý rok novohradských

hasičů. Jednotka celkem vyjížděla k 43 událostem, především se jedna-
lo o zásahy technického charakteru. Podrobně to lze vyjádřit takto. Je-
den planý poplach, technická pomoc (spadlé stromy, pomoc ZZS,
nebezpečný hmyz apod.) 26 událostí, k požárům se vyjíždělo celkem
v 5 případech a pomáhali jsme také u čtyř dopravních nehod. V rámci
zařazení do vybraných jednotek v systému First Responder jsme loni
zasahovali s automatickým externím defibrilátorem celkem sedmkrát.
Tento typ událostí po nás vyžaduje přípravu první pomoci v mnohem
větším měřítku, než tomu bylo v letech minulých. Hlavně díky okamži-
té zpětné vazbě ze strany ZZS Jihočeského kraje a LZS Armády ČR, se
i nadále, u těchto psychicky náročných zásahů, zlepšujeme. Činnost
v jednotce města ovšem nejsou jen zásahy. Každoročně musí každý
člen absolvovat pravidelnou odbornou přípravu, dále jsou zde doplňují-
cí výcviky pro nositele dýchací techniky a kondiční jízdy strojníků.

V loňském roce skončilo i pětileté volební období členů výboru
spolku dobrovolných hasičů. Při výroční valné hromadě proběhly vol-
by a od ledna 2020 funguje výbor v tomto složení: starosta sboru Milan
Drbout, náměstek starosty Miroslav Bartoš, velitel sboru Radek Ban-
dík, zástupce velitele Ladislav Růžička, hospodář Žaneta Princová, ve-
doucí mládeže Radek Homolka, jednatel Anna Bartošová, starší strojník
Patrick Schattauer, informační referent Marek Bandík.

Na závěr bych chtěl jménem výboru SDH poděkovat městu Nové
Hrady za podporu jak jednotky, tak i spolku. Dále rodinám všech hasi-
čů a hasiček za jejich pochopení a trpělivost při výkonu naší činnosti.
Poděkování patří také občanům města a okolí za morální podporu, která
je pro nás velmi důležitá. Za SDH Nové Hrady Marek Bandík

Zveme vás na

Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech 22.–23. 2. 2020
Program:

Sobota 22.2.2020 – začátek v 8 hod. na náměstí,
koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná městem, hrají Písečanka,
Petříkovská muzika a Kameňáci,

od 19 hod. – taneční zábava v Hotelu Máj: hrají Jižani a Kre-
dencz, tombola, vstupné 150 Kč.

Neděle 23.2.2020 – začátek v 8.30 hod.,
koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná městem, hrají Písečanka,
Petříkovská muzika a Kameňáci.

Po skončení koledy pohřbení Masopusta v Hotelu Máj.

Trasy koled:
Sobota 22.2.2020
¡ Koleda Růžičková - dům p. Miroslava Tuschera, Zahradní čtvrť

a končí u p. M. Nováka ml.
¡ Koleda Jalovcová - bytový dům p. Valha, ul. Vitorazská, p. Sta-

nislav Kubíček, sídliště Míru a bývalé ŽPSV, p. Motyčák, dále
p. Z. Dorschner ml., k p. Schmidtovi a ul. Pod Zámeckým smě-
rem nahoru k p. Dolejšímu.

¡ Koleda Slaměná - p. F. Král ml., celá nová zástavba směr od
p. Vaňka ml., ul. Vilová od p. Štangla směrem k bývalé PS rotě,
ul. Polní, ul. Pod Vodárnou, Vitorazská, dále do ul. Pod Vodár-
nou p. Jelínek a do ul. Pod Zámeckým až k p. I. Dorotovičovi.

Neděle 23.2.2020
¡ Koleda Růžičková - Akademie věd, ul. Na Vyhlídce, až k Novo-

hradské bráně, ul. 5. května od pošty dolů a po starém Hradečáku
nahoru, ul. 5. května od pošty nahoru k Českému domu a ul. Čes-
ká na náměstí.

¡ Koleda Jalovcová - p. Tauchmanová, Jižní Město včetně p. Pele-
cha, ul. Hradební až na náměstí.

¡ Koleda Slaměná - Český dům, ul. Navrátilova končí u bytovky
čp. 247, ul. Komenského od hradu na náměstí, celé náměstí

Srdečně zvou pořadatelé Masopustu
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Co se dělo
ve školce…

Po vánočních prázdninách jsme navštívili
kostel v Nových Hradech. Děti pozorně po-
slouchaly příběh Tří králů, prohlédly si kostel
a jesličky. Nakonec jsme si všichni společně
zazpívali koledy, které jsme se ve školce na-
učili. Děti byly překvapené, jaký krásný zvuk
mají varhany, na které nám sestřička z kláštera
koledy zahrála. Moc děkujeme a těšíme se
zase za rok…

Teď už se těšíme na divadlo, které k nám do
školky přijede, a doufáme, že se dočkáme také
sněhové nadílky… Vaše školka, N. Hrady

ŠD informuje
Do školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“ přiletěl Ježíšek. A protože byly děti hodné, dos-

taly velkou hromadu hraček, her a stavebnic nejen do jednotlivých oddělení, ale také ven.
V letošním roce to bude už po dvacáté, co vyrazí Dětská masopustní koleda městem projíti a

své umění ukázati. Rádi bychom proto pozvali všechny bývalé koledníky a masky, kteří se kole-
dy v uplynulých letech zúčastnili, na setkání a malou oslavu tohoto výročí. Setkání se uskuteč-
ní 28. 2. 2020 od 17.00 hodin v sále Kulturně-spolkového domu. Těšíme se na vás a šiřte
prosím tuto zprávu dál. Také jsme na facebooku vytvořili uzavřenou skupinu „Dětská novohrad-
ská masopustní koleda“, pokud máte nějaké staré fotografie nebo videa, budeme rádi, když je
zde zveřejníte. Pro přijetí do skupiny se obracejte na B. Vochoskovou.

