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Co nás čeká v roce 2010 aneb předrozpočtový výhled
Na prahu každého roku si vždy klademe

otázku, jaký ten nový rok bude a co přinese
nám i našemu okolí. Někteří si dělají i plány,
čeho by chtěli v daném roce dosáhnout – plá-
nujeme tak opravy či výstavbu našich domů,
práce na zahradě nebo další výběr školy, zapo-
jení do spolkových aktivit apod. I město musí
takový plán připravit a poté se jej snažit napl-
nit. Vychází se vždy z dlouhodobých rozvojo-
vých plánů, které byly vytvořeny na základě
potřeb a požadavků občanů, a také z finanč-
ních či dotačních možností.

Roční plán města se odráží v rozpočtu měs-
ta na daný rok. Je již tradicí v našem městě, že
je rozpočet připravován v průběhu ledna a
února. Jednotlivé spolky a organizace musí
nejpozději do konce ledna předat radě města
své žádosti a finanční komise rady města pak
tyto požadavky zapracovává do rozpočtu
města. Stejně tak jsou do rozpočtu včleňová-

ny potřeby základní a mateřské školy a tech-
nických služeb města (TSM). První verze
rozpočtu pak většinou končí velkým převi-
sem poptávky nad reálnými možnostmi měs-
ta na výdajové straně.

V letošním roce je očekáván další pokles
příjmů z daňové výtěžnosti. Celosvětová i ná-
rodní finanční krize přinesla v roce 2009 pro-
pad kolem dvaceti procent, což v našem
případě znamenalo hledání úspor v řádu téměř
pěti miliónů korun. Již v červnu loňského roku
tak muselo vedení města vybrat prioritní akce
a ty méně důležité (taktéž aktivity, u kterých je
šance na jejich podpoření v rámci dotačních ti-
tulů) odsunout do dalšího roku. Takto došlo
k přesunutí výkupu pozemků pro potřeby no-
vého ZTV, realizace zasíťování parcel v ZTV
Pod Zámeckým – větev D (zde se nám na kon-
ci roku povedlo získat dotaci a nakonec část

pokračování na str. 8

Novoroční předsevzetí, se
kterým nemusíte souhlasit

Ačkoli se budete moci v tomto zpravodaji
ještě prostřednictvím fotografií ohlédnout za
starým rokem, je tu rok nový a vy se mu bude-
te muset chtě nechtě přizpůsobit. Tradice na
nový rok velí udělat pár dobrých předsevzetí,
která by nám zkvalitnila život. A tak v úctě
k tradici se o to pokusím.

Mezi klasická a tolikrát všude omílaná před-
sevzetí patří: přestanu kouřit, přejídat se, zhub-
nu, budu cvičit a konečně se naučím pořádně cizí
jazyk. Tím se změním a budu šťastný/á. Para-
doxně je na tom však vidět, jak se vlastně máme
dobře. Máme peníze na cigarety, na nadbytečné
jídlo, jsme tlustí, pohodlní a líní procvičovat mo-
zek. Anebo je to všechno jinak? Četli jste někde
nějaká jiná „mediálně“ známá předsevzetí? Pokud
ano, tak je to skvělé. Pokud ne, tak já jdu na to a dá-
vám svou profesní kůži na trh, což v teritoriu naše-
ho místního plátku je, uznejte, docela odvaha.

První mé předsevzetí je: naučím se říkat Ne.
Až mi přijde mailem článek do zpravodaje tý-
den po uzávěrce s prosbou, zda jej lze ještě uve-
řejnit, řeknu Ne. Až hodinu po pracovní době
vstoupí někdo do kanceláře s prosbou o pár
drobných rad, řeknu Ne. Když zazvoní telefon
přesně v poledne, řeknu s plnou pusou Ne. Až
mi přijde poštou zase nějaký chytrý dotazník
zjišťující kde nechal tesař díru, řeknu Ne.

Druhé mé předsevzetí je: nebudu používat
neslušná slova. Až budu svědkem nějaké špat-
nosti, nebudu to komentovat neslušnými výra-
zy. Ani ne snad proto, abych neuškodila
bližnímu svému, ale abych především nezane-
řádila svoje vlastní ústa. Infekce vulgarismů
se šíří nekontrolovatelně a rychle.

Třetí mé předsevzetí je: nahradím kvantitu
kvalitou. To bude asi nejtěžší a zatím opravdu
nevím, jak toho docílím. Myšlenka je to krás-
ná a ušlechtilá, ale jak zastavit těch několik
rozjetých rychlíků, přestoupit do jednoho cou-
ráku a vychutnávat si krajinu za okny?

Další předsevzetí už neprozradím. Jednak
si nechám nějaká napřesrok a jednak stejně
vím, jak to s těmi vyřčenými předsevzetími
nakonec vždycky dopadne…

Hodně sebeúcty, slušnosti, bezprostřednos-
ti, humoru i zdraví přeje

Květa Jarolímková

Rozparáděné čertice byly novinkou na letoš-
ním Čertím rojení        (více uvnitř čísla) K.J.

PLESOVÁ SEZONA
ZAČALA

� 15. 1. 2010
Tradiční myslivecký ples
Hotel Máj Nové Hrady,
od 20.00 hod., hraje Rosa, Bohatá
zvěřinová tombola, vstupné 70 Kč,
pořádá Myslivecké sdružení N. Hrady

� 22. 1. 2010
Sportovní ples
Hotel Máj Nové Hrady, od 20.00 hod.,
hraje Hyalit, bohatá tombola,
vstupné 80 Kč, pořádá TJ N. Hrady

� 6. 2. 2010
Zámecký ples
Zámek Nové Hrady, od 19.00 hod.,
hraje Obzor, předtančení a půlnoční
tombola, vstupné 130 Kč,
pořádá Novohradská univerzitní ko-
lej Nové Hrady

PF 2010
Vážení spoluobčané,
do nového roku Vám všem přejeme štěstí,
zdraví, lidské porozumění a úspěchy ve
všech oblastech vašeho života.

ZO KSČM Nové Hrady

PF 2010
MO ČSSD Nové Hrady děkuje občanům
za celoroční přízeň a podporu a do nového
roku přeje osobní a rodinnou pohodu, pev-
né zdraví a hodně štěstí.

Radost všem přítomným přišly zazpívat nejmen-
ší děti ze základní školy (více uvnitř čísla) K.J.

PF 2010
Hodně dobré vůle, vzájemného pochopení a
tolerance, sílu na překonávání překážek, op-
timismus, zdraví, spokojenou rodinu, pra-
covní naplnění a splnění svých osobních
přání přejí všem občanům

Občané pro Zdravé Město
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Zápis z  32. schůze rady města
ze dne 16. 11. 2009
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 30. a 31. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 30. a 31. schůze rady města a
nemá k ní připomínek.

� 2. Došetření a ověření kanalizace
u nádraží ČSAD
Rada bere na vědomí Technickou zprávu
"Došetření a ověření kanalizace u nádraží
ČSAD – ul. Vitorazská Nové Hrady" od
společnosti VAK JČ a.s. České Budějovice.
Rada pověřuje místostarostu Ing. L. Kasana
dalším jednáním ve věci zajištění odvedení
dešťových vod mimo prostor garáží u auto-
busového nádraží.

� 3. Oznámení o schválení projektu
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
projektu k financování od Úřadu Regionální
rady regionu soudržnosti Jihozápad, Územ-
ního odboru implementace programu, Čes-
ké Budějovice pro projekt "Nové Hrady –
výstavba a modernizace místních komuni-
kací" a pro projekt "Nové Hrady – vítejte
u nás". Rada pověřuje starostu přípravou
podkladů pro tyto projekty.

� 4. Projekt "Nové Hrady – Vítejte u nás"
Rada bere na vědomí informaci starosty
města a radního Mgr. M. Jarolímka ve věci
realizace projektu "Nové Hrady – Vítejte u
nás ". Rada jmenuje paní M. Mrkvičkovou
manažerkou projektu

� 5. Splašková kanalizace v místní
části Údolí
Rada bere na vědomí " Rozhodnutí o pos-
kytnutí dotace na akci "Splašková kanaliza-
ce v místní části Údolí u Nových Hradů" od
Ministerstva zemědělství, odboru vodovo-
dů a kanalizací.

� 6. Žádost o podání informací
Rada bere na vědomí žádost pana Ing. Jose-
fa Maryšky o podání informací a pověřuje
tajemníka a Investiční odbor Městského
úřadu zasláním požadovaných informací.

� 7. Akceptování žádosti o podporu ze SFŽP
Rada bere na vědomí Akceptování žádosti
o podporu ze Státního fondu životního pros-
tředí ČR v rámci operačního programu Ži-
votního prostředí na projekt "Rekultivace
skládky odpadu Jižní město".

� 8. Zápis z jednání Osadního výboru
pro Nakolice, Vyšné  a Oboru
Rada bere na vědomí Zápis z jednání Osad-
ního výboru Nakolice – Vyšné – Obora.
Rada pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru prodeje a přípravou
podkladů pro prodej části pozemku parc. č.
188/1 v k.ú. Nakolice.
/Jednání Osadního výboru pro Nakolice -
Vyšné – Obora se uskutečnilo za účasti sta-
rosty města dne 3.11. 2009. Osadní výbor
souhlasil s prodejem části pozemku parc. č.
188/1 v k.ú. Nakolice (z důvodu zajištění
přístupu k domu čp. 38) manželům Dvořá-
kovým a souhlasil též se směnou pozemků
na základě návrhu paní Kopřivové (Jedná se
o pozemky ve vlastnictví žadatelky par. č.
75 o výměře 42 m2, parc. č. 77 o výměře
30 m2 a par. č. 78 o výměře 60 m2, celkem
tedy 172 m2 , které jsou součástí místní ko-
munikace v k.ú. Nakolice, která vede k domu
pana Lechnera.). Osadní výbor informoval
starostu o havarijním stavu stropu v místnos-
ti přiléhající k nakolickému sálu. Dále byly
řešeny potřeby osad Nakolice a Vyšné (vy-
čištění pozemku před domem pana Lišky,
vyřezání stromů a keřů u cesty ve Vyšném,
oprava přístupu ke studánce a dosypání ok-
rajů cesty ve Vyšném). /

� 9. Protokol o definitivním přiznání
podpory
Rada bere na vědomí Protokol o definitiv-
ním přiznání podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí České republiky na akci
"Intenzifikace ČOV Nové Hrady" s částkou
doplatku k úhradě ve výši 2 440 000,- Kč.

� 10. Nabídka ornice a zeminy
Rada bere na vědomí nabídku ornice v ob-
jemu cca 16 tis. m3 a podorniční zeminy
o objemu 24 tis. m3 od společnosti Vodohos-
podářský rozvoj a výstavba a.s. Rada pově-
řuje starostu města zasláním odpovědi s tím,
že Město Nové Hrady má o nabízenou ornici
a podorniční zeminu zájem.

� 11. Návrh zadání změny č. 1 ÚPO
Dvory nad Lužnicí
Rada bere na vědomí Návrh zadání změny
č. 1 Územního plánu obce Dvory nad Luž-
nicí.

� 12. Poděkování za dosavadní spolupráci
Rada bere na vědomí poděkování za dosa-
vadní spolupráci s Domovem Libníč a Cen-
trum sociálních služeb Empatie, České
Budějovice.
/Poděkování za dosavadní spolupráci při
výkonu činnosti veřejného opatrovníka Mi-
lana Matějky pro starostu města pana Mgr.
Vladimíra Hokra , tajemníka pana Jaroslava
Šulce a pracovnici sociálního odboru Měst-
ského úřadu paní Dagmar Šabatkovou/.

� 13. Žádost o odprodej pozemků
Rada bere na vědomí žádost o odprodej po-
zemků parc. č. 349/2 a 2339 v k.ú. Byňov a
pověřuje pana Ing. Kasana projednání žá-
dosti s Osadním výborem v Byňově.
/Žádost paní Marie Dvořákové a Jany Bal-

kové o odprodej pozemků v obci Byňov
parc. č. 349/2 a 2339 v k.ú. Byňov./

� 14. Vyjádření obce k pomístnímu
názvosloví
Rada bere na vědomí žádost o vyjádření
obce k pomístnímu názvosloví v k.ú. Údolí
u Nových Hradů od společnosti AGropoz,
v.o.s. České Budějovice a pověřuje mís-
tostarostu pana Ing. Kasana vyřízením žá-
dosti..

� 15. Změna složení školské rady
Rada bere na vědomí změnu složení Škol-
ské rady při Základní škole Nové Hrady.
/Rada obdržela oznámení o změně složení
školské rady. Na místo pana Mgr. Karla
Kříhy byla pedagogickou radou zvolena
paní Mgr. Ivana Pelechová./

� 16. Předběžná cenová nabídka
Rada bere na vědomí předběžnou nabídku
na projekt "Dodávka a montáž svislého do-
pravního znační v Nových Hradech" a po-
věřuje starostu dalším jednáním v této věci.
/Jedná se o nabídku na způsob řešení do-
pravního značení v blízkosti autobusového
nádraží směrem ke zdravotnímu středisku.
Návrh řešení bude projednán s Policií ČR./

� 17. Územní studie Nové Hrady
Rada bere na vědomí Územní studii Nové
Hrady zpracovanou Projektovým ateliérem
AD České Budějovice a pověřuje tajemníka
ve spolupráci se Stavebním úřadem Měú
Nové Hrady koordinací dalšího postupu
příprav.
/Územní studie řeší zastavitelnost území
v lokalitě Jižní město, včetně etapizace jed-
notlivých částí výstavby ZTV./

� 18. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada souhlasí s pokácením 4 ks břízy bělo-
koré ve vlastnictví města na pozemcích KN
74 a 1644/40 v k.ú. Vyšné.
/Rada projednala upozornění Městského
úřadu, odboru životního prostředí o nutnos-
ti pokácení 4 ks břízy bělokoré u nemovi-
tosti pana Václava Duspivy, Vyšné. Tyto
stromy jsou přestárlé, mají ulámané větve
v korunách a jsou nakloněny nad nemovi-
tost pana Duspivy. Stromy jsou ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady a případným pádem
mohou způsobit značnou škodu velkého
rozsahu./

� 19. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 20. Poptávkové řízení na poskytovatele
úvěru
Rada bere na vědomí informace o provede-
ném poptávkovém řízení na poskytovatele
úvěru na předfinancování projektů města
z ROP NUTS II Jihozápad. Rada souhlasí
s výběrem Československé obchodní banky,
a.s. jako poskytovatelem úvěru pro předfi-
nancování projektů realizovaných v rámci
ROP NUTS II Jihozápad – "Nové Hrady –
výstavba a modernizace místních komunika-
cí" a projekt "Nové Hrady – vítejte u nás".