B. Vochosková, ŠD N. Hrady
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Novoroční vycházka
k hraničnímu kameni 1. 1. 2020

Tak jako každý rok tak i letos jsme se sešli ve 13 hodin na autobusovém nádraží v Nových
Hradech, odkud jsme vyrazili nejprve k Zevlovu mlýnu a podél oplocenky s jeleny Sika dál
k Zevlovu rybníku.

Letos, asi tím, že bylo příjemně bez větru a teplo, přišlo přivítat Nový rok dvacetšest vy-
cházky chtivých dětí i dospělců.

Ačkoli panovalo spíše podzimní počasí, hladina rybníka byla zamrzlá, ale bruslit se na ní
ještě nedalo. Naše další cesta vedla na rozcestí u Mordovy rokle, kde jsme se rozdělili na dvě
skupinky. Jedna šla po bývalé signálce, druhá, ta naše, šla cestou po hranici s Rakouskem až
ke Kamennému rybníku, kde jsme se opět sešli všichni u hraničního kamene. Kdo to zde ne-
zná, je to obrovský viklan přímo na naší hranici se sousední zemí. Dá se na něj i vyšplhat, ale
pouze od našich sousedů.

Protože Kamenný rybník byl vypuštěný, naše další putování směřovalo až k Přesličkové-
mu rybníku, kde na nás čekalo překvapení v podobě dvou vodníků a jedné malé vodnice, kteří
se zde právě koupali. Sluníčko na obloze pomalu se posouvalo na své lože, tudíž jsme své
kroky nasměrovali domovu. L. Starý, ČSOP N. Hrady
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KONCERT

Jan Spálený + ASPM
6. 2. 2020, 19.30 hod.

Chcete na vlastní kůži zažít koncert muzikanta,
o kterém se říká, že je ztělesněním českého blues? Můžete.

Přijďte si užít koncert Jana Spáleného s kapelou ASPM,
který se ponese v klubové atmosféře

a příjemném prostředí.

Wellness Hotel Rezidence,
Jazz klub,

nám. Republiky 1,
Nové Hrady

Vstupné: 400 Kč,
rezervace vstupenek:

nedvedova@rezidence.cz

Kapacita omezena

Pořádá: Jihočeský jazzový festival, www.sbjf.cz

Cestovatelské promítání
s Petrem Binderem

aneb Putovní s Hrochem
Vy, jež jste přijali pozvání na naše první cestovatelské promítání,

mi dáte za pravdu, že jste z něho odešli v příjemném rozpoložení.
A to nejen proto, že pan Bindera vyprávěl o svých cestách po vlas-
tech českých i nečeských vtipně i se sebeironií, ale hlavně kvůli
„smyslu“ všech jeho dosavadních putování. Naprosto otevřeně na
sebe přiznal, že byl kdysi typický „kancelářsko-židlový člověk“, kte-
rý jediným impulzem naprosto překopal svůj život. Jeho první puto-
vání pěšky vedlo z Prahy na Horní hrad (mimochodem v 19. století
vlastnila hrad hraběnka Gabriela Buquoyová), aby na toto úžasné
„místo v rozkladu“ upozornil a pomohl hradu k jeho obnově. O puto-
vání vydal na svoje náklady knihu a veškeré peníze z prodeje pak vě-
noval na jeho opravu. A takových putování bylo několik, třeba i do
Vatikánu za Svatým otcem, aby tam nechal požehnat dřevěné sošce
sv. Václava, kterou pak věnoval opět Hornímu hradu. Neskutečné
množství zážitků, poznání a objevů na cestách i v sobě samém, to je
Petr Bindera, s přezdívkou Hroch. A vy, kteří jste „prošvihli“ setká-
ním s ním, můžete alespoň kouknout na www.putovanihrocha.cz,
kde se dozvíte o dalších jeho knihách a aktivitách. Osobní setkání to
sice nenahradí, ale za poznání to určitě stojí. K. Jarolímková
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Novohradská galerie Koželužna připravuje první letošní výstavu

Mozaiky
Ireny Budweiserové

22. 3. – 2. 5. 2020
Vernisáž se uskuteční v neděli 22. 3. 2020 od 14 hodin.

Mozaiky Ireny Budweiserové jsou
originální, barevná a nápaditá dílka.
Výtvarnou inspiraci čerpá zejména
u původních obyvatel Austrálie, Afri-
ky, Ameriky, ale i jinde, a to zejmé-
na v jejich symbolech, barevnosti
a energii.

Její pohled na tvorbu mozaiek
se ztotožňuje i se slovy Magdaleny
Kracík Štorkánové, která v publika-
ci „Opus Musivum“ říká: „Mozaika
je cesta. Tesseru za tesserou jako krok
za krokem prochází staletími a nese
poslání o tom, že existuje něco vyšší-
ho, co přetrvává a ve své vznešené velikosti zůstává nepostižitelné a
možná skryto. Mozaika je ztělesněním základního životního principu,
že celek je více než pouhý součet částí. Teprve celek nese smysl, každé-
ho dílku je však třeba a žádný nesmí chybět. Mozaika je duchovním dí-
lem. Vzniká dlouho, roste a vyvíjí se v čase, každý prvek je součástí,
dotýkanou relikvií, která je stopou energie a soustředění v něj vlože-
ných. Mozaika je však také krása a čistá radost z tvoření.“

Výstava bude otevřena:
út a čt 13–16 hod., so, ne a svátky 10–16 hod.

nebo dle předchozí dohody v jiný termín

Novohradská galerie Koželužna, Komenského ulice 398, N. Hrady,
tel.: 602 150208, fcb galerieKoželužna, www.kicnovehrady.cz

A jedna prosba:

Součástí výstavy bude i doprovodný program pro děti, a proto,
pokud se vám podaří během února a března rozbít si doma nějaký
hrnek, skleničku, talíř či misku (skleněné či keramické), nevyhazuj-
te to prosím, ale darujte. Využijeme to pro tvoření. Stačí „odložit“
na informačním centru v přízemí novohradské radnice. Děkuji.