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Rada postupuje schválení úvěru na jednání
zastupitelstva města.
/Rada byla starostou informována o prove-
deném poptávkovém řízení na poskytovate-
le úvěru na předfinancování projektů města
z ROP NUTS II Jihozápad pro projekty
"Nové Hrady – výstavba a modernizace
místních komunikací" a projekt "Nové Hrady
– vítejte u nás". Byli osloveni poskytovatelé
úvěrů a to Česká spořitelna a.s., Českosloven-
ská obchodní banka, a.s., Komerční banka,
a.s. a Českomoravská záruční a rozvojová
banka, a.s. Nejvýhodnější nabídku pro Měs-
to Nové Hrady poskytla Československá
obchodní banka, a.s./

� 21. Soupis uživatelů  a Plán poskytování
pečovatel. služby LEDAX o.p.s.
Rada bere na vědomí Soupis uživatelů pe-
čovatelské služby společnosti Ledax o.p.s
za 3. čtvrtletí roku 2009 a souhlasí s platbou
za poskytování pečovatelské služby společ-
nosti  LEDAX o.p.s.

� 22. Revitalizace veřejných prostranství
města
Rada bere na vědomí Výzvu k podání na-
bídky na zhotovení díla "Revitalizace veřej-
ných prostranství města Nové Hrady" a
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční od-
bor obesláním uchazečů dle návrhu.

� 23. Nabídky na varný kotel MŠ
Nové Hrady
Rada souhlasí s nákupem varného kotle pro
Mateřskou školu v Nových Hradech. Rada
souhlasí s výběrem firmy Kovoslužba, a.s.
jako dodavatele varného kotle a pověřuje
starostu ve spolupráci s MěÚ N. Hrady, In-
vestičním odborem zajištěním nákupu.

� 24. Parkování na náměstí
Rada souhlasí s řešením problému s parko-
váním na náměstí v Nových Hradech for-
mou nákupu parkovacího automatu. Rada
pověřuje starostu zajištěním poptávkového
řízení na dodavatele parkovacího automatu.
/Rada projednala problematickou situaci
ohledně parkování na náměstí, kde po
skončení turistické sezóny dochází k obsazo-
vání parkovacích míst turisty a návštěvníky
ze zahraničí i dlouhodobým stáním vozidel
místních občanů. Rada byla seznámena sta-
rostou s nabídkou na parkovací automaty
značky Siemens od společnosti ELTODO
dopravní systémy s.r.o. Praha. Rada souhlasi-
la s řešením problematické situace s parková-
ním formou nákupu parkovacího automatu
s tím, že by i nadále platilo pravidlo, při kte-
rém by byla základní doba (cca. 45 min.)
parkování zdarma (pro nákup, lékaře, úřady)
a další časový úsek by byl zpoplatněn. Tímto
řešením by bylo omezeno dlouhodobé stání
vozidel na náměstí v době od 8 do 17 hodin.
Starosta informoval radu o jednání s Policií
ČR ve věci zajištění dohledu nad parková-
ním a dopravní situací ve městě./

� 25. Žádost o pročištění stoky
Rada bere na vědomí žádost pana Rudolfa
Kopy, České Budějovice o pročištění stoky
u jeho domu čp. 119 v osadě Janovky. Rada
pověřuje Technické služby města Nových
Hradů a tajemníka provedením místního
šetření za účelem zjištění skutečného stavu.

� 26. Žádost o změnu rozhodnutí dotace
na dávku v HN a ZP
Rada bere na vědomí žádost o změnu roz-
hodnutí dotace na dávky HN a ZP od Minis-
terstva práce a sociálních věcí Praha.

� 27. Smlouva o výpůjčce
Rada souhlasí se Smlouvou o výpůjčce čás-
ti pozemku parc. č. PK 290 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů za účelem stavby "Silnice
II/154 Údolí u Nových Hradů křiž. Sil.
II/154 x II/156 a stavba mostu ev.č. 154
-008" a pověřuje starostu jejím podpisem.

� 28. Žádost o prořezávku větví
Rada souhlasí s provedením prořezávky
větví zasahujících nad hladinu rybníka
"Městský 2" Místní organizací Českého ry-
bářského svazu Nové Hrady za úhradu
vniklých nákladů do výše 6.000,- Kč.

� 29. Vyúčtování cestovních nákladů
Rada souhlasí s proplacením nákladů spoje-
ných s účastí pana Rudolfa Rusiňáka na me-
zinárodních závodech seniorů v Liberci
v celkové výši 1 200,- Kč a děkuje panu Ru-
siňákovi za dobrou reprezentaci Města
Nové Hrady.

� 30. Vyjádření stavebního úřadu – parcely
Rada bere na vědomí návrh MěÚ Nové Hra-
dy, Stavebního úřadu ve věci stanovení
Podmínek pro prodej stavebních parcel
v lokalitě Pod Zámeckým, větev D. Rada
postupuje návrh k projednání na jednání za-
stupitelstva města.

� 31. Dodatek č. 23 – Pojištění
– Kooperativa Praha
Rada souhlasí s Dodatkem č. 23 k pojistné
smlouvě č. 610016884 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
/Dodatkem je řešeno doplnění o nově naby-
té předměty pořízené v rámci dotačních ti-
tulů a investicměsta./

� 32. Smlouva o dílo č. 17/2009 – ZTV
Pod Zámeckým, Nové Hrady
– větev D, dodatek č. 1
Rada souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo
č. 17/2009 s firmou Milan Ertl, Kaplice pro
akci "ZTV Pod Zámeckým, Nové Hrady –
větev D a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Rada souhlasí s Dodatkem č.1 Smlou-
vy o dílo č. 17/2009 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
/Rada na základě výběrového řízení pro-
jednala návrh smlouvy o dílo pro akci "ZTV
Pod Zámeckým, Nové Hrady – větev D".
Na základě výběrového řízení byla jako nej-
výhodnější vyhodnocena nabídka firmy
Milan Ertl./

Zápis z 33. schůze rady města
ze dne  30. 11. 2009
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

dále přítomni:
Ředitelka Mateřské školy Nové Hrady
– paní Eva Heřmanová

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 32. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 32. schůze rady města.

� 2. Rozpočtové provizorium pro rok 2010
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
rozpočtové provizorium pro rok 2010 do
doby schválení nového řádného rozpočtu.

� 3. Rozpočtová změna č. 5
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 5 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

� 4. Měsíční odměny neuvolněných členů
zastupitelstva
Rada postupuje schválení výše měsíčních
odměn poskytovaných neuvolněným čle-
nům zastupitelstva na jednání zastupitelstva
města s tím, že doporučuje zastupitelstvu
schválení odměn podle předloženého ná-
vrhu.

� 5. Restaurátorský sondážní průzkum
Rada bere na vědomí výsledky restaurátor-
ského sondážního průzkumu provedeného
v obřadní síni radnice v N. Hradech.
/Rada obdržela zprávu o provedeném res-
taurátorském sondážním průzkumu obřadní
síně v budově radnice v Nových Hradech
od ak. malíře Ant. Hamsíka Praha. Dle pro-
vedeného průzkumu nebyly nalezeny žádné
cenné omítkové ani barevné vrstvy./

� 6. Deratizace kanalizační sítě
Rada bere na vědomí oznámení o provede-
né deratizaci kanalizační sítě v Nových
Hradech od společnosti VAK JČ , a.s. Čes-
ké Budějovice.

� 7. Prodej zahrádek v lokalitě Za hřištěm
Rada postupuje prodej zahrádek a souvise-
jících pozemků v lokalitě Za hřištěm na jed-
nání zastupitelstva města.
/Rada opakovaně projednala prodej
zahrádek a souvisejících pozemků v lokali-
tě Za hřištěm. Po souhlasu s prodejem byl
zveřejněn záměr o prodeji. Každý ze zájem-
ců by kupoval svoji zahradu a 1/24 souvise-
jích pozemků (komunikace uvnitř
zahrádkářské kolonie). Rada postoupila
prodej zahrádek a souvisejících komunika-
cí na jednání zastupitelstva města s tím, že
doporučuje Zastupitelstvu města prodej za
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cenu, která byla předběžně předjednána na
jednání zastupitelstva tj. max. 35 Kč/m2 a
podíl na pořízení geometrického plánu./

� 8. Oznámení o kladném výsledku
hodnocení přijatelnosti
Rada bere na vědomí oznámení o kladném
výsledku hodnocení projektů "Nové Hrady
- investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového života"
a "Obnova veřejných prostranství a záze-
mí pro volnočasové aktivity obyvatel měs-
ta Nové Hrady".

� 9. Oznámení o důvodech zamítnutí
projektu
Rada bere na vědomí Oznámení o důvodech
zamítnutí projektu "Nové Hrady – rekon-
strukce a modernizace místních komunika-
cí" od ROP Jihozápad České Budějovice.

� 10. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku na opravu
Rada postupuje projednání žádosti o finanč-
ní příspěvek na opravu rodinného domu
pana Ing. Ludovít Kasana a paní Anny Rol-
lerové, Nové Hrady finanční komisi.

� 11. Informace o přípravě ceny vodného
a stočného pro rok 2010
Rada bere na vědomí informace o jednání
se společností VAK JČ a.s. České Budějo-
vice o ceně vodného a stočného pro rok
2010 a pověřuje starostu dalším jednání
v této věci.

� 12. Veřejné osvětlení – cena energie
pro rok 2011
Rada souhlasí na základě odborného dopo-
ručení s uzavřením smlouvy na odběr elek-
třiny v rámci produktu "Light 2011" od
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o.

� 13. Dlužné nájemné a služby s používání
bytu čp. 219
Rada bere na vědomí sdělení o výši dlužného
nájemného a za služby spojené s užíváním
bytu paní Lenky Krejčí, Nové Hrady 219.
Rada pověřuje Technické služby města No-
vých Hradů vymáháním dlužné částky dle
splátkového kalendáře.

� 14. Avízo pro příjemce smluvní podpory
Rada bere na vědomí sdělení od Státního
fondu životního prostředí ČR Praha pro pří-
jemce smluvní podpory ve výši 2 440 000 Kč
jako doplatek na dokončení akce ČOV –
Nové Hrady.

� 15. Soutěž o Cenu za nejlepší přípravu
a realizaci Programu regenerace MPR
a MPZ
Rada bere na vědomí Soutěž o Cenu za nej-
lepší přípravu a realizaci programu regenera-
ce MPR a MPZ a pověřuje investiční oddělení
dalším jednáním.

� 16. Žádost o napravení kalamitního
stavu porostu
Rada bere na vědomí upozornění na nebez-
pečný stav porostu nad rodinnými domy
a chalupami v Údolí u Nových Hradů a
souhlasí s doporučením Odboru Životního
prostředí jednat přímo s vlastníkem poze-
mků a to Lesy ČR a následně podat podnět
k MěÚ Trhové Sviny – Odboru životního
prostředí, lesního hospodářství (Ing. Rudolf
Baldík).

� 17. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 18. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí probíhající vodoprávní
řízení od Městského úřadu Trhové Sviny,
Odboru životního prostředí.

� 19. Výzva k vrácení nevyčerpaných
prostředků
Rada bere na vědomí výzvu k vrácení nevy-
čerpaných finančních prostředků od Minis-
terstva vnitra ČR z projektu "Czech - Point
– kontaktní místo (Upgrade)" a pověřuje úč-
tárnu  vrácením finanční prostředků.

� 20. Dodatek smlouvy na služby – 2010
Rada bere na vědomí Dodatek smlouvy na
služby pro rok 2010 od Technických služeb
Třeboň s.r.o. a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
/Rada obdržela Dodatek smlouvy mezi
Městem Nové Hrady a Technickými služ-
bami Třeboň s.r.o. s oznámením ceny slu-
žeb za rok 2010, které zůstávají ve stejné
výši jako v roce 2009./

� 21. Smlouva o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu
Rada souhlasí na základě Dohody č.
31071/17 ze dne 23.7.2004 se Smlouvou
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu "Vyšné, obec – kabel
NN" a pověřuje starostu jejím podpisem.

� 22. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada bere na vědomí žádost o povolení
umístění elektrického zařízení od společ-
nosti FIERA a.s. Jindřichův Hradech a po-
věřuje místostarostu pana Miroslava Šlence
provedením místního šetření.
/Žádost o povolení umístění elektrického
zařízení na akci "Přípojka na klíč – Nové
Hrady K 829/78 – p. Lechner – úprava NN
v kú. Nové Hrady"/

� 23. Žádost o vyjádření k existenci
inženýrských sítí
Rada bere na vědomí žádost o vyjádření
k existenci inženýrských sítí na mostních
objektech ve vlastnictví Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje České Budějovice
a pověřuje Technické služby města Nových
Hradů provedením zákresu sítí.

Zápis z  34. schůze rady města
ze dne 3. 12. 2009
přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

omluven: Miroslav Šlenc, místostarosta
s hlasem poradním:

Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Bylo projednáno:

� 1. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví. Rada
souhlasí se zařazením žádosti pana Karla
Kroniky, bytem Hranice 12 do seznamu
uchazečů o byt v DPS Nové Hrady. Rada
souhlasí s přidělením bytu 1+1 č. 49 v DPS
Nové Hrady panu Jiřímu Cigánkovi, trvale
bytem Nové Hrady, Komenského 233 a
paní Evě Pospíšilové trvale bytem Vyšné.
Rada souhlasí s přidělením bytu 1+1 č. 34
v DPS manželům Biedermanovým, trvale
bytem Chomutov, K. Buriana 4645. Rada
souhlasí s přidělením uvolněného bytu 0+1
nám. Republiky 59 v Nových Hradech paní
Marcele Vlnaté. Rada souhlasí s přidělením
uvolněného bytu 1+1 Nové Hrady, 5. květ-
na 89 panu  Romanu Matějkovi.

� 2. Studie zastavitelnosti lokality Jižní
město I. – V. etapa
Rada souhlasí se schválením studie vypra-
cované projektovým atelierem AD s.r.o.
jako Studií zastavitelnosti lokality Jižní
město I. – V. etapa, která bude sloužit jako
podklad pro vydání územního rozhodnutí a
postupuje jej k projednání na jednání zastu-
pitelstva města.

� 3. Výběrové řízení – tisk kalendáře
Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení k ativitě "Kalendáře akcí a událostí
na rok 2010" v rámci projektu "Nové Hrady
– vítejte u nás" a souhlasí s výběrem společ-
nosti INPRESS a.s. jako zhotovitele "Ka-
lendáře akcí a událostí na rok 2010". Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
/Rada obdržela zápis z jednání Finanční ko-
mise Rady města, na kterém bylo provedeno
výběrové řízení na zhotovitele novohrad-
ského stolního kalendáře. Byly obesláni tři
možní dodavatelé, nabídku zaslala firma
Herbia spol. s.r.o. a Inpress a.s. Finanční ko-
mise na základě provedeného výběrového ří-
zení doporučila radě města jako nejvhodněší
nabídku společnosti INPRESS a.s./

� 4. Žádost o bezúplatný převod pozemků
Rada souhlasí s podáním žádosti o bez-
úplatný převod pozemků parc.č. KN st.p.č
249 v k.ú. Byňov o výměře 308 m2 a poze-
mku parc.č. KN 235/2 v k.ú. Nové Hrady
o výměře 1793 m2 k Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových a postupuje ji
k projednání na jednání zastupitelstva měs-
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ta. Rada souhlasí s podáním žádosti o bez-
úplatný převod pozemků parc. č KN 297/25
o výměře 455 m2 a parc.č KN 303 o výměře
86 m2 v k.ú. Nové Hrady k Pozemkovému
fondu České republiky a postupuje ji k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města.
/Místostarosta Ing. L. Kasan informoval
radu města o jednání s Úřadem pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových ohledně
pozemků parc.č. KN st.p.č 249 v k.ú. By-
ňov o výměře 308 m2 a pozemku parc.č. KN
235/2 v k.ú. Nové Hrady o výměře 1793 m2,
které jsou ve vlastnictví České republiky.
Jedná se o pozemky pod prodejnou v Byňo-
vě resp. pod bývalým hokejovým hřištěm
v areálu TJ, o jejichž převod lze zažádat.
Rada dále projednala podání žádosti o bez-
úplatný převod pozemků parc. č KN 297/25
o výměře 455 m2 a parc. č KN 303 o výměře
86 m2 v k.ú. Nové Hrady (pozemky taktéž
v majetku České republiky) k Pozemkové-
mu fondu České republiky. Tyto pozemky
leží v zástavbovém území lokality Pod Zá-
meckým – větev D./

� 5. Byňov – úprava zabezpečení objektu
Rada souhlasí s návrhem řešení zabezpeče-
ní objektu prodejny v Byňově dle návrhu
firmy EXZAS, s.r.o. a pověřuje starostu
města zajištěním realizace.
/Starosta seznámil radu města s nabídkou fir-
my EXZAS, s.r.o. ve věci zabezpečení objek-
tu prodejny v Byňově. Vzhledem k využití
části objektu pro potřeby místních občanů a
spolků, bude nutno provést úpravu zabezpe-
čovacího zařízení tak, aby tato část objektu
a část prodejny mohly být využívány sa-
mostatně/

� 6. Přeložení vodovodní přípojky
Rada souhlasí s přeložením vodovodní pří-
pojky ke skládce Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje, p.o přes pozemek č. 320/4
a 320/7 v k.ú. Nové Hrady.

� 7. Smlouva o partnerství
Rada souhlasí se zapojením ZŠ Nové Hrady
do projektu "Školy pro region – modernizace
ŠVP ZV v českorakouském příhraničí No-
vohradska" realizovaného ve spolupráci
s Novohradskou občanskou společností,
o.s. v rámci Operačního programu Vzdělá-
vání pro konkurenceschopnost. Rada sou-
hlasí s uzavřením Smlouvy o partnerství
k tomuto projektu.
/Starosta města informoval radu města
o Smlouvě o partnerství mezi Základní ško-
lou Nové Hrady a Novohradskou občan-
skou společností, o.s. ve věci zapojení ZŠ
N.Hrady do projektu "Školy pro region –
modernizace ŠVP ZV v českorakouském
příhraničí Novohradska" v rámci Operační-
ho programu Vzdělávání pro konkurences-
chopnost. Příjemcem a realizátorem projektu
je Novohradská občanská společnost, ZŠ N.

Hrady je partnerem projektu a jednou z pěti
škol, kde se bude projekt realizovat. Dle pra-
videl programu musí toto zapojení do pro-
jektu schválit zřizovatel příslušné školy./

� 8. Výběrové řízení – projektová
dokumentace pro "ZTV Jižní město
– Nové Hrady – I. etapa"
Rada bere na vědomí zadávací dokumentaci
k podání nabídky na zhotovení projektové
dokumentace pro "ZTV Jižní město – Nové
Hrady – I. etapa"a pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Investiční odbor vypracováním Vý-
zvy uchazečům a obesláním uchazečů dle
návrhu. Rada pověřuje Finanční komisi za-
pracováním této aktivity do rozpočtu pro
rok 2010.

� 9. Prodej vrat
Rada souhlasí s prodejem 3 ks garážových
vrat z hasičské zbrojnice panu D. Černému
za cenu 1 600,-Kč za jeden kus.
/Rada byla starostou města informována
o jednání s panem D. Černým, který jako je-
diný projevil zájem o odkoupení vrat z hasič-
ské zbrojnice v Nových Hradech. Likvidační
komisí byla navržena cena, která byla pa-
nem D. Černým akceptována./

ZÁPIS z 24. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 10. prosince 2009
Přítomni: p. Albert, p. Ing. Kasan,

p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolímek,
p. Sýkora, p. Vicány, p. Brychta,
p. Ing. Kříha, p. Kollmann, p. Leštianský,
Mgr. Pospíšilová, p. Dorotovič, p. Šlenc,
p. Ing. Štangl, p. Strnad

Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
"Koželužny" v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnos-
ti 14 členů zastupitelstva, během jednání
v 18.15 hodin se dostavil pan Strnad a hlasoval
od bodu 2. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 23. zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn a
nebyla vůči němu vznesena žádná  námitka.

Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Navrhl jménem Rady města
doplnění programu jednání o bod č. 2.5. – Bez-
úplatný převod pozemků, bod č. 3. Studie za-
stavitelnosti lokality Jižní město I. – V. etapa a
bod č. 7 na žádost předsedy Kontrolního vý-
boru pana Ing. Kříhy – Zpráva z jednání kon-
trolního výboru v měsíci listopadu a prosinci
2009.

Program 24. zasedání byl doplněn o bod
č. 2.5. – Bezúplatný převod pozemků, bod č. 3.
Studie zastavitelnosti lokality Jižní město I. –
V. etapa a bod č. 7 – Zpráva z jednání kontrol-
ního výboru v měsíci listopadu a prosinci
2009. Další doplnění programu ostatními za-
stupiteli nebylo podáno. Doplněný program
byl schválen 14 hlasy.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: pan Ing.
Kříha, pan Mgr. Jarolímek, a pan Vicány byla
schválena 11 hlasy, 3 se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen pan Ing. Kříha.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 24. jednání zastupitelstva: pan Dorotovič,
a pan Brychta – schváleno 12 hlasy, 2 zastu-
pitelé se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 23. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body. Zastupitelstvo bere na vě-
domí bez připomínek předloženou kontrolu
usnesení z 23. veřejného jednání zastupitel-
stva 14 hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastupi-
tele o nutnosti aktualizace rozhodnutí č. 2.5.
ze dne 25.8.2009 – Podmínky pro prodej
stavebních pozemků v lokalitě pod Zámec-
kým, větev D dle upraveného návrhu navrže-
ného Městským úřadem, Stavebním úřadem
Nové Hrady. Návrh byl upraven v souladu se
stavebním zákonem č. 183/2006 Sb., a to
především z důvodu použití odborných ter-
mínů dle tohoto zákona. Zastupitelstvo
schválilo Podmínky pro prodej stavebních
pozemků v lokalitě pod Zámeckým, větev
D dle upraveného návrhu navrženého Měst-
ským úřadem, Stavebním úřadem Nové
Hrady 15 hlasy.

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti na prodej stavebních poze-
mků parc. č. 301/10 o výměře 216 m2,
301/11 o výměře 215 m2, 301/12 o výměře
206 m2 a 301/14 o výměře 113 m2 vše v cel-
kové výměře 750 m2 od pana Martina Sre-
meňáka a Ing. Michaely Hadačové. Pan
Ing. Kříha se dotazoval, podle jakých pod-
mínek bude uskutečněn prodej, zda podle
původních nebo nových. Pan Starosta od-
pověděl, že prodej proběhne podle nově
schválených podmínek prodeje dle bodu
2.1. Zastupitelstvo schválilo prodej staveb-
ních pozemků parc. č. 301/10 o výměře
216 m2, 301/11 o výměře 215 m2, 301/12
o výměře 206 m2 a 301/14 o výměře 113 m2

vše v celkové výměře 750 m2 panu Martinu
Sremeňákovi a paní Ing. Michaele Hada-
čové podle nových podmínek prodeje za
cenu 390 Kč / m2 – 15 hlasy.

2.3. Pan starosta informoval zastupitele o Do-
hodě o změně a průběhu hranic mezi k.ú.
Těšínov a k.ú. Údolí u Nových Hradů mezi
Městem Nové Hrady a obcí Petříkov v rám-
ci prováděných komplexních pozemkových
úprav v daných katastrálních územích. Pan
Ing. Štangl se dotazoval na termín – spůlná
hranice. Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že
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se domnívá, že se jedná o hranici, která vede
středem vodního toku. Zastupitelstvo schvá-
lilo Dohodu o změně průběhu hranic mezi
k.ú. Těšínov a k.ú. Údolí u Nových Hradů
mezi Městem Nové Hrady a obcí Petříkov v
rámci prováděných komplexních pozemko-
vých úprav v daných katastrálních územích
15 hlasy.

2.4. Starosta Mgr. Hokr informoval zastupitele
o prodeji 24 zahrádek a prodeji části soused-
ních pozemků z důvodu zajištění přístupo-
vých cest k zahrádkám v lokalitě za hřištěm.
Upřesnil, že snížení ceny pozemků je možno
uskutečnit na základě vypracované a schvá-
lené cenové mapy. Vzhledem k předcháze-
jícím dohodám s nájemci zahrádek a ke
skutečnosti poskytnutí slevy pan starosta na
základě doporučení rady města navrhuje
cenu 35,- Kč/ m2. Jednání doplnil pan
MVDr. Valenz s tím, že upozornil na sku-
tečnost předběžné dohody o výši ceny za
pozemky a to do 30.000,- Kč za zahrádky i
přilehlé pozemky. Pokud bude cena vyšší,
není jistota, že všichni nájemci zahrádek
budou finančně schopni uvažovaný prodej
uskutečnit. Pan starosta potvrdil, že rada
podala návrh na stanovení ceny pozemků do
výše 35,- Kč/m2 a tím by byly splněny
všechny podmínky předpokládaného prode-
je. Pan MVDr. Valenz dále upozornil, že v
době dohod nebyla známa částka za vypra-
cování Geometrického plánu a tato nyní
cenu pozemků zvyšuje. V průběhu projed-
návání tohoto bodu se vzdálil pan Ing.
Štangl a k tomuto bodu nehlasoval. Pan sta-
rosta navrhl hlasování rozdělit z důvodů
možné podjatosti vhledem ke skutečnosti,
že zastupitel pan Strnad je též žadatelem
o prodej zahrádek. Pan MVDr. Valenz po-
děkoval panu starostovi za dovedení prode-
je k řádnému konci a za aktivitu spojenou
s projednáváním prodeje zahrádek v lokali-
tě za hřištěm. Pan starosta poděkoval panu
Jiřímu Haiderovi, paní Katce Mikešové-
Marešové a MVDr. Valenzovi za pomoc
při přípravě prodeje. Nejprve bylo hlasová-
no o prodeji zahrádky pro pana Strnada.
Prodej zahrádky č. 11 - Václav a Marta Str-
nadovi byl schválen 13 hlasy, 1 zastupitel
se zdržel hlasování, 1 zastupitel nehlasoval.
Ostatních 23 zahrádek - zahrádka č. 1 - Ro-
man Steinhauser, zahrádka č. 2 - Etttrich
Rüdiger, zahrádka č. 3 - Václav Pávek, za-
hrádka č. 4 - Eduard Emr, zahrádka č. 5 -
Václav Fajtl, zahrádka č. 6 - Jiří Haider, za-
hrádka č. 7- Miroslav a Zdeňka Valenzovi,
zahrádka č. 8 - Jaroslav Jelínek, zahrádka
č. 9 - Pavel a Jaroslava Pupavovi, zahrádka
č. 10 - Arnošt a Markéta Maierovi, zahrádka
č. 12 - Zdeněk a Květuše Hrbáčkovi, za-
hrádka č. 13 - Josef Machát, zahrádka č. 14 -
Jaroslav a Lenka Bráchovi, zahrádka č. 15 -

Lucie Vinická, zahrádka č. 16 - Jiří Hanžlík,
zahrádka č. 17- Marcela Pokorná, zahrádka
č. 18 - Štefan Šprtka, zahrádka č. 19 - Vlas-
timil a Jarmila Rúčkovi, zahrádka č. 20 -
Zdeňka Kostečková, zahrádka č. 21 - Pavel
Hošek, zahrádka č. 22 - Zuzana Miškeiová,
zahrádka č. 23 - Kateřina Mikešová (Mare-
šová), zahrádka č. - 24 Jiří Horalica. Prodej
byl schválen 14 hlasy, 1 zastupitel nehla-
soval.