K. Jarolímková

Novohradská galerie Koželužna
představuje letošní plán výstav

Ačkoli máme do zahájení letošní výstavní sezony ještě téměř dva
měsíce, ráda bych vás nyní seznámila a natěšila na to, co by nás všech-
ny mohlo v galerii zaujmout, nadchnout, inspirovat a také „vytrhnout“
z všedního žití.

Letošní výstavní sezonu zahájíme se vzácným hostem, kterým bude
žena veřejnosti známá hlavně z hudební oblasti. Známá jako zpěvačka,
hráčka na perkuse, skladatelka nebo pedagožka. Další svoje umělecké
sebevyjádření našla po čase i prostřednictvím mozaiek, které začala vy-
tvářet a postupně i vystavovat. Touto všestrannou, zajímavou a tvůrčí
ženou je Irena Budweiserová, která nám 22. března na první letošní
výstavě představí svoji výtvarnou tvorbu a vztah k této technice. Výsta-
va se bude jmenovat „Mozaiky Ireny Budweiserové“ a při její verni-
sáži se budete moci o technice dozvědět více přímo od paní Ireny.

Druhá výstava, která je v tuto chvíli „v plenkách“, bude věnována
jednomu z nejdůležitějších živlů, a tím je VODA. Zejména v posled-
ních několika málo letech je slovo VODA skloňováno velmi často a
čím dál víc je živel spojován s obavami a starostmi. Výstava o vodě
by měla být tedy nejen tou výtvarnou výzvou, neboť její ztvárnění bude
„bez omezení“, ale měla by být i určitým zneklidněním stále tak nějak
„nenarušené atmosféry“, že je to zatím „v poho“. Možná, že si říkáte, že
výstava o vodě je jenom jedna kapka v moři, a ta přeci nic nezmůže, ale
co kdyby, alespoň něco uděláme… Očekávám a přeji si, aby se pro vý-
stavu našli a nadchli malíři, sochaři, fotografové a další umělci, kteří
svým originálním uměleckým způsobem „stvoří vodu“ pro naši výsta-
vu a trochu rozvlní klidné jihočeské hladiny. Výstavu o vodě plánujeme
od poloviny května do konce července a součástí budou i doprovodné
programy pro veřejnost.

Jednou z výrazných jihočeských malířských osobností a rovněž za-
jímavou a inspirativní ženou je Markéta Mazancová. Naposledy se
v Koželužně šířeji představila spolu se svojí matkou Ludmilou v roce
2014. A tak je načase jí dát opět prostor pro své nové obrazy. Tato třetí
výstava, kterou zahájíme 2. srpna, bude i trochu výroční, neboť by
Markéta měla v letošním roce oslavit svoje „zralé životní jubileum“.

Čtvrtá výstava začne 19. září a její zatím pracovní název je
„Ne-Povrchní fotografie“. Na ní uvidíte fotografie Jana Šmída, které
Vás povznesou vysoko nad hlavu, a fotografie Jany Nebesářové, které
nám ukážou to, co pouhým okem nemůžeme spatřit. Pan Šmíd používá
dron a paní Nebesářová elektronový mikroskop.

Poslední letošní výstavou bude pravděpodobně opět adventní na-
bídka pěkných věcí, které udělají radost jako vánoční dárek. Mohou to
být zase obrazy, keramika, vánoční dekorace, šperky, ale může to být i
něco nového, o čem zatím nevíme.

Jak úspěšná bude letošní výstavní sezona v Galerii Koželužna bude
jistě záležet nejen na tom, jak kvalitní a zajímavé výstavy nabídneme,
ale i zda přilákají své stálé a nové návštěvníky a jak oni nové zážitky
využijí ve svém životě. Přeji tedy všem, aby se „výtvarný pohled a cit“
na svět neztratil, ale aby naopak byl ku prospěchu pro svět lepší.

K. Jarolímková
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400 let s rodem Buquoyů
Na začátku února si připomeneme 400 let od vydání císařské listiny,

kterou se majitelem novohradského, rožmberského a libějovického
panství stal vojevůdce Karel Bonaventura z Longuevalu, hrabě Buqu-
oy. Přesně 6.2.1620 císař touto listinou de facto zaplatil svému vrchní-
mu veliteli za jeho služby a zároveň jej motivoval k ukončení bojů
s částí českých a moravských stavů. Hrabě Buquoy nakonec celý kon-
flikt opravdu pro císaře vyhrál a po slavné bitvě na Bílé hoře oprávněně
přijímal gratulace od samotného císaře.

V osobě Karla Bonaventury přišel na novohradské panství původem
francouzský šlechtický rod, který však působil ve službách španěl-
ských králů. Karel Bonaventura byl ve své době považován za jednoho
z nejlepších, ne-li nejlepšího stratéga a vojevůdce. Pozici vrchního veli-
tele mu nabízel i francouzský král Jindřich IV. Hrabě Buquoy však ka-
tolickou víru a svého krále neopustil a v dobách míru jej zastupoval
v roli vrchního správce Henegavska (region
v dnešní Belgii u hranic s Francií) a také jako
diplomat.

Přestože císařský generál již v roce 1621
zemřel při dobývání pevnosti Nové Zámky,
neznamenalo to rychlý konec působení Bu-
quoyů v našem městě a kraji. Naopak. Nově
získaná panství převzala do správy (jako zá-
stupkyně jejich jediného syna) hraběnka Marie
Magdalena. Tato dáma, znalá vysoké politiky,
navíc navyklá na luxus bruselského dvora, se
neváhala ujmout péče o česká panství, v ne-
klidné době třicetileté války je stabilizovala
hospodářsky a zajistila pevné ukotvení rodu
v systému šlechty v rámci českého státu i celé
monarchie. Vše nakonec dospělo až k násled-
nému definitivnímu přesídlení rodu do Čech,
kde jeho působení pokračovalo až do konce
2. světové války.

Při pohledu zpět si tak můžeme položit otáz-
ku, zda výše uvedené výročí stojí za připome-
nutí, za oslavu či zda je společně i s následnou
Bílou horou spíše negativní historickou událos-
tí. Osobně si myslím, že příchod Buquoyů byl
pro naše město pozitivním zlomovým bodem,
který v následujících 325 letech znamenal vět-

šinově období růstu, obyvatelstvu přinesl sta-
bilitu a dobré podmínky pro život, městům a
městečkům pak prosperitu a postupný rozvoj.
Stačí připomenout staré úsloví: „Kdo se u Bu-
quoyů jen plotu drží, má se dobře.“ Samozřej-
mě, že v tak dlouhém období bychom našli i
sporné momenty, slabší představitele rodu či
nepříliš pěkné momenty, přesto jsem přesvěd-
čený o tom, že i dnešní vzhled města, stav na-
šeho okolí, přírodní krásy, památky, systém
cest, vodovod a další jakoby samozřejmé věci
musíme přiznat k dobru této hraběcí rodině
a i dalším významným osobnostem pracujícím
v jejich službách.

Po loňské připomínce první písemné zmín-
ky o městě si dovolím rok 2020 nazvat rokem
buquoyským. Nejen příchod rodu, způsob
jeho usazení, postupné budování rezidenční
sítě v rámci monarchie, jednotlivé významné
představitele i nakonec nedobrovolný odchod,
bychom si měli v průběhu roku připomenout
v rámci muzejních přednášek či při návštěvě
samotné muzejní expozice. Věřím, že budeme
úspěšní s naší žádostí v rámci Fondu malých
projektů a že díky novému projektu uspořá-
dáme i další akce, které zájemcům všech vě-

kových skupin představí historii rodu Buquoyů, jejich působení
v česko-rakouském příhraničí a umožní i návštěvu míst, která jsou spo-
jená s tímto rodem. Věřím, že se též společně dozvíme více o význam-
ných osobnostech rodu, o jejich zapojení v různých oblastech (výroba
skla, podpora umělců, charitativní činnost ad.), též o vnímání rodu z po-
hledu pobělohorského traumatu a třeba i o nich jakožto lidech se záj-
mem o hudbu, malířství či přírodu.

Již nyní si Vás všechny dovolím pozvat do Novohradského muzea,
které v rámci expozice popisuje přehlednou formou mnohasetleté půso-
bení rodu a připomíná ty nejvýznamnější osobnosti. O dalších akcích,
které na tato témata budou navazovat, Vás budeme informovat i pros-
třednictvím NZ. Věřím, že i poznávání buquoyské historie ve vazbě na
naše město a novohradské panství bude stejně zajímavé a úspěšné jako
loňské připomínání nejstarších dějin našeho města a již nyní se těším na
společné akce.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Jaké byly Hrady kdysi?
V únorovém čísle Novohradského zpravo-

daje si připomeneme další stavby, se kterými se
dnes už nesetkáme. Byly to tři kapličky – v Jet-
zkobrunnu, na cestě k Veveří a přímo ve Veve-
ří. Dvě z nich už byly zmíněny ve Zpravodaji
v roce 2018, ale malé opakování nikdy neškodí.

O první z nich, kapli v Jetzkobrunnu, tedy
nejjižnější části osady Údolí, jste si mohli pře-
číst v souvislosti s opravou tamní studánky.
Barokní kaple, zasvěcená Panně Marii, byla
postavena roku 1790, pravděpodobně na místě
starší kaple dřevěné. Pramen vyvěral přímo
v kapli pod oltářem. Při přestavbě v roce 1875
byla kaple zvětšena, po druhé světové válce
chátrala a posléze byla zbořena. Připomíná ji
ještě torzo zdiva a dřevěný sloupek s lidovým
obrázkem Panny Marie.

Druhé kapli byl v tomtéž roce věnován
článek v cyklu Střípky novohradské historie.
Kapli u cesty k Zevlovu mlýnu a dál na Veve-
ří se říkalo Urlaubskapelle, dalo by se to pře-
ložit jako kaple odpuštění. Postavena byla
roku 1768 a podle pověsti se zde loučila se
svými příbuznými a přáteli omladina před od-
chodem na zkušenou do světa. Tudy, přes Ve-
veří, vedla nejkratší cesta do Weitry a dál do
Rakous.

Třetí dnes připomínaná kaple stála přímo
ve Veveří, poblíž pomníku a školy. Bohužel se
mi o ní zatím nepodařilo zjistit nic víc.

Všechny tři výše zmíněné kaple měly po-
dobný osud. A tady si dovolím citovat nepo-
depsaný článeček ze zářijového čísla Hlasů
Novohradska z roku 1965: Co s nimi?

Kolem Nových Hradů je několik kapliček.
Jsou v hrozném stavu. Nějací darebáci se na
nich vyřádili i zub času na nich hlodá. Myslím,
že máme jen dvě možnosti, buď je opravit,
nebo zbourat. Nechají-li se v nynějším stavu,
budou stále ukazovat na naše vandalství. A teď
v době cizineckého ruchu bude to pro nás větší
ostuda, neboť tento stav uvidí mnoho cizinců a
jejich mínění nám nesmí být lhostejné.

Co k tomu dodat? Jedině snad výňatek ze
zápisu o schůzi rady MěNV (Městského ná-
rodního výboru) konané dne 21. 1. 1970: Z in-
formativní zprávy, týkající se inventarizace
hospodářských prostředků, vyplývá, že byly
odepsány tři demolované kapličky, a sice ve
Veveří, v Údolí u č. p. 90 (Jetzkobrunn) a na
cestě do Veveří u zahrádkářské kolonie (Ur-
laubkapelle). Železné mřížové dveře (ruční
kovářská práce) byly uloženy v depozitáři
státního hradu. Efektivní způsob, jak zabránit
vandalismu.