3. Studie zastavitelnosti lokality Jižní město
I. – V. etapa
Pan starosta informoval zastupitele o Studii
zastavitelnosti lokality Jižní město I. – V.
etapa vypracované projektovým atelierem
AD s.r.o. která bude sloužit jako podklad
pro vydání územního rozhodnutí. Pan Ing.
Štangl se dotazoval na majetkové vypořádá-
ní pozemků v tomto návrhu. Pan starosta od-
pověděl, že město vlastní pozemky zejména
v části etapy č. III. Prioritou je vybudování
komunikace v I. etapě, kde se o pozemcích
jedná s jejich vlastníky a je připravena
předběžná dohoda. Zastupitelstvo schválilo
Studii zastavitelnosti lokality Jižní město I.
– V. etapa – 15 hlasy.

4. Rozpočtová změna č. 4
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
Rozpočtové změny č. 5 dle předloženého
rozpisu od správce rozpočtu paní Evy Strá-
ské. Pan Starosta Mgr. Hokr informoval za-
stupitele o čerpání rozpočtu 2009. Uvedl, že
byly získány finanční prostředky, s kterými
se nepočítalo v rozpočtu a to především od
HSWB Dobrá voda. Dále potvrdil, že fi-
nanční prostředky od státu byly nižší, než se
předpokládalo. Pan Ing. Štangl uvedl, že ně-
kolikrát upozorňoval na to, že finanční pros-
tředky poskytované státem budou výrazně
nižší. Pan starosta řekl, že již při schvalová-
ní rozpočtu bylo počítáno s možností nižší-
ho příjmu z daní, a proto byl rozpočet
nastaven jako přebytkový. Pan starosta dále
dodal, že odhad pana Ing. Štangla o výběru
daní byl správný. Rada města reagovala na
nižší rozpočtové příjmy opatřeními již od
června letošního roku, a to zejména kráce-
ním výdajů rozpočtu. Díky těmto opatřením
by mělo město (po obdržení dotací za před-
financované projekty) ukončit rok s vyrov-
naným rozpočtem tj. v kladných číslech a s
rozpočtovou rezervou ve výši cca. 8,5 mi-
liónu korun, což odpovídá stavu na začátku
roku 2008 i 2009. V roce 2010 je očekáván
propad výběru daní o dalších cca. 15%, při
sestavování rozpočtu bude město vycházet
z podkladů poskytovaných Svazem měst a
obcí. Pan Ing. Štangl se dotazoval na výdaje
na str. 3 – vratka z roku 2008 – Pískovna
Nakolice. Pan starosta odpověděl, že se jed-
ná o poskytnutou finanční částku na zpraco-
vání studie a následné žádosti do některého
z grantových programů na vybudování pří-
stupové komunikace do pískovny Nakolice.
Vzhledem ke skutečnosti že se nepodařilo
zajistit vykoupení všech potřebných poze-

mků a souhlas všech vlastníků, nebylo mož-
né tuto žádost do grantového programu po-
dat a proto bylo nutné finanční částku vrátit.
Pan Ing. Kříha se dotazoval na skutečné fi-
nanční prostředky ve vztahu k dotacím. Pan
Šlenc upřesnil, že při sestavování rozpočtu
2010 bude vycházeno z výsledků roku
2009. Pan Ing. Kříha se dále dotazoval na
propady příjmů u daně z nemovitostí, příj-
mů z prodeje pozemků, příjmů z prodeje
bytů a nemovitostí. Pan starosta odpověděl
že u příjmů z prodeje pozemků bylo počítá-
no z prodejem 6 stavebních parcel v lokalitě
Pod Zámeckým, zatím se prodala pouze jed-
na a dále upozornil na zatím nedořešenou si-
tuaci s nájmem bývalé budovy celnice. Paní
Stráská (MěÚ Nové Hrady) upozornila na
to, že část financí ještě do rozpočtu přijde
od TSM. Přesná čísla tak budou známa až
v lednu. Pan Ing. Štangl se dotazoval na
poskytnutou dotaci od Jihočeského kraje na
úroky z úvěru na předfinancování projektů,
kdy bude příspěvek čerpán a zda to bude
uskutečněno rozpočtovou změnou. Pan sta-
rosta řekl, že informaci o schválení této
podpory ještě město oficiálně neobdrželo.
O návrhu na schválení ví pouze z materiálu
Výboru pro regionální rozvoj zastupitelstva
Jihočeského kraje, jehož je členem. Po ob-
držení oficiální informace bude město jed-
nat o čerpání podpory. Pan starosta dodal,
že je dobře, že město bude moci dotaci vy-
užít. Pro nově schválené projekty již dotace
na úrok z úvěrů nebude možno žádat, proto-
že Jihočeský kraj z finančních důvodů ne-
počítá pro rok 2010 s vypsáním tohoto
dotačního titulu. Zastupitelstvo schválilo
Rozpočtovou změnu č. 5 dle předloženého
návrhu 15. hlasy.

5. Projekty schválené k realizaci v rámci
ROP  NUTS II Jihozápad – financování
Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastupi-
telstvo o provedeném výběrovém řízení na
poskytovatele úvěru, bylo osloveno několik
bankovních domů, 4 banky zaslaly nabíd-
ky ostatní nereagovali. Jako nejlepší byla
vyhodnocena nabídky Československé ob-
chodní banky ,a.s. z důvodu ekonomicky
nejvýhodnější nabídky a především mož-
nosti dodržení poskytnutí úvěru do stanove-
ného data. Bylo hlasováno o bodech 5a, a
5b současně.

5a. Zastupitelstvo schválilo finanční úvěr do
maximální výše 10.639.000,- Kč od Česko-
slovenské obchodní banky, a.s. dle podmínek
uvedených v nabídkovém listu Českosloven-
ské obchodní banky a.s. pro předfinancování
projektu "Nové Hrady – výstavba a moderni-
zace místních komunikací", který byl vybrán
k realizaci v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory
1.5 – Rozvoj místních komunikcí. Zastupitel-
stvo pověřilo starostu podpisem úvěrové
smlouvy. Zastupitelstvo schválilo předfinan-
cování projektu v rámci rozpočtu města
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/celkový rozpočet projektu 11 121 697,00 Kč
včetně DPH/. Zastupitelstvo zároveň schváli-
lo kofinancování podílu Města Nové Hrady
v rámci projektu ve výši 7,5% z celkových
způsobilých výdajů projektu /tj. 847 195,05Kč
včetně DPH/ a částku 190 089,00 Kč včetně
DPH na pokrytí nezpůsobilých výdajů pro-
jektu z rozpočtu Města Nové Hrady.

5b. Zastupitelstvo schválilo finanční úvěr do
maximální výše 2.782.000,- Kč od Českoslo-
venské obchodní banky, a.s. dle podmínek
uvedených v nabídkovém listu Českosloven-
ské obchodní banky a.s. pro předfinancování
projektu "Nové Hrady – Vítejte u nás", který
byl vybrán k realizaci v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
oblast podpory 3.3. – Rozvoj služeb cestov-
ního ruchu, marketingu a produktů cestov-
ního ruchu. Zastupitelstvo pověřilo starostu
podpisem úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo
schválilo předfinancování projektu v rámci
rozpočtu města /celkový rozpočet projektu
3 007 000,00 Kč včetně DPH/. Zastupitel-
stvo zároveň schválilo kofinancování podí-
lu Města Nové Hrady v rámci projektu ve
výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů
projektu /tj. 225 525,00 Kč včetně DPH/
z rozpočtu Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schválilo bod 5a, a 5b 15 hlasy.

6.  Rozpočtové provizorium
Zastupitelstvo stanovuje rozpočtové provi-
zorium ve výši 1/12 rozpočtovaných příjmů
a výdajů roku 2009 v každém měsíci roku
2010, podle kterého bude město a jím zříze-
né organizace hospodařit do doby schválení
rozpočtu města pro rok 2010. Stanovení
rozpočtového provizoria bylo schváleno
15 hlasy.

7. Zpráva předsedy Kontrolního výboru
zastupitelstva města
Pan Ing. Kříha – Předseda kontrolního vý-
boru informoval zastupitele o provedené
kontrole Městského úřadu Nové Hrady dne
11. listopadu 2009 a 9. prosince 2009. Kon-
trola ze dne 11. 11. 2009 byla zaměřena na
plnění usnesení rady a zastupitelstva – ne-
byly shledány žádné závady. Dále byla pro-
vedena kontrola kupních smluv v lokalitě
Pod Zámeckým se zaměřením na poskyto-
vání motivačního příspěvku 100.000,- Kč
za dokončení a zkolaudování stavby do 60
měsíců. Pan Ing. Kříha konstatoval, že mo-
tivační příspěvek byl přiznáván až od roku
2002 s podmínkou vrácení tohoto příspěvku
v případě nedokončení stavby. Žádné roz-
hodnutí o této změně nebylo v roce 2002 do-
hledáno. Při kontrole ze dne 9. prosince byl
stanoven plán práce na rok 2010 s tím že byl
dohodnut tříměsíční cyklus provádění kon-
trol. Dále byla podána informace o provede-
né kontrole KIC Nové Hrady. Pan Mgr.

Jarolímek se domnívá, že pokud došlo ke
změně podmínek u poskytování motivačního
příspěvku, měla by být tato změna projednána
v zastupitelstvu v roce 2002. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí zprávu předsedy Kontrolní-
ho výboru zastupitelstva 15 hlasy.

8. Odměny členům zastupitelstva
Pan starosta informoval zastupitele o nut-
nosti stanovení výše odměn poskytova-
ných neuvolněným členům zastupitelstva
Města Nových Hradů na období prosinec
2009 až listopad 2010 na základě informace
účtárny Městského úřadu Nové Hrady. Za-
stupitelstvo schválilo návrh měsíčních od-
měn poskytovaných neuvolněným členům
zastupitelstva města dle návrhu Rady města
15 hlasy.

9. Interpelace
Nebylo využito právo podání interpelace
žádným zastupitelem.

10. Diskuse
Pan starosta informoval zastupitele o situ-

aci v pronájmu budovy bývalé celnice Nové
rady Hrady. Oznámil že byla tato budova
dvakrát nabídnuta k pronájmu a do dnešní
dne se nepodařilo pronájem definitivně uzav-
řít. Vzhledem k vysokým investicím do vyba-
vení budovy celnice je velmi malý zájem
o nájemní smlouvu. Do budoucna by se při-
kláněl k prodeji této nemovitosti. Pan starosta
oznámil, že o situaci bude nyní jednat Rada
města,které navrhne nové vypsání výběrové-
ho řízení s cílem najít nájemce. Pokud by ne-
bylo toto řízení úspěšné, je nutné hledat i
další varianty, např. prodej či využití objektu
městem Nové Hrady. Pan Ing. Štangl doplnil,
že by s případným prodejem také souhlasil,
ne však v této době, kdy ceny nemovitostí
jsou nízké.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda i nadále
trvá povinnost odstranění zastřešení bývalého
celního prostoru a zda je nutné odstranit kio-
sky v prostředním pruhu.

Pan starosta odpověděl, že probíhalo jed-
nání mezi Městem Nové Hrady, SÚS České
Budějovice a Policií ČR, tato povinnost není
nikde zaznamenána a že neví o žádném roz-
hodnutí, které by povinnost odstranění stře-
chy a vyklizení středního pásu  stanovovalo.

Pan Ing. Štangl upřesnil že Policie ČR
oznamovala nutnost odstranění zastřešení.

Pan Albert se dotazoval na skutečné nákla-
dy na provoz bývalé celnice.

Pan Haider ředitel Technických služeb
města Nových Hradů odpověděl, že náklady
na provoz a to především temperované vytá-
pění budovy stojí cca. 80.000,- Kč ročně.

Pan Dorotovič se dotazoval na situa-
ci v hale, upozornil že 18.5.2009 dával žádost
na opravu praskajících stěn. Dále upozornil na
špatný stav střechy na ubytovně sportovního
areálu.

Pan Haider odpověděl, že byl přizván sta-
tik, který provedl kontrolu prasklin, zazname-
nal jejich velikost a v nejbližší době dojde

k vyhodnocení stavu. Pan Haider upozornil,
že tento stav byl znám již při prováděné kolau-
daci, které byl pan Dorotovič přítomen.

Pan Šlenc odpověděl na dotaz ohledně
opravy střechy s tím, že byla přizvána odborná
firma na posouzení stavu střechy. Vzhledem
k tomu, že se jedná o rovnou plechovou stře-
chu, je jediná možnost provedení generální
opravy a pravděpodobně vybudování jiného
typu střechy. Protože tato aktivita nebyla v le-
tošním roce rozpočtována, navrhuje provede-
ní opravy z rozpočtu příštího roku a nebo se
pokusit sehnat peníze z grantových zdrojů.

Pan starosta Mgr. Hokr navrhl, aby byl dal-
ší postup při opravě střechy projednán v radě
za účasti zástupců Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady s tím, že se společně pokusí zís-
kat finance z dotačních titulů.

Pan Ing. Kříha upozornil pana Ing. Kasana,
že do dneška není provedena úprava a doplně-
ní jednacích řádů a upozornil na nutnost dota-
žení této úpravy  do konečné fáze.

Pan Roule (občané) se dotazoval, zda Měs-
to Nové Hrady uvažuje o vybodování bytů
v bývalých kasárnách Pohraniční stráže s tím,
že si tuto informaci přečetl v denním tisku
(Mladá fronta).

Pan starosta odpověděl, že tyto nemovitosti
nejsou v majetku města využívá je Policie ČR a
zatím nepřistoupila ani na částečný pronájem
některých budov z důvodu jejich vytíženosti.

Pan Roule (občané) se dotazoval na malé
množství vody v požární nádrži.

Pan starosta odpověděl, že o postupném na-
pouštění je jednáno s projektantem a bude po-
stupováno dle jeho návrhu. Pan starosta dále
řekl, že napuštění vody bylo řešeno z městské
studně na náměstí a bude v této činnosti pokra-
čováno tak, aby se zbytečně napuštění nepro-
dražovalo.

Pan Kopřiva (občané) upozornil na špatný
stav chodníku od zahradnictví, chodník se
propadá pravděpodobně po prováděné opravě
plynu v těchto místech.

Pan starosta poděkoval za připomínku a
potvrdil, že část oprav chodníků se budou pro-
vádět z grantových peněz, které město získalo.
Na další opravy bude město podávat projekto-
vé žádosti a pokusí se na ně zajistit dotační pe-
níze.

Pan Kopřiva (občané) se dále dotazoval,
zda se počítá s otevřením další lékárny na No-
vých Hradech.

Pan starosta odpověděl, že probíhají jedná-
ní s potencionálními uchazeči, ale vše je zá-
vislé na personálním obsazení nové lékárny.
Město zájemci nabídlo prostory pro novou lé-
kárnu v objektu bývalého Statku. O dalším vý-
voji jednání bude informovat.

Pan starosta ukončil jednání zastupitelstva
a poděkoval všem přítomným zastupitelům i
občanům města za účast na 24. jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů a popřál všem
klidné a pokojné prožití vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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stavby provést) a dotační podporu hledáme též
na realizaci doplňovacích vrtů pro pitnou
vodu. Rekonstrukci komunikace od Novo-
hradské hospody k tělocvičně jsme začlenili
do žádosti do Regionálního operačního prog-
ramu a je velmi potěšující, že celý projekt zís-
kal podporu. Nejen tuto komunikaci, ale též
rekonstrukci panelové cesty ke školní jídelně a
družině, rekonstrukci čtyř místních komunika-
cí v Údolí, výstavbu obslužné komunikace ve
Vilové čtvrti či výstavbu chodníků v Byňově a
Nových Hradech (včetně doplnění o přechody
pro chodce) budeme realizovat s dotační pod-
porou ve výši 92,5%! Přes nutnost určitých
úprav však v roce 2009 proběhlo velké množ-
ství investičních akcí, o kterých bylo v NZ
průběžně informováno. Některé vycházely ze
schváleného rozpočtu, jiné jsme mohli usku-
tečnit díky dotacím, které jsme získali
v průběhu roku.

Pokles příjmů z daní pro rok 2010 se oče-
kává kolem 15% ze stavu roku 2009. Reálně to
pro město Nové Hrady znamená nastavit již na
začátku roku rozpočet tak, abychom vedle za-
bezpečení chodu městského úřadu, školy,

školky a TSM realizovali především aktivity,
na které se nám podařilo zajistit významnou
dotační podporu. Jedná se především o již
zmíněný projekt rekonstrukce komunikací a
chodníků, částečnou rekonstrukci objektu bý-
valého Statku, revitalizaci veřejných prostran-
ství (u domu č.p.233, u „předáckých bytovek“,
u Olejového rybníka či v areálu Domu s pečo-
vatelskou službou) a dokončení zasíťování
u nových stavebních pozemků Pod Zámec-
kým – větev D.

V průběhu ledna pak očekáváme informaci
o výši podpory pro zateplení a výměnu oken
v budově základní školy v Hradební ulici a k re-
kultivaci bývalé skládky u „Klondajku“ (tato
aktivita měla být řešena již před mnohými roky
a její neuskutečnění může do budoucna zname-
nat placení vysokých pokut). Z Ministerstva
školství pak společně s TJ Sokol očekáváme
dotaci pro opravu kuželny. Vzhledem k plá-
nované rekonstrukci mostu v Údolí (investo-
rem je Jihočeský kraj) je nutno do rozpočtu
začlenit výdaje spojené s uhrazením navazu-
jících aktivit, zejména s vybudováním chod-
níku a úpravou kanalizace. Navíc musíme
počítat s možností (a jistě bychom se nezlobili,
kdyby tomu tak bylo) získání dotace pro ně-
které z našich žádostí v rámci regionálního

operačního programu či z dotací Ministerstva
zemědělství ČR.

I v roce 2010 však nemůžeme polevit v pří-
pravě projektových dokumentací pro další dů-
ležité akce ve městě a osadách. Již na konci
loňského roku byly zahájeny projektové pří-
pravy pro vybudování přírodního koupaliště
(rozšíření Olejového rybníku), pro ZTV Jižní
město (včetně výkupu pozemků) a společně se
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje
též pro rekonstrukci komunikace a chodníků
na Jakuli. Čeká nás též příprava projektů pro
rekonstrukci a výstavbu komunikací či chod-
níků ve městě, rekonstrukci domů pro výstav-
bu bytů, zateplení budovy ZŠ v Komenského
ulici či opravy střechy v Českém domě nebo
na ubytovně TJ. Po převzetí objektu bývalé
školky v Byňově nás společně s místními ob-
čany a spolky čeká diskuse ohledně dalšího
využití této budovy.

Velké množství investičních akcí však ne-
znamená, že se zaměříme pouze na ně. Rádi
bychom udrželi vysoký standard kulturně-
společenského života ve městě a osadách a
podpory místních zájmových sdružení, spolků
a sportovních organizací ve formě příspěvků
na činnost i grantového programu. Pro naplně-
ní fondu pro akce podporované z grantového
programu města bychom rádi využili část fi-
nancí, které jsme obdrželi od Ministerstva prá-
ce a sociálních věcí za 3. místo v soutěži Obec
přátelská rodině. Naším cílem bude využít
tento bonus k financování akcí, které budou
zaměřeny na zapojení všech věkových skupin
a pro rodinné aktivity.

Při podpoře sportovních a spolkových akti-
vit místních organizací bychom také i nadále
rádi pokračovali v pomoci při získávání gran-
tových či jiných dotačních prostředků z kraj-
ských, státních či evropských fondů. Vidíme
tuto aktivitu jako důležitou nejenom pro sa-
motné organizace, ale též jako cestu pro čás-
tečné odlehčení městskému rozpočtu.

Z výčtu uvedených akcí a aktivit je jasné,
že příprava rozpočtu a následná realizace ne-
bude jednoduchá. Při rozvržení jednotlivých
akcí budeme vycházet především ze zkuše-
nosti z letošního roku, zejména s ohledem na
platební problémy státu a zpoždění vyplácení
dotačních prostředků. Především z tohoto dů-
vodu byl pro největší realizovaný projekt (ko-
munikace) zajištěn úvěr pro předfinancování
všech jeho aktivit. Tento úvěr (stejně jako
předchozí pro projekty z ROPu) bude násled-
ně vyrovnán po obdržení schválené dotace.

Díky včasné reakci na důsledky finanční
krize, vysoké úspěšnosti při získávání dotač-
ních prostředků a celkově dobrému hospoda-
ření v roce 2009 vstupujeme do roku 2010 bez
finančních problémů a s finanční rezervou.
I díky této skutečnosti věřím, že i v rozpočtu
města pro tento rok najdeme dostatek finanč-
ních prostředků k tomu, abychom společně
realizovali co nejvíce akcí a aktivit, které při-
spějí k dalšímu rozvoji města, našich osad a
k co nejlepšímu a spokojenému životu našich
občanů.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

zveřejnění záměru města Nových Hradů

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

Nemovitost
Nebytové prostory nacházející se v budově čp. 396
v Nových Hradech (budova bývalé celnice)
a část pozemku parc. č. KN 664/12 v k.ú. Nové Hrady

Výměra Celková výměra podlahové plochy 526 m2,
celková výměra části pozemku k pronájmu 5 156 m2

Podmínky nájmu Nájemní smlouva na dobu určitou s výpovědní lhůtou

Usnesení rady města číslo Rada č. 35. ze dne 14.12. 2009 / bod č. 34

Zveřejněno dne 29.12.2009

Uzávěrka připomínek
k záměru dne 29.1.2010

Kontakt Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Nové Hrady,
tel.: 386 101 012, e-mail:jaroslavs@novehrady.cz

Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):
„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo pos-

kytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgá-
nech 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 obvyk-
lým. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“

Nabídky: Poštou nebo osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady
nejpozději do pátku 29.1.2010 do  12.00 hodin

Náležitosti nabídky: 1. Podnikatelský záměr
2. Finanční podmínky pronájmu
3. Délka pronájmu

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

Jaroslav  Šulc, tajemník MěÚ

Co nás čeká v roce 2010 ...
pokračování ze str. 1
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MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ
pro rok 2010

Poplatky ze psů upravuje Obecně závazná vyhláška Města Nové Hrady č. 5/2007, o místních
poplatcích. Pro rok 2010 se sazby poplatků ze psů nemění a zůstávají ve výši jako v předchozích
letech.

Každý poplatník je povinen ohlásit městskému úřadu ve lhůtě 15 dnů vznik poplatkové
povinnosti, nebo jakékoli změny, nebo zánik poplatkové povinnosti. Tímto se rozumí 15 dnů
od doby, kdy jsem si pořídil nového psa, nebo nastala změna vlastníka – držitele psa, nebo když
psa již nemám.

� Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců

� Poplatek je roční a splatnost je do 15. února každého kalendářního roku

Sazba poplatku činí ročně:
a) za  prvního a každého dalšího psa téhož držitele 1000 Kč
b) za prvního a každého dalšího psa, jehož držitelem je poživatel invalidního,

starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným
zdrojem příjmů, anebo poživatel sirotčího důchodu 200 Kč

c) za prvního psa v osadách Byňov, Údolí, Štiptoň, Vyšné, Nakolice, Obora 500 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v osadách Byňov, Údolí, Štiptoň,

Vyšné, Obora, Nakolice 700 Kč

Snížení poplatku:
Sazba poplatku u vlastníka,  který nechá psa označit systémem radiofrekvenční
identifikace (mikročip)

a) za prvého psa 300 Kč

b) za druhého a každého dalšího psa 500 Kč

c) za prvého psa v osadách Byňov, Údolí, Štiptoň, Vyšné, Nakolice, Obora 150 Kč
d) za druhého a každého dalšího psa v osadách

Byňov, Údolí, Vyšné,  Štiptoň, Nakolice, Obora 250 Kč

Poplatek pro rok 2010 je splatný do 15.února 2010.
Pokud poplatník neuhradí roční poplatek do stanoveného data, bude vyměřen poplatek pla-

tebním příkazem, nebo následně až exekučním příkazem a to až do výše 3 násobku sazby roční-
ho poplatku do tří let zpětně.

Formulář k přihlášení či odhlášení psa a celé znění obecně závazné vyhlášky města Nové
Hrady č. 5/2007 naleznete na www.novehrady.cz

Z. Vaněk, OŽP

Zimní údržba chodníků
Stanovení přehledného plánu zimní

údržby chodníků předcházela komplexní
inventarizace ploch chodníků ve městě a
osadách, které budou podle rozhodnutí na-
šich legislativců, nutné při zimní údržbě
udržovat Technickými službami N. Hrady.
Celková plocha je jen v Nových Hradech
cca 15 tisíc m2. Použití mechanizace není
možné na některých chodnících díky mno-
hačetnému dopravnímu značení, nevhodné-
mu parkování vozidel některých našich
spoluobčanů a v neposlední řadě i paramet-
rům chodníků. Při všech příznivých pod-
mínkách i tak bude nutné použití ruční práce
u více než poloviny výměry chodníků. Co
se týče dodržení časového plánu údržby je
nutné zvážit v jakém množství a jak dlou-
ho bude sníh padat. Striktní dodržování
harmonogramu bude v tomto případě prob-
lematické. Při zhoršených podmínkách
budou platit jasná pravidla o důležitosti
chodníků a přístupnosti ke školám, obcho-
dům a zdravotním zařízením.

Abych tuto problematiku neřešil jen ná-
řky, dovolil bych si i touto cestou požádat
spoluobčany o pomoc. Uvědomme si, že
není problém najmou 50 lidí na údržbu, ale
tyto náklady, které se tím vynaloží, budou
chybět jinde. Chtěl bych proto oslovit
vlastníky motorových vozidel, aby svá
„autíčka“ odstavovali na místech k tomu
určených, jak říká zákon a ne tam, kde je
napadne, a tím i zlepšovali možnost lepší
přístupnosti k údržbě.

Závěrem žádám i o lidské pochopení,
protože servis TSM zajišťují „jenom“ lidé
se svými problémy a starostmi, nejsou to
jen stroje, proto se může stát, že někdy ne-
bude úplně všechno tak, jak má být.

V případě řešení problémů je možné
upozornit na telefonu a e-mailových adre-
sách TSM N. Hrady.

Harmonogram údržby chodníků a ko-
munikací je uveřejněn na internetových
stránkách města.

Jiří Haider, pověřený vedením TSM

Další dokončený projekt
z dotací evropské Unie

Penzion Trutmaň
V prosinci 2009 byl dokončen projekt “Výstavba ubytování

pro venkovskou turistiku v č.p. 9 Mezilesí”, který byl spolufi-
nancován z prostředků Evropské unie – z regionálního operač-
ního programu (tzv. ROP).

Předmětem projektu byla rekonstrukce chátrající a nevyuží-
vané části objektu Kulturního domu v osadě Mezilesí – zvané
také Trutmaň. Z bývalých stodol byly vybudovány apartmány
s celkovou kapacitou 16 lůžek a z toho 1 apartmán byl vystavěn
zcela bezbariérově.

Celkové náklady jsou 4 045 tisíc Kč
a dotace je přislíbená v částce
2 105 tisíc Kč.

OŽP informuje – OŽP informuje – OŽP informuje
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Minulost a přítomnost přeshraniční  spolupráce
(K projektu schválenému Radou města N. H. – Evropská územ. spolupráce Rak. – ČR)

Po roce opět skončila výstava: „Po stopách
společné historie“ – letos poněkud vylepšená
s lepší koncepcí a omezením počtu obrázků
z Vídeň. muzea odsunutých – což výstavě
prospělo. Bohužel se nezměnil komentář Jiho-
čes. university k létům 1938 - 1945. Proto není
žádných pochyb, že se i podle zápisů výstava
líbila odsunutým a jejich potomkům, kteří vy-
cházejí ze svých pocitů. Škoda, že na tyto vý-
stavy chodí a vyjadřuje se tak málo místních.
Proto je a bude hledání objektivní pravdy ob-
tížné. Nepomohla tomu ani oficielní návštěva
hejtmana p. Zimoly. Stále si je třeba uvědomo-
vat, že peníze EU jsou cílevědomě určeny
k rozvíjení spolupráce a nikoliv k opaku. Nic-
méně, i když mohou být k zaměření, obsahu
výstavy a k tomu, že neměla končit odsunem,
ale vstupem obou států do EU různé názory, je
dobře, že se tato výstava uskutečnila.