Přiložená fotografie ukazuje kapli ve Ve-
veří, údajně v roce 1964. Několik dalších foto-
grafií si můžete prohlédnout na facebookové
stránce muzea. Je možné, že i vy máte doma
jiné snímky těchto nebo i dalších zmizelých

staveb z Nových Hradů a okolí. Pokud ano,
prosím přijďte s nimi do muzea a poskytněte je
k okopírování. Originály vám zůstanou, ale
současně budou kopie uchovány pro budouc-
nost. A i když žádné podobné památky nemáte,
ale zajímá vás novohradská historie, můžete
navštívit výstavu Nové Hrady ve světle his-
torických pramenů, která bude pokračovat i
v únoru a bude otevřena každé úterý od 9 do
12 hodin, každý čtvrtek od 13 do 18 hodin a
v sobotu 15. února od 10 do 16 hodin.

J. Šáchová, Novohradské muzeum

Novohradské muzeum
zve na krátkodobou výstavu

Nové Hrady
ve světle historických

pramenů
1. - 29. 2. 2020

Výstava plánů, map, starých listin, knih,
fotografií a dalších předmětů
z Böhmerwaldmusea Vídeň,

archivů v Třeboni a Českých Budějovicích
a soukromých sbírek.

Doprovodný program: 15. 2.
v době otevření muzea program

pro zvídavé děti

Vstupné 40 Kč, děti do 15 let zdarma,
v ceně je i prohlídka stálé expozice
včetně modelu Novohradských hor.

Otevřeno bude:
úterky 9-12 hod., čtvrtky 13–18 hod.,

v sobotu 15. 2. bude otevřeno 10–16 hod.

Novohradské muzeum, Česká 74,
Nové Hrady, tel.: 731 675 530,
www.novohradskemuzeum.cz

Ve čtvrtek 23. 1. se v Novohradském muzeu
konala komentovaná prohlídka k první le-
tošní krátkodobé výstavě. Víc jak tři desítky
návštěvníků shlédlo a poslechlo si zasvěcený
komentář k vystaveným historickým prame-
nům a exponátům, a to od Mgr. Vladimíra
Hokra, který byl s Ing. Jitkou Šáchovou ini-
ciátorem a autorem této výstavy. V průběhu
podvečera byl i čas na případné dotazy či
další zajímavosti a informace i od samotných
návštěvníků muzea. Výstava bude otevřena
i v únoru.                                             K. J.
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Zieglerové
na Nových Hradech

Snad všichni starší rodáci a občané Nových
Hradů vědí kde stál a jak vypadal Zieglerovec.
Byl to dům stojící v severovýchodním rohu
náměstí. Svojí honosnou fasádou patřil k nej-
krásnějším stavbám v našem městě. Tuto po-
dobu mu vtiskl v roce 1888 tehdejší majitel
obchodník Adam Ziegler. Bohužel v roce 1983
byl dům nesmyslně zbourán, aby na jeho místě
vyrostl ani zdaleka ne tak pěkný obchodní dům
Jednoty.

Zieglerové byli židovští obchodníci půvo-
dem z Hluboké nad Vltavou. Jejich rod lze vy-
hledat až k roku 1739, kdy žil v Hluboké nad
Vltavou Isak Ziegler s manželkou Marií, Isak
zemřel v roce 1811. Jeho syn Lazar Ziegler se
narodil roku 1768, za manželku měl Theresii,
zemřel v 75letech. Syn Lazara byl Jakob Zieg-
ler, narozený roku 1818, ten zemřel v 72 letech.
Za manželku měl o 4 roky mladší Theresii Blo-
chovou, která zemřela v 75 letech. Jakob Zieg-
ler s manželkou měl kromě jiných dětí syny
Ludwiga (*1851), Adama (*1853) a Abrahama
Josefa (*1861). Posledně jmenovaný se stal ob-
chodníkem v Českých Budějovicích.

Jako první se v našem městě objevil výše
jmenovaný Adam Ziegler, který se v roce
1874 oženil s dcerou majitele domu čp.12 na
náměstí na Nových Hradech židovského ob-
chodníka Eduarda Rinda Berthou, která byla o
6 let mladší než on. Otec Eduarda Joachim
Rind přišel na Nové Hrady v roce 1857, pochá-
zel z Přehořova u Soběslavi. Adam a Bertha
měli spolu dcery Gabrielu provdanou Dub-
skou a Annu provdanou Kramerovou. Další
dcerou byla Ottilie, která se vdala za staveb-
ního inženýra Artura Adlera z Vídně, kde
také s manželem žili. Dne 9. října 1942 byli
oba transportováni do Terezína a 28.10.1944
do Osvětimi, kde oba zahynuli.

Syn Adama a Berthy Richard Ziegler
*1884 byl ženatý s Olgou Böhmovou z Nýřan,
padl poslední dny I. sv. války 5. října 1918.
Jeho manželka zemřela v roce 1939. O pět let
mladší syn Karl také padl v I. sv.válce dne
7.9.1915. Další syn Rudolf *1893 zemřel roku
1941. Lze jen spekulovat, zda jeho smrt nesouvi-
sela s běsněním nacistů. Zemřelí členové této ro-

diny mají na židovském hřbitově v Hluboké nad
Vltavou honosné náhrobky a ten Rudolfův je
údajně ten poslední. Posledním doloženým sy-
nem Adama a Berthy je Walter narozený roku
1910. Lze celkem pochopit proč prakticky všich-
ni členové rodu uvedli při sčítání lidu v roce 1921
národnost německou. Tato byla sčítacím komi-
sařem vždy opravena na židovskou.

Adam nejprve po svatbě bydlel v domě
u tchána na čp. 12. Po příjezdu bratra Ludwiga
v roce 1881 si společně pronajímali kupecký
krám na čp.14 od Franze Tůmy do roku 1887,
pak si Adam koupil od vdovy po hostinském
Marie Schwingenschlöglové velký dům na ná-
městí čp. 61 později zvaný Zieglerovec, který
o rok později přestavěl včetně krásného štítu.
Ovdověl v roce 1905.