Domnívám se, že další pokračování úsilí o
zlepšování přeshraniční spolupráce by se mělo
ubírat jinou cestou, než je popsáno v usnesení
Rady města z 8. 9. 2009.

Poměrně úzká, nikým asi nejmenovaná
zájmová skupina, nevolená, neprošlá výbě-
rem, pod hlavičkou: Město Nové Hrady, Jiho-
čes. universita, Vídeň. muzeum odsunutých a
známý projektový manažer, se uchází o další
dotaci EU ve výši asi 5,37 mil. Kč. Rada
schválila dokonce i zaplacení předfinancová-
ní. Z krátkého, ale trochu mlžícího usnesení, je
možno vyrozumět, že peníze budou vynalože-
ny na překlad knihy historika Teichla (s jehož
obsahem jsme byli již seznámeni v pasážích
knihy o Nov. domech.), na úsek filozofování
o kořenech přínosu bádání pro středoevrop.
myšlení a na vybavení Statků nábytkem.

Nové Hrady mám já a jistě další občané na-
tolik rád, že jsem přesvědčen, že Teichl počká,
filozofování o minulosti a přínosu vědě – poč-
ká a opuštěný záměr – Statky změnit na lázně a

místo toho provést neujasněnou rekonstrukci a
vybavit Statky nábytkem – počká, ve prospěch
řešení současných a budoucích záležitosti,
které prokazatelně zlepší a vyjasní přeshranič-
ní spolupráci. Je třeba zabývat se tím, co dnes
a zítra bude ovlivňovat náš život a vztahy. Pe-
níze je třeba použít např.:
1) Na vyřešení prokazované neúcty z obou

stran k obětem v posledních dnech války
(zavražděný starosta, řed. školy, vel. ha-
sičů).

2) Provést rozbor, vyhodnocení a závěry z bý-
valých Mírových slavností na N. H. a slav-
ností na Mandlsteinu – a jak dál.

3) Možnosti a uskutečnění společných „slav-
ností smíření“ každoročně s doprovodným
programem (výstava, kultur. program, ideo-
vé diskuse).

4) Na zhodnocení díla p. Bonfilia Wagnera
po opravě kláštera, koupení zvonů a jak
dál v kostelní spolupráci.

5) Na posouzení a vytvoření předpokladů
pro zřízení společného penzionu pro seni-
ory – jako sociál. zařízení – ocenit lidské
a ideové důsledky.

6) Na založení tiskoviny pro zlepšení vzá-
jemné spolupráce a informovanosti.

7) Na možnosti vzájemného rozšíření výuky
jazyků, spolupráci při akcích sportov-
ních, kulturních.

Ke všem uvedeným bodům 1 – 7 a třeba
dalším jsem připraven provést rozbor a odů-
vodnění. Na jedné straně stát i EU škudlí, ra-
cionalizuje, omezuje, při řešení krize na druhé
straně plnými hrstmi rozhazuje v naději, že pe-
níze budou mít efekt.

Páni radní a konšelé: Před hlasováním ne-
jen o smyslu této dotace přemýšlejte také
o konfliktu, střetu zájmů – kam a na co peníze
jsou, odkud přicházejí a kde končí a zda v tom

nejedete. Snadno se pak rozdávají chlebíčky,
zákusky, víno, káva, buřty.

Význam a dopad této dotace, tak jak je pre-
zentována, by byl stejný, jako když golfový
klub v Hluboké n/Vlt. získal z EU dotaci 5 mil.
Kč na akci golfem proti drogám, nebo záhad-
ná dotace z EU: Jazzmani míří do Nových
Hradů, vydávaná za spolupráci s Němci, nebo
možná oprávněná, ale nespravedlivá dotace
EU Lázničkám, což je soukromý sektor pro-
dukující zisk, zatímco stavebníci na Zámec-
kém staví z úpor, úvěrů a hypoték a asi marně
by o dotaci žádali. Miliardy se točí. Čili více
odpovědnosti a spravedlnosti je třeba u těch,
kteří v ČR dotace schvalují, rozdělují jako
Mikuláš nebo Ježíšek. Měli by také lépe kon-
trolovat výsledky, efekt. Že by v dotačních
záležitostech v zemi, která je prolezlá korup-
cí, bylo vše na jihu Čech transparentní a čisté,
že by neměli dlouhé prsty lobbisté a kmotři, že
je vše tak, jak to líčí náměstek hejtmana Kuba
– si může myslet jen ten největší optimista.
I když dopis bude zaslán i tam kde se rozhodu-
je, bude to mít asi stejný účinek, jako když
Don Quijot bojoval proti větrným mlýnům.

Současná možnost získání dotace z titulu:
Přeshraniční spolupráce vyzývá něco konkrét-
ního, smysluplného pro dnes a zítra dělat. Tak
si to přeje EU a na to dává nemalé peníze.

Ing. Maryška

My tři králové jdeme k vám...
... abychom už podesáté v našich farnostech

přinesli do vašich domovů novoroční požehná-
ní s přáním všeho dobrého v roce 2010 a požá-
dali o váš příspěvek pro potřebné, opuštěné,
hendikepované - pro všechny, kdo jsou odká-
záni na pomoc lidí s dobrým srdcem. Tento-
krát chceme vaše dary věnovat Hospici sv.
Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích
(www.hospicpt.cz/jak-pomoci).

Můžete se tak připojit k největší charitativní
akci v České republice, která v loňském roce v našich farnostech vynesla více než 44 tisíc korun
a v celé zemi více než 64 miliónů. Charita Česká republika, která sbírku pořádá už od roku 2001,
za celou dobu existence Tříkrálové sbírky shromáždila a rozdělila mezi potřebné úctyhodných
465 miliónů korun. Srdečně děkujeme za to, že k těmto štědrým dárcům trvale patříte také vy,
občané Nových Hradů.

Skupinkám tříkrálových koledníků udělí otec Tomáš v sobotu 9. ledna 2010 slavnostní po-
žehnání, aby se s ním téhož dne mohli vydat do vašich domovů. Na druhý den, v neděli 10. ledna,
pak budou koledníci procházet Horní Stropnicí. Tak jako v loňském roce doufají, že najdou vaše
dveře i vaše srdce otevřená.
Koordinátoři Tříkrálové sbírky:
Klášter Božího Milosrdenství, Mgr. Marcela Pokorná, ředitelka Oblastní charity N. Hrady

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ

ŠKOLE V TRHOVÝCH SVINECH

35. KONCERTNÍ  SEZÓNA 2009 - 2010
256. hudební večer

SMETANOVO TRIO
N o v o r o č n í k o n c e r t

Jitka Čechová – klavír
Jana Vonášková - Nováková – housle

Jan Páleníček – violoncello

Kulturní dům Trhové Sviny

středa 20. ledna  2010
v 19.00  hodin

Odjezdy autobusů:
Kaplice – 18.00, Velešín – 18.15,
Sv. Jan nad Malší – 18.20, Besednice – 18.30
Ledenice – 18.15, Borovany – 18.30
Nové Hrady – 18.00,
Horní Stropnice – 18.15 – dle požadavku
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INFORMACE O PŘEHLÍDCE
Přehlídka komorních souborů se uskutečnila 6. 11. 2009

v sále hotelu Rezidence za finanční podpory města Trhové Svi-
ny a Nové Hrady. Přehlídky v Nových Hradech se účastnilo
celkem 7 souborů z celé republiky. Dva bloky vystoupení, kte-
ré proběhly v dopoledních hodinách, vyslechlo několik jedinců
z řad veřejnosti, ale zejména žáků ZŠ v N. Hradech. Ti na závěr
svými hlasy udělili cenu obecenstva klarinetovému souboru ze
ZUŠ Prachatice.

Vedení ZUŠ v Trhových Svinech chce ještě jednou poděkovat
Městu Nové Hrady za finanční podporu této akce a rovněž i za
další podpory všech aktivit ZUŠ a těšíme se na další spolupráci.

Vedení ZUŠ T. Sviny (foto ZUŠ)

Z U Š T r h o v é S v i n y – p o b o č k a N o v é H r a d y

Ohlédnutí za rokem 2009
Uplynulý rok byl základní uměleckou školu významný zejména

50. výročím jejího založení. Oslavy tohoto kulatého výročí vyvrcholily
v dubnu a v květnu několika koncerty. Na těchto koncertech se předsta-
vili nejen současní, ale i bývalí žáci školy. Učitelé a žáci místní poboč-
ky připravili během roku celkem 12 veřejných koncertů, 2 vystoupení
v domě s pečovatelskou službou, žáci vystupovali několikrát při vítání
občánků na MěÚ a účinkovali při vernisážích výstav pořádaných KIC
Nové Hrady.

Dalšími aktivitami naší školy bylo uspořádání 6. ročníku celostátní
soutěže „Novohradská flétna“, 6. ročníku přehlídky komorních soubo-
rů a pořádání 3. mezinárodních hudebních kurzů. Veřejnosti se škola
opět připomněla zejména koncem roku v době adventu, kdy se uskuteč-
nily 4 koncerty. Dvě vystoupení se konala mimo prostory školy (6.12. –
adventní koncert v klášteře Božího Milosrdenství, zde se představilo ta-
neční oddělení, které bylo otevřeno od září 2009, 8.12. – koncert vážné
hudby v kostele sv. Petra a Pavla).

Škola se tak snažila během uplynulého roku přispět a podílet na kul-
turním životě města Nové Hrady. Závěrem mi dovolte, abych všem čte-
nářům NZ popřál v následujícím roce 2010 hodně štěstí, zdraví a
mnoho kulturních zážitků.

Jaroslav Brácha, učitel ZUŠ (foto ZUŠ)

Vánoční koncert žáků ZUŠ

Vystoupení Tanečního oddělení v klášteře

Vystoupení v DPS

Sedmikrásky Benešov nad Černou

Město Nové Hrady a KIC Nové Hrady děkuje
Sponzorům a partnerským organizacím
za podporu tvorby Novohradského kalendáře
pro rok 2010.
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KURZY KERAMICKÉ TVORBY
v Domě s pečovatelskou službou
Keramická dílna Kána při Klášteru Božího Milosrdenství v Nových Hradech si za dobu své

čtyřleté existence vychovala mnoho nadšených absolventů jednorázových keramických kurzů i
stálých návštěvníků, které práce s oživlou hlínou chytla za srdce a stala se jejich potěšením, zá-
bavou i možností umělecké seberealizace. Věkové složení účastníků kurzů je opravdu hodně ši-
roké – od téměř batolat přes děti z místní i okolních mateřských školek, žáky základních škol,
mládež, maminky na mateřské až po dospělé zralého věku.

Dosud ovšem v tomto výčtu chyběli skuteční senioři, lidé pokročilého věku s bohatými život-
ními zkušenostmi. Proč jim nedat příležitost, aby otiskli své vzpomínky a zážitky do tvárné hmo-
ty? To byla otázka, kterou jsme si v keramické dílně položili začátkem roku 2009 vlastně tak
trochu náhodou. Z původního nápadu, který zpočátku ani nebyl myšlen tak úplně vážně, se
ovšem brzo stala myšlenka s docela jasnými obrysy – udělat kurzy keramické tvorby přímo
v Domě s pečovatelskou službou.

Ukázalo se, že to byl dobrý nápad. Odpadla tím totiž jedna z hlavních překážek, které podo-
bným akcím obvykle stojí v cestě – totiž problém s mobilitou starších lidí a jejich ostychem vy-
dávat se někam mimo své bydliště. V tomto případě přišla keramická dílna za nimi domů.

Zpočátku to bylo pro mnohé z nich těžko pochopitelné. Většina z nich se ze začátku přišla
„jen podívat“, protože si mysleli, že jde o nějakou předváděcí akci. Když byli vyzváni, aby vzali
do rukou hlínu a zkusili sami něco vymodelovat, převažoval pochopitelně ostych. Brzo se ovšem
osmělili, vzájemně si dodávali odvahy a povzbuzení a po nějaké chvíli bylo vidět, jak začínají
vyplouvat na povrch nikdy předtím nevyužité talenty. Pro ně samotné bylo velkým překvape-
ním, že dokážou něco, na co třeba nikdy v životě ani nepomysleli.

Bylo pro nás opravdu úžasným zážitkem sledovat, jak se staří lidé
mnohdy třesoucími se prsty dotýkali keramické hlíny, jak opatrně
zkoušeli, co si k ní mohou dovolit a jak jim zářily oči, když je beztvará
hmota začínala poslouchat.

Děkujeme městu Nové Hrady, díky jehož příspěvku z grantového
programu „Podpora kultury a sportovních aktivit v Nových Hradech,
místních částí a osad v roce 2009“ jsme mohli takto obohatit život seni-
orů v DPS. Děkujeme také Klášteru Božího Milosrdenství za úhradu
povinné spoluúčasti v grantu. Jsme přesvědčeni, že šlo o velmi dobře
vynaložené peníze, neboť už nyní víme, že naše první keramické „oťu-
kávání“ v DPS rozhodně nebylo posledním.

Za kolektiv lektorů keramické dílny Kána
Ludmila Macková

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Vážení přátelé cestování, toulání, dálek vábení... ale i dobrého

posezení u zajímavých promítání !
Po loňské premiéře Vás v tento čas oslovuji a zvu na cestovatel-

ská promítání, se kterými budeme opakovaně přijíždět v měsících
leden – březen do Vašeho města. Díky skvělé spolupráci se zástupci
Nových Hradů, pečujícími o kulturu ve městě, se Vám s mými hos-
ty, profesionálními průvodci, cestovateli a příležitostnými dobro-
druhy, pokusíme zpříjemnit tmavé zimní večery touláním se po naší
Zeměkouli.

Pro jednoho bystrého posluchače se správnou odpovědí na
naší závěrečnou otázku, která vzejde z každého promítání,
máme připraven praktický dárek!

Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní program, který uvádím
níže. Ke každému z večerů se ve Zpravodaji ještě vrátím podrobněji
v následujících měsících. Nyní tedy :

Podkarpatská Rus
„...na počátku bylo nebe. Pak vznikly hory a po nich stvořil bůh

stromy. Teprve poté vdechl život i člověku. Těmi horami jsou strmé
karpatské hřebeny, na nich vyrostly nepropustné karpatské pralesy
a v jejich skrytu vystoupili z údolí na poloniny se sekerou přes ra-
meno v čele pasoucích se stád drobní a otužilí horalé.

Tou zemí, která byla takto stvořena, je Podkarpatská Rus.“

Pro našeho prvního hosta Martina MITÁŠE je podkarpatská
Rus téměř životním osudem, v posledních patnácti letech se stala
doslova druhým domovem. Dnes patří v Čechách k největším znal-
cům této části Ukrajiny a zejména v roli průvodce seznamuje své
klienty nejen s obecně známými místy, ale zejména díky mnohým
kontaktům a zkušenostem poodhaluje závoj běžně „neviditelného“.

Uvidíme snímky napříč územím podkarpatské Rusi, přiblížíme
se nejzajímavějším z památek, přírodních zajímavostí a místních
tradic. Řekneme si i o turistických a sportovních možnostech v tomto
nádherném kraji, který byl mezi světovými v letech 1919-1939 vojna-
mi součástí Československa – jednou ze čtyř samosprávných zemí.

Rádi se s Vámi o vše podělíme 26.1.2010 v 18 hod. v Koželužně!

PROGRAM LEDEN – BŘEZEN 2010, N. Hrady – Koželužna, od 18 h
26. 1. Podkarpatská Rus – Martin Mitáš
23. 2. Aljaška – Jan Kohout
23. 3. Bagdád, nejděsivější město světa – Tomáš Raděj

Jaroslav ZEMAN

Tvůrčí aktivity v Koželužně
I v novém roce pokračujeme v Koželužně
s těmito „otevřenými“ aktivitami:

� Malování pro děti
středa 14.00 – 17.00 hod.
Každé středeční odpoledne můžete
s námi tvořit, malovat a bavit se svou
šikovností. Od ledna rozšiřujeme na-
bídku i pro děti předškolní (a jejich ma-
minky), podpoříme rozvoj fantazie a
práci v tvůrčí partě.
Přijďte za námi do příjemného a poho-
dového prostředí Koželužny.
Zvou K. Jarolímková a L. Sovová

� Orientální tance pro děti
čtvrtek 15.00 – 17.00 hod.
Každé čtvrteční odpoledne tančí děvča-
ta pod vedením Jany Pupavové orien-
tální tance. Pokud se chcete ještě při-
hlásit, můžete se domluvit přímo na
místě v době tancování.

Další informace o Koželužně na KIC Nové
Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195

Tvůrčí aktivity v Koželužně v roce 2010
V letošním roce nabídneme pro všechny kreativní lidi sérii tvůr-

čích dílen v Koželužně. Nyní přinášíme především termíny, abyste
si mohli předem rezervovat váš čas. Zhruba na konci února vytiskne
KIC k tvůrčím dílnám podrobné informace v propagačním materiá-
lu, který bude zdarma a k dispozici celý rok na KIC Nové Hrady.

� BŘEZEN
13. - 14. 3. Tvůrčí dílna v Koželužně
– tanec orientální, břišní, „africký“

� DUBEN
17. - 18. 4. Tvůrčí dílna v Koželužně - malování
24. - 25. 4. Tvůrčí dílna v Koželužně – řezbářské dovednosti

� KVĚTEN
8. -9. 5. Tvůrčí dílny v Koželužně – fotografie krajiny

� ČERVEN
5. - 6. 6. Tvůrčí dílna v Koželužně – tisk a potisk textilií

� ČERVENEC
5. - 10. 7.  Tvůrčí dílna v Koželužně - malba
15. - 17. 7.  Malování na novohradském  náměstí

� SRPEN
2. - 7. 8.  Tvůrčí dílna v Koželužně – tisk a potisk textilií
9. - 14. 8. Tvůrčí dílna v Koželužně - malba
16. - 21. 8. Tvůrčí dílna v Koželužně – řezbářské dovednosti
23. - 28. 8. Tvůrčí dílna v Koželužně – keramika

� ŘÍJEN
23. - 24. 10. Tvůrčí dílna v Koželužně
– tanec orientální, břišní, „africký“

� LISTOPAD
20. - 21. 11. Tvůrčí dílna v Koželužně – tisk a potisk textilií
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Město Nové Hrady začalo realizovat projekt
„Nové Hrady – vítejte u nás“

Díky finanční podpoře Evropského fondu pro regionální rozvoj se v letech 2010 – 2011 usku-
teční tradiční i nové kulturní akce a tvůrčí aktivity, doplní se chybějící technické zázemí pro po-
řádání akcí, zkvalitní se propagační a informační servis města.

O projektu a jeho aktivitách vás budeme průběžně informovat i prostřednictvím Novohrad-
ského zpravodaje. Plakáty a pozvánky na jednotlivé akce budou vyvěšeny na standardních infor-
mačních a plakátovacích plochách a na internetových stránkách města Nové Hrady

Prvním výstupem tohoto projektu je Kalendář kulturních a novohradských aktivit na rok
2010. V tomto kalendáři naleznete plánované akce nejen Města a KIC Nové Hrady, ale i míst-
ních spolků, škol a zájmových organizací.

Město Nové Hrady děkuje všem, kteří přispěli
svými informacemi a spolupracovali na tvorbě
Kalendáře 2010.

Ohlédnutí za panem Placerem
V letošním roce si připomeneme pětadeva-

desáté výročí narození pana Josefa Placera,
amatérského hudebníka a nadšeného kantora.
Jelikož jsem tím prvním žákem pana Placera,
dovoluji si o těchto začátcích napsat pár slov,
neboť pamětníků ubývá.

Má cesta k muzice začala v Kramolíně, kde
jsem slyšel hrát na harmoniku svého bratrance
Ladislava Vopelku. Od pana Karby (otce zná-
mého novohradského malíře) mi otec koupil
malou harmoniku s 12 basy. To se psal rok
1950. Po nějakém čase mého jalového brnká-
ní bylo třeba se poohlédnout po nějakém učite-
li. Hudební škola byla tehdy až v Českých
Budějovicích, což nepřicházelo v úvahu.
Mému otci se podařilo přemluvit pana Placera,
který hrál na knoflíkovou harmoniku, aby mi
občas něco ukázal. V padesátých letech nebyl
v pohraničí žádný blahobyt, a tak produkty
z našeho hospodářství byly tím rozhodujícím
argumentem. Tenkrát ani jeden z nás netušil,
že se nám stane muzika celoživotním zájmem.

Začal jsem tedy občas docházet na faru
(tehdy tam Placerovi bydleli) s vajíčky, más-

lem apod. Po čase jsem dostal školu a začalo se
podle not. Někdy jsem chodil panu Placerovi na-
proti ke kapličce na Jánskou louku. Dělal tehdy
skladníka v traktorové stanici, která byla v býva-
lé jízdárně. Ještě dnes si dokážu přesně vybavit
jeho chůzi s nakloněním na pravou stranu.

Po čase přibyli další tři žáci. První byl Ro-
man Roule. Roulů měli na náměstí řeznictví,
kde jsme občas také zkoušeli. Romana jsem
měl moc rád. Byli jsme přátelé až do jeho
předčasného odchodu. Druhým byl Josef
Tampír z myslivny na Jakuli. Třetí byl Jiří Kří-
ha, který bydlel na strážním domku na trati N.
Hrady – Petříkov a jako jediný hrál na knoflí-
kovou harmoniku. Tato čtyřka byla prvním
souborem harmonik pana Placera. Hráli jsme
převážně skladby Josefa Koreše, z nichž si po
těch šedesáti letech pamatuji jen polku s ná-
zvem Eva nebo Evička. Všechny party nám
vzorně opisoval pan Tampír, ačkoli sám hudeb-
níkem nebyl. V tomto složení jsme hodně hráli
kolem toho osudového roku 1953 (měnová re-
forma). Mezi naše štace patřily snad všechny
hospody v okolí, které už dávno neexistují, ale
také Třeboň, České Budějovice apod.

Já jsem v roce 1956 odešel do vojenské hu-
dební školy. Při svých prázdninových návště-
vách jsem viděl jak panu Placerovi přibývají
žáci. Všiml jsem si také jak se stal pan Placer
zapáleným a obětavým kantorem. Ano, kdo
chce pro věc zapalovat, musí pro ni sám hořet.
Bohužel je třeba dodat, že jako „odměnu“ za
svou práci musel pan Placer často čelit ústr-
kům a ponižování.

V závěru bych rád pozval všechny bývalé žáky
na společné setkání, které se uskuteční 15. května
2010. V 11.00 hod. bychom se sešli u hrobu pana
Placera, pak by následoval společný oběd a odpo-
ledne ve 14.00 hod. program s muzikou pro ve-
řejnost. Pokud vám to čas jen trochu dovolí,
přijďte vzdát hold tomuto obětavému člověku,
který vám umožnil prožít dětství s muzikou.

Bývalí žáci, přihlaste se, prosím, paní Jaro-
límkové na kulturní centrum v Nových Hra-
dech, tel. 386 362 195 a 602 150 208. Podrobný
program vám bude včas sdělen. Moc se na vás
všechny těšíme.

Bedřich Zákostelecký,
bývalý profesor konzervatoře v Plzni

Plánované akce roku 2010
Pokud jste již obdrželi nový kalendář akcí a

aktivit pro rok 2010, který pro vás podruhé
připravilo naše město, víte nejspíš vše podstat-
né. Přesto nyní přidávám několik doplňujících
informací. Akce, které chystá Kulturní a infor-
mační centrum Nové Hrady, by se daly rozdělit
do několika skupin: tradiční, nové, turistické a
řemeslně – tvůrčí.

Mezi ty tradiční by měla patřit například ta-
neční soutěž, dětský karneval, letní divadla na
hradním nádvoří, hudební festival worldmuzic
či adventní klasika. Našimi tak trochu novinka-
mi by mělo být hudební setkání na počest pana
J. Placera (o kterém je v tomto čísle ještě jed-
nou zmínka), letní rockový minifesťák (srpnové
osvěžení pro mladší generaci), historicko-rytířské
slavnosti (ty budou jen lehce navazovat na Slav-
nosti města z r. 2009), koncert spojený s taneční
příležitostí na náměstí (rozjezd prázdnin) a vá-
noční koncert Jakuba Smolíka. K akcím zamě-
řeným na turistiku bude patřit otevírání i zavírání
letní turistické sezony, jehož program doufám
osloví i vás (připravte si včas svá jízdní kola),
cestovatelské lahůdky promítneme opět v Kože-
lužně (pozor, začínáme v lednu) a také chystáme
propagační výjezdy na veletrhy cestovního ru-
chu (naším přáním je, abyste se za námi a další-
mi vystavovateli alespoň někdo z domova přijeli
podívat). Poslední skupinou akcí jsou ty řemesl-
ně – tvůrčí, které vám dají příležitost svobodně
tvořit a zkoušet něco nového (nabídneme tvořivé
víkendy i letní týdny).

Pokud si povedeme co se týče návštěvnosti
akcí a jejich financování dobře, doplníme rok
ještě nějakými koncerty či zábavnými pořady.

A nyní jedna výzva o spolupráci: Chcete nám
pomoci s pořádáním historicko – rytířských
slavností? Chcete si zahrát nějakou historickou
postavu? Nebojíte se převléknout do středově-
kého oděvu a být alespoň jeden den o pár století
zpět? Chcete se naučit šermovat? Umíte šít a po-
mohli byste nám s kostýmy? Chcete se pobavit
s námi? Tak se nám prosím ozvěte na KICu, pro-
tože potřebujeme dát dohromady „historickou
tlupu“. Věk, stav ani barva vlasů nerozhoduje,
důležitá je jenom obyčejná chuť.

Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková

ZIMNÍ SLAVNOST aneb

Zdolání nejkratší běžkařské trasy na Novohradsku

29. - 30. 1. 2010 na náměstí v Nových Hradech
Nejprve v pátek 29.1.  připravíme dostatek sněhového materiálu na náměstí.
To znamená, že kdo může, ať pomůže přivést na saních a bobech co nejvíce sněhu na pře-
dem určené místo na náměstí. To platí i pro děti, protože budou mít pololetní volno, tak ať se
trochu protáhnou na čerstvém vzduchu.

V sobotu 30.1. od 10.00 hod. budeme vztyčovat nový novohradský kopec přímo
na náměstí. Na něm pak vyznačíme bežkařskou trasu.
A pak ti odvážní, kteří se alespoň trochu umí postavit na lyže, začnou
od 13.00 hod. soutěžit na nejkratší běžkařské trase na Novohradsku.
Fandit budeme všem. Odměna vás nemine!
Umíte se bavit? Tak to se na vás těšíme!
Soutěžení to může být opravdu unikátní, takže byste si jej  neměli nechat ujít,
ať už aktivně nebo pasivně.

Můžete ale zazářit i v následujícím  doprovodném programu:
Módní přehlídka v nejoriginálnějším zimním modelu
nebo
Klouzavé taneční variace při reprodukované hudbě
Občerstvení, teplé nápoje a (možná) i plápolající oheň pro zmrzlíky zajistíme.
Pokud v uvedený termín nebude sníh, přesuneme akci na tento náhradní termín
19. - 20. 2. 2010. Pokud v náhradním termínu nebude sníh, nedá se nic dělat…
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Nová strategie propagace Jižních Čech ovlivní i nás?
Ve dnech 14.- 17. ledna 2010 se opět usku-

teční jeden z nejstarších veletrhů cestovního
ruchu u nás, a to Go a Region Tour Brno 2010.
Tohoto veletrhu se naše město zúčastnilo
prostřednictvím informačního centra již něko-
likrát, prezentovalo jak samotné Nové Hrady,
tak i Novohradsko a bylo vždy součástí Jiho-
české expozice. Jihočeský krajský úřad zajiš-
ťoval a propagoval Jižní Čechy jako celek,
podílel se na finančních nákladech pronájmu
ve výstavním pavilonu, koordinoval společné
přípravy, zajišťoval zázemí a servis pro vysta-
vovatele, kterými byly vždy větší jihočeská
města nebo regiony, instituce zaměřená na
cestovní ruch a turistiku, organizace provozu-
jící atraktivní sportovní či zážitkové aktivity.
To vše, jak se zdá, je minulostí.