V roce 1921 bylo v domě čp. 61 celkem
5 bytů. V prvním bydlel majitel celého domu
67letý Adam Ziegler, provozoval obchod
s obilím, dále 25letá svobodná Emma Wortne-
rová účetní z Českých Budějovic, dále pak
26letá Viléma Šerlová účetní ve skladu a pro-
dejně tabáku z Českých Budějovic a 42letá ku-
chařka Františka Benešová z Vesky u Jílovic.
Ve druhém bytě je uveden svobodný 27letý
Rudolf Ziegler provozující koloniál. Dále zde
byli 20letý Priegl Franz s 19letým bratrem
Hansem oba obchodní příručí v koloniálu pů-
vodem z Německého Benešova, dále 19letý
obchodní příručí Hans Pröll z H. Stropnice,
pak učedník Taraba Miloslav z Velešína a slu-
žebná Kateřina Jindrová z Těšínova.

Třetí byt obývala 37letá vdova po Richardu
Zieglerovi Olga. Dále je zde uvedena dcera
Trude *1918 a služebná Anna Guby ze Štipto-
ně. Čtvrtý byt obýval revident důchodové kon-
troly Jaroslav Řezníček z Červeného Kostelce
s rodinou a služebnou Marií Hofbauerovou
z Bukové. V 5. bytě bydlel městský sluha Vác-
lav Massauer s rodinou.

Rudolf Ziegler byl v té době majitelem
domu čp. 88 v dnešní ulici 5. května, bydlel zde
53letý kočí české národnosti Franz Wielander
z Pyhrabrucku s rodinou a 31letá vdova Marie
Průková německé národnosti z Josefova u Čes-
kých Velenic se 2 dětmi a matkou. Na začátku
roku 1945 je stále zapsán jako majitel Rudolf
Ziegler, který však zemřel již v roce 1941, po
válce získala dům Růžena Zieglerová.

Adam Ziegler vlastnil také dům s pěkným
ozdobným štítem v dnešní ulici 5. května čp. 104,

bydlel zde v roce 1921 54letý učitel měšťanské
školy na Nových Hradech německé národnosti
Wenzel Kopetzky původem z Českých Budě-
jovic s manželkou a dcerou, ve 2. bytě žil
s manželkou a 2 dětmi 36letý Jan Svoboda ří-
dící učitel české národní školy na Nových Hra-
dech, pocházel z Volenic u Strakonic, dále zde
byla služebná 15letá Kristýna Jindrová z Těší-
nova. Na stravě zde žila 11letá žačka Bohumi-
la Nemravová původem z Byňova domovské
příslušnosti Křeč u Pelhřimova. Dům čp. 104
vlastnil koncem války holič Ferdinand Fritz,
po konfiskaci získala dům Růžena Zieglerová.
Adam Ziegler zemřel v roce 1928 v 74 letech.
O dům čp. 61 přišli jeho potomci v roce 1942 a
jako zkonfiskovaný židovský majetek byl na-
cisty prodán spořitelně Sparkasse.

O dva roky starší bratr Adama Ludwig Zi-
egler se objevil na Nových Hradech v roce
1881, kdy koupil s manželkou od manželů
Husových, kteří se odstěhovali do Českých
Budějovic, rozdělený dům s čp. 76 a 112 ležící
u kostela za dnešním muzeem. Jeho manžel-
kou byla Louise dcera Jakoba Kohna z Písku.
Poté si s bratrem Adamem pronajal kupecký
obchod na č. 14, jak je již uvedeno výše.
V roce 1892 získal Ludwig s manželkou dům
na náměstí čp. 12, který koupil od Eduarda
Rinda, tchána jeho bratra Adama. Zde manželé
žili až do své smrti v roce 1905 a 1940. Při sčítá-
ní obyvatel na začátku roku 1921 žila v domě
58letá vdova Louise, dále její svobodný syn ob-
chodník Ernst (28 let) a svobodná dcera Helene
(24 let), která pomáhala v domácnosti. V domě
bydlela také služebná Agnes Stanglová.

Ludwig a Louise měli 8 dětí. Byli to Otto,
Irma provdaná Mandlová, Emilie provdaná
Pollaková, Ernst, Helene provdaná Feiglová,
Oskar ženatý od roku 1929 s Elsou Schulhofo-
vou z Teplic a Viktor, který zemřel v 8 letech
roku 1907. Tragicky skončil syn Gustav naro-
zený na Nových Hradech v roce 1890. Dne
18. dubna 1942 byl odvlečen z Českých Budě-
jovic do Terezína a odtud byl 13. června 1942
transportován do koncentračního tábora, prav-
děpodobně do Osvětimi, kde byl v témže roce
zavražděn. Jiří Plch

Použité zdroje:

Židovské matriky – Národní archív Praha
Soupisy obyvatel – SOA Třeboň
Fond MNV Nové Hrady – SOkA Č. Budějovice

Dům čp.104
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Pozvání do komunitka
Všechny pravidelné i nepravidelné aktivity jsou otevřené

všem. Stačí jen přijít, případně se předem informovat, zda je
třeba vzít si nějaké vlastní pomůcky.

Osobní konzultace jsou možné v době od 7.30–16.00 ho-
din, aktuální informace o nepravidelných aktivitách dáváme
na Fb stránku Komunitko Nové Hrady.

Lucie Sovová, Komunitní centrum N. Hrady

Komunitní centrum Nové Hrady, Hradební 244
tel.: 744 766 676, e-mail: kcnovehrady@gmail.com

Představení iniciativy BuďSob
V pondělí 10. 2. od 17.00 hodin v Komunitním centru – v části Dětského klubu.
Představí se neformální iniciativa www.BUDSOB.cz, aneb jak se stát

soběstačnější s pomocí lidí ve vašem okolí. Nabídneme sdílení informací a
zkušeností, představíme místní systém výměnného obchodu LETS, aneb
nefinanční výměnu produktů a služeb v jižních Čechách.

Přineste: své vlastní výrobky, nápady nebo cokoliv jiného na výměnu, kte-
rou uskutečníme přímo na místě.

Krátké představení skupiny Buďsob a výměnného systému LETS bylo od-
vysíláno 19.1. 2017 na ČT1 v pořadu Gejzír.