V závěru loňského roku bylo městům a in-
formačním centrům sděleno, že má Jihočeský
kraj novou koncepci propagace cestovního ru-
chu a tudíž i prezentace Jižních Čech na br-
něnském veletrhu dozná podstatných změn.
Tato informace k nám dorazila až po termí-
nech pro výhodnější podmínky pro samostat-
né vystavování (cena za pronájem a členění
vystavovatelů).

Hlavní změnou v propagaci našeho kraje je
především to, že se již nebudou prezentovat
města a regiony jako takové (Třeboňsko, Jin-
dřichohradecko, Daičicko, Novohradsko,...),
ale rozdělení bude na témata, včetně takto
rozčleněných propagačních materiálů (cyk-
loturistika, gastronomie, lázeňství, rodinná
dovolená, atd.). Důvodem je údajně nový ce-
losvětový trend propagace v turizmu a zpře-
hlednění lokality i nabídky pro všechny
potencionální návštěvníky.

Další změnou je zmenšení výstavní plochy
na veletrhu a způsob podávání informací. To

budou zajišťovat zaměstnanci a úředníci Kraj-
ského  úřadu České Budějovice.

Je sice výborné, že do Jižních Čech dorazily
nové trendy v propagaci cestovního ruchu, ale ve
vztahu k domácímu veletrhu jako je brněnský, je
to spíš tak trochu velká hra na „malém písečku“.
Dalo by se to pochopit, pokud by se Jižní Čechy
prezentovaly jako destinace třeba v okolních stá-
tech, ale u nás doma...? Tak například na Region
Tour přijíždějí návštěvníci především domácí,
tedy Češi, kteří chtějí vědět podstatně dost po-
drobností o konkrétním regionu. Vybírají určitou
lokalitu vhodnou pro dovolenou a pak se ptají na
možnosti veškeré turistické nabídky, chtějí se set-
kat s lidmi, kteří jsou z propagovaného místa či
regionu, chtějí doporučení na to nejlepší v nabídce.
Tady nezbývá než věřit, že krajští úředníci znají
celé Jižní Čechy jako svoje boty a že pro ně bude
potěšení odpovídat na všechny všetečné otázky
veletržních návštěvníků.

Vzhledem k tomu, že je na veletrhu i do-
provodný program, navazují se zde nové a za-
jímavé kontakty na umělce, domlouvají se
vzájemné spolupráce, zjišťují se nové možnos-
ti ve zkvalitňování nabídky cestovního ruchu,
je i příležitost potkat své kolegy z jiných infor-
mačních center a probrat profesionální novin-
ky, zkrátka najít nějaké nové inspirace. A pro
představitele vystavujících měst (starosty, za-
stupitele, podnikatele i firmy) to je také důleži-
tá česká událost, protože se mohou navzájem
pochlubit a ukázat, jak se v jejich městě žije, co
nového udělali pro rozvoj cestovního ruchu ve
svém regionu. O to budou všichni, kteří se na
veletrh nevydají, ochuzeni.

Co tedy nové trendy v prezentaci jihoče-
ských měst a regionů na brněnském veletrhu
přinesou či ovlivní, se necháme překvapit už
v polině ledna 2010. K. Jarolímková

Filmy, které mohly
bodovat i u Vás

Filmový rok našeho novohradského kina
utekl rychle jako běh promítačky a za ním zůsta-
la nabídka všech devadesáti sedmi filmů, které
jste měli možnost shlédnout. A ačkoli průměr-
ná návštěvnost našeho sálu je srovnatelná
s návštěvností podobných kin, není příliš opti-
mistické sedět v téměř prázdném sále (vyjma
dětských představení) a myslet na ekonomic-
ké ne-možnosti provozu filmového promítání.

V první třetině loňského roku jsme podstat-
ně vylepšili zvuk a trochu i interiér. Bohužel
nás ale občas pozlobily promítačky a to přesto,
že všichni odborníci na „kino-techniku“, kteří
naší promítárnou prošli, tvrdili, že je všechno
OK. No tak jsme museli občas neplánované
pauzy během promítání řešit malým úplatkem
v podobě cukrovinek. Ale jinak zatím nepočí-
tejte s tím, že přejdeme na Coca - Colu a pop-
corn. I když „nikdy neříkej nikdy“…

No a nyní malé ohlédnutí za filmy, které
mne zaujaly, které třeba mohly poznamenat i
vás, pro které nebylo zbytečné odejít z tepla
domova. Tak například v dubnu určitě bylo
příjemné filmové rozptýlení s českou komedií
Líbáš jako bůh, a to díky kvalitnímu herecké-
mu obsazení (Kamila Magálová, Jiří Bartoška
a Oldřich Kaiser) a ústřední myšlence – že za-
milovat se můžete v každém věku. Tolik opti-
mismu během hodiny a půl! Mimochodem
v roce 2009 to byl divácky neúspěšnější film.

Dalšími skvělými filmy byl Nouzový vý-
chod a Předčítač, respektive skvělá byla v obou
snímcích především herečka Kate Winslet. Byl
to herecký koncert, byly to filmy, po kterých
nemůžete hned mluvit a jenom přemýšlíte
proč …?

Úplně jinak jsem si vychutnala filmy Zažít
Woodstock a Piráti na vlnách. Nad těmi se
zase vznášel takový ten pocit „ujetého“ rebel-
ství, neopakovatelného spojení všech bláznů a
individuí, odzbrojující humor a vtip, prostě
vás přimějí  skočit do vln také.

O filmu Marley a já by se zase dalo říct, že
to byl obyčejný film o obyčejném příběhu jed-
né obyčejné rodiny. „Ústřední postavou“ byl
sice pes, a přesto to nebyl klasický rodinný
film, vyprávění bylo i mezi řádky. A ačkoli
bylo téměř jasné, že se se psím hrdinou bude-
me muset v závěru filmu smutně rozloučit, od-
cházeli jste z kina s takovým tím lidsky
zahřátým srdcem a nadějí ve vše dobré.

Poslední film, který jsem si vybrala, bylo
české milostné drama Protektor. Hráli jsme jej
30. prosince, a tak jsem trochu nechtěně nabídla
náročné sousto do období, kdy se veselíme před
příchodem nového roku a zároveň i bilancujeme
své činy. Nicméně na pozadí tohoto filmového
příběhu, kde se „hrálo“ opravdu o život, bylo ur-
čitě bilancování odžitého roku nás diváků – sou-
časníků tak trochu „jiná káva“.

Na nové filmy a diváky v roce 2010 se těší
všichni zaměstnanci novohradského kina. Ne-
seďte doma, přijďte si sednout do kina…!

K. Jarolímková

Jak se budeme letos prezentovat na tradičním veletrhu cestovního ruchu v Brně?
Ačkoli na letošním prvním veletrhu cestovní-

ho ruchu už nemůžeme být v jihočeské expozici
jako jeden z vystavovatelů Jižních Čech, přesto se
do Brna vypravíme. Důvodů je několik.

Jednak se region „Novohradsko“ během
několika let přeci jen trochu vyprofiloval a za-
psal do povědomí lidí jako určitý celek s turis-
tickou nabídkou, která „nutí“ hosty u nás
setrvat (a i utrácet) alespoň týden. Dále měs-
tečka, obce i podnikatelé vložili nějaké finan-
ce a úsilí do své propagace, byly vydány
společné propagační materiály a podnikatelé i
obce začaly čerpat i finanční podpory pro roz-
voj infrastruktury a služeb cestovního ruchu.
Jinými slovy Novohradsko a turizmus je už pro-
pojen a nepropagovat to, co už existuje, by byla
škoda. Dalším důvodem, proč na veletrh jet je i
to, že v právě zahájeném projektu města „Nové
Hrady – vítejte u nás“ jsme se k účasti na Region
Touru zavázali a měli bychom to tedy splnit.

Z výše popsaných důvodů jsme tedy ještě
před koncem roku navázali kontakt s pořada-
telem veletrhu Výstavištěm Brno a dohodli se
na prezentaci Novohradska za v dané chvíli
možných podmínek. Objednali jsme výstavní
plochu včetně stavby stánku, což čítá zhruba
pětinásobek toho, co nás stála účast na veletrhu

v předchozích letech, kdy jsme byli součástí
jihočeské expozice. Tyto největší náklady čí-
tají zhruba 55 tis. Kč a my bychom chtěli po-
žádat všechny zainteresované osoby, obce,
instituce a podnikatele, kteří chtějí být v No-
vohradské expozici propagováni a chtějí své
propagační materiály vystavit, aby nám po-
mohli s finančním zajištěním prezentace.
Personálně budou propagaci na stánku zajiš-
ťovat zaměstnanci novohradského informač-
ního centra, ale pokud veletrh navštívíte,
budete moci využít naše zázemí a vyzkoušet si
„sebe-propagaci“ přímo v Brně.

Podrobnosti o způsobu vaší prezentace, pře-
dání propagačních materiálů, finanční spoluú-
časti a další spolupráci v propagaci na největším
českém veletrhu cestovního veletrhu a regionů
u nás budeme informovat na KIC Nové Hrady.
Předání vašich propagačních materiálů bychom
potřebovali do 12. ledna 2010.

Přáli bychom si, aby tato první „turistická“
akce 2010 ještě více podpořila význam spolu-
práce všech zainteresovaných osob i institucí
cestovního ruchu u nás na Novohradsku, stej-
ně tak, jak je to běžné v jiných turisticky atrak-
tivních oblastech.

K. Jarolímková, KIC N. Hrady

První významný veletrh cestovního ruchu v tomto roce – Regiontour Brno – se blíží:
Pokud se chcete prezentovat prostřednictvím svých propagačních materiálů, přineste nám je na KIC do 12 . ledna 2010.
Pokud se chcete na veletrh vypravit a odprezentovat vaši nabídku osobně, přijďte se na KIC  domluvit co nejdříve.
Vaše finanční spoluúčast a spolupráce při propagaci na veletrhu je v tomto roce velmi vítána. Děkujeme za spolupráci
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Okénko do knihovny
Prodejní  výstava dětských knih
V posledním listopadovém týdnu byla za-
hájena prodejní výstava, která pokračovala
až téměř do Vánoc a přitáhla mnoho náv-
štěvníků, kteří v knihovně pořídili pěkné
vánoční dárky pro děti ve svých rodinách.

Adventní amnestie
Od začátku prosince až do Vánoc mohli
„hříšníci“ využít Adventní amnestie, kdy
se promíjely pokuty za pozdní vrácení
knih. Nově přihlášení čtenáři dostali regis-
traci na 1 rok zdarma.

„Prvňáček“
Pro žáky první třídy knihovna připravila
akci „Prvňáček“. V období od ledna do
konce května si tyto děti mohou zřídit prů-
kaz čtenáře s odpuštěním registračního po-
platku na jeden rok.

Nejpilnější čtenáři
Je potěšující, že děti do 15 let se velkou
měrou podílejí na množství vypůjčených
knih, a proto je potřeba ty nejpilnější ales-
poň trochu odměnit. V roce 2009 četli nej-
víc tito žáci: Marta Kolesniková, Veronika
Vlnatá, Eva Kojanová, Kateřina Pávková,
Anna Růžičková a Dominik Kořínek. Jako
odměnu jim Městská knihovna a Kulturní
a informační centrum připravily volnou
vstupenku na všechny akce pořádané KIC
N. Hrady v roce 2010.
Vstupenky jsou připraveny k vyzvednutí
v Městské knihovně.

D. Císařová, knihovnice

Malé ohlédnutí za Čertím rojením 2009
Občané města Nové Hrady zvaného, i vy

lidé přespolní,lidé prostí i vážení.
Již jsme opustili rok Léta Páně 2009 a vy-

kročili ku roku novému. Opět se ponoříme do
starostí života všedního a svátky vánoční mi-
nulostí se stali.

Rád bych se navrátil v čase ještě o kousíček
nazpět a zastavil mysl svou na datu pátého
prosince roku loňského, na kterýžto připadá
oslava příchodu sv. Mikuláše, jeho andělské-
ho doprovodu a otevření brány pekelné, by
spravedlnosti bylo učiněno za dosti a zlo, ales-
poň jednou v roce, vyplaceno bylo po právu
pekelném.

Jak to tak již po let několikero bývá, nav-
štěvuje nás i v den tento čert Čimpera zvaný,
by duše pro peklo získával a tím Luciferovi
práci usnadnil.

Avšak díky roztržitosti své Čimpera nedo-
četl znění úkolu svého pekelného do konce a
tak místo aby duše získával, učinil pravý opak
a tím sám sebe do role hříšníka postavil a jemu
samotnému v závěru trest Luciferův hrozil.

Dobrota Mikulášova a věčná rivalita, na-
schvály mezi nebem a peklem, dala Čimpero-
vi naději, a ten jak se říká ji čapnul za uši. Tak
přislíbil Mikulášovi u brány nebeské službu
držeti, křídla andělská tak získal, no a peklu
dále nenáležel.

Však Lucifer vzteky roznícen bytost nebe-
skou lapil do svých spárů, by se Mikulášovi
pomstil za to, že mu sebral Čimperu.

Podle práva, dobro zvítězilo nad zlem, anděl
propuštěn byl zpět do řad bytostí nebeských, by
po boku Mikuláše odměny nehřešícím rozdával.

Lucifer záhy poprvé ku uším lidí pronesl,
příčinu své krutosti a osud svůj trpký za vinu

zlobě lidské dává, kterážto zamezuje jeho na-
vrácení se do říše nebeské.

A co čert první kategorie Čimpera? Nu ten
ulétl kamsi a již jej není. Službu nejenže u Mi-
kuláše nenastoupil, lítá si kdesi po světě, ale i
svou milou vyvolenou čertici Filoménu v pek-
le zanechal a věřte, že ta je nyní velice, ale ve-
lice rozezlena a vyvádí, až se peklo otřásá.
Chraň se Čimpero Filoménu potkati, to bude
facek. Svět je malý a věřte, že Filoména Čim-
peru