K vidění zde: http://www.ceskatelevize.cz
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Čtenářská výzva (Databáze knih)
chcete objevit zábavnou formou nové a zajímavé knihy? Chcete čelit výzvě? Přečtěte v průbě-

hu celého roku dvacet knih podle předem daných témat http://www.ctenarskavyzva.cz/#temata
(jednu knihu lze vždy použít pouze pro splnění jednoho tématu) a získejte zdarma 20 knih na příští
výzvu nebo hrnky Databáze knih!

Na webu DatabazeKnih.cz si můžete snadno a přehledně evidovat průběh své výzvy (viz
ukázka – http://www.ctenarskavyzva.cz/img/evidence.jpg) a prohlížet stav a pokroky dalších
čtenářů. Chcete-li inspiraci k výběru vhodné knihy nebo se jen přesvědčit o správnosti svého vý-
běru, V Diskuzi https://www.databazeknih.cz/diskuze/ctenarska-vyzva-2017-11/str-1 najdete
náměty a zkušenosti dalších čtenářů, kteří se také nebojí čelit Čtenářské výzvě.

¡ Do konce února můžete ve výpůjčních hodinách navštívit v čítárně výstavu starých Novo-
hradských zpravodajů (od r. 1995) a jejich předchůdce Hlasů Novohradska (1965 –
1991), ve kterých si každý bude moci zalistovat a zjistit, co zajímavého se kdy událo, jaké
rubriky se v nich vyskytovaly a o čem informovaly, kdo byl šéfredaktorem, kde se tiskly…
Zároveň budou k nahlédnutí výstřižky z denního tisku z osmdesátých let, ve kterých je zmín-
ka o Nových Hradech.

¡ Půjčovní doba v knihovně N. Hrady
Pondělí – 9.00–18.00 hodin
Středa – 9.00–16.00 hodin
Pátek – 13.00–18.00 hodin

¡ Termín odevzdání dětských prací do Výtvarné soutěže „Lesy
a příroda kolem nás“ v Městské knihovně je do konce února.
Tyto práce zde budou vystaveny a veřejností hodnoceny od
1. března do 30. dubna 2020. Poté budou tři nejlépe hodnocené
práce z každé kategorie odeslány k dalšímu hodnocení do Jiho-
české vědecké knihovny.

¡ O jarních prázdninách mohou zájemci z řad dětí přijít v úterý
11. února v 9 hodin do knihovny na Modelářské dopoledne a ve
čtvrtek 13. února ve 13 hodin na Pohádkové čtení s Boženou
Němcovou (4. února uplyne 200 let od jejího narození).

D. Císařová, Městská knihovna N. Hrady

Okénko do knihovny
Raději zešílet v divočině: setkání s šumavskými samotáři
/ Aleš Palán
Smyslem knihy není katalogizace podivínů ani alternativní průvodce
po největším českém pohoří. Je jím ponor do tajuplných zákoutí kraji-
ny a lidské duše. Rozhovory s šumavskými samotáři vedl spisovatel a
publicista Aleš Palán.

To nejlepší v nás / Colleen Hooverová
Román o nešťastném manželství a jednom dávno zapomenutém slibu,
který by ho mohl zachránit. Tehdy je dala dohromady nevěra jejich
partnerů, teď Quinn a Graham čelí hrozbě rozpadu jejich mladého
manželství.

Matčina hra / Sandie Jonesová
Návykový psychologický thriller plný nečekaných zvratů o ničivém
vztahu mezi Emily, jejím přítelem Adamem a jeho matkou Pammie.
Ukazuje, jak mocná může být síla manipulace a že všechno nemusí
být tak, jak se na první pohled zdá.

Poslední paní Parrishová / Liv Constantine
Daphne Parrishová je blonďatá bohyně, která bere svůj luxusní život
jako naprostou samozřejmost. Společně se svým manželem patří
k místní honoraci, mají peníze, moc, obdiv, navíc dvě krásné dcerky...
Proč by někdo měl mít všechno, zatímco jiný nemá nic? Hrdinka této
knihy vám nedá spát. Je jako talentovaný pan Ripley s chromozomem
XX. Amber Pattersonová už toho má dost. Příšerně ji nebaví být tako-
vá nula: tuctová, téměř neviditelná žena, kterou každý přehlíží. Přímo
před očima má vzor toho, jak by mohl její život vypadat. Jak by měl
vypadat.

Oběť 2117 / Jussi Adler-Olsen
Kriminalisté se tentokrát při vyšetřování dalšího komplikovaného pří-
padu budou muset vydat napříč celým kontinentem. Jejich primárním
cílem je zastavit všehoschopného iráckého teroristu Gháliba, pro což
jsou všichni, a především Asad, ochotni riskovat cokoli.

Hra na nikdy / Jeffery Deaver
Colter Shaw se živí jako lovec odměn. V Silicon Valley se právě snaží
najít zmizelou ženu, jejíž stopy vedou k neblaze proslulé videohře
Našeptávač. Je možné, že se nějaký šílenec pokouší převést hru do ži-
vota? Pokud ano, unesená dívka je na nějakém odlehlém místě a musí
se pokusit přežít s pomocí pěti náhodně zvolených předmětů…

Tajemné pouto mezi člověkem a přírodou /  Peter Wohlleben
Peter Wohlleben nám připomíná, že člověk není rostlinám a živoči-
chům nadřazený, nýbrž zůstává stejně jako všechny ostatní druhy
součástí úžasného systému, kde na sobě všichni navzájem závisejí a
kde se všichni navzájem ovlivňují – a tomuto komplexnímu působení
nedokážeme dosud ani zdaleka porozumět.

Každá bolest má svou příčinu: principy fungování těla a mysli
/ Tomáš Rychnovský, Milan Studnička
Proč nás bolí tělo, i když cvičíme? Jak se máme starat o děti z hlediska
jejich pohybového a psychického vývoje? Co nám psychosomatické
problémy prozradí o našem životě? A jak souvisí naše problémy v do-
spělosti s naším dětstvím? Možná budete překvapeni, co všechno se
za bolestmi skrývá.

Interaktivní mluvící knihy od Albi: Vyjmenovaná slova, Hravá pří-
rodověda, Lidské tělo, Hravé české dějiny, Hravá angličtina a další

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

Divadelní představení pro děti:
¡ 5. 2. – Čechomoří – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 2. – O Palečkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Nuda! – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 2. – Všechno, co jste o divadle nikdy vědět nechtěli,…

– Malé divadlo, ČB
¡ 16. 2. – Zlatovláska – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 2. – O líných strašidlech – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 3. – To, co žije pod tvojí postelí – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 3. – Invisible man – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 3. – Kráska a zvíře – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 3. – Princové jsou na draka – KD Borovany
¡ 25. 3. – Návod k přežití zombie apokalypsy – Malé divadlo, 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)

/ inscenace bratří Formanů

Divadelní představení:
¡ 1. 2. – Elity – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1., 14., 15. a 28. 2. – Je to na bednu – Hluboká n. Vlt.
¡ 1., 3. a 29. 2. – Nabucco – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 13. 2. – Šípková Růženka – DK Metropol, ČB
¡ 5. 2. – A je to v pytli! – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 2. – Balet extra #3 – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Téměř dokonalá láska – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 7., 8. a 20. 2. – A do pyžam – Hluboká n. Vlt.
¡ 12. 2. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. a 17. 2. – Nesmír – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 13. 2. – Bačkorové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Kalifornská mlha – Studiová scéna Na Půdě, ČB

¡ 14. a 18. 2. – Evita – DK Metropol, ČB
¡ 15. 2. – Pane, Vy jste vdova! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 2. – N. V. Gogol – Ženitba – DK Metropol, ČB
¡ 19. 2. – Rybí krev – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 2. – Světáci – Bouda Jihočeského divadla, ČB
¡ 20. 2. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Kominíček – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Letní vosy nás štípou už i v listopadu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 25. 2. – Ďáblův sluha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 2. – Na správné adrese – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 2. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3., 4. a 26. 3. – Dobrý proti severáku – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 6. a 7. 3. – Tajemství – DK Metropol, ČB
¡ 6., 7. a 20. 3. – Poslední doutník – Hluboká n. Vlt.
¡ 7. 3. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. a 31. 3. – Společenstvo vlastníků – KD Vltava, ČB
¡ 12. 3. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 3. – Underground comedy v Borovanech
¡ 14., 20. a 25. 3. – Pod sněhem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 18. 3. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 3. – Rádio svobodná Bystrouška – DK Metropol, ČB
¡ 31. 3. – Debata – Studiová scéna Na Půdě, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady, hrané prohlídky:
¡ 5. a 6. 2. – JF: Slovenská kytara – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 18. 2. – JF: O vodníkovi z Čertovky – Jihočeská filharmonie, ČB
¡ 21. 2. – Večery s koncerty v Divadle U Kapličky 2020, ČB
¡ 22. 2. – Ples města České Budějovice – DK Metropol, ČB
¡ 27. 2. – Listování: Jak se stát diktátorem – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 5. 3. – Hudba rodu Bachů – DK Metropol, ČB
¡ 11. 3. – Kupé na půdě – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 12. 3. – Dan Bárta a Robert Balzar Trio – DK Metropol, ČB
¡ 13. 3. – Parkán – KD Borovany
¡ 24. 3. – Listování: Bitevní pole – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 3. – Beethoven: 5. „Osudová“ – DK Metropol, ČB
¡ 28. 3. – Hvězdy swingu – DK Metropol, ČB
¡ 9. 4. – Housle tří generací – DK Metropol, ČB
¡ 11. 4. – Aleš Brichta Projekt – Rockle Music Club, ČB
¡ 18. 4. – Hustej Wimpy křest CD – Rockle Music Club, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Oddíl kuželek TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

Koncem minulého a začátkem roku letošního se uskutečnil okresní přebor kuželkářského
sportu jednotlivců ve všech kategoriích. Juniorky a ženy soutěžily na Dynamu v Českých Budě-
jovicích. Na kuželně Lokomotivy Č. Budějovice hráli junioři, muži a senioři. Naší kuželně byl
svěřen okresní přebor starších žáků. Hned na začátku rád konstatuji, že ve všech kategoriích naši
kuželkáři obsadili přední místa a nominovali se do krajského přeboru. No, a jaká byla umístění?

St. žáci 1. Tomáš Balko
(N. Hrady) 2. Jan Koryťák

3. Adam Hanousek
4. Pavel Fritz

Ml. žákyně 2. Eliška Brychtová
(N. Hrady)
Juniorky 1. Natálie Betuštiaková
(Dynamo ČB) 2. Stanislava Betuštiaková

Junioři 3. Vojtěch Kříha
(Loko ČB)
Ženy 2. Stanislava Ladská
(Dynamo ČB)
Muži 1. Michal Kanděra
(Loko ČB) 3. Jiří Jelínek
Senioři 5. Štěpán Rehák
(Loko ČB)

Připravte se na změnu
televizního vysílání!

Přestavby TV antén pro bytové
domy /STA/ a rodinné domy
pro příjem nového digitálního

formátu DVBT2.
Dodání a instalace setboxů

a televizorů s normou DVBT2.

Libor Vondrášek
602 314 046

¡ Koupím garáž v Nových Hradech.
Tel.: 720 404 661

¡ Hledáme paní na hlídání dvouletého dítěte
v Nových Hradech. Tel.: 737 902 431

¡ Koupím garáž v N. Hradech.
Tel.: 721 128 317

řádková inzerce

Všem uvedeným, stejně jako novohradským organizátorům, náleží poděkování a gratulace
za dobrou prezentaci novohradského kuželkářského sportu. Určitě budou dobře reprezentovat v
krajském přeboru, který se uskuteční pro st. žáky v Blatné, pro juniorky a juniory na Fezku ve
Strakonicích, pro ženy v Táboře, pro muže v Chotovinách a pro seniory v Nové Bystřici.

Přejeme jim chladnou hlavu a pevnou ruku. Ať padá!
Stanislav Sladký, starosta TJ
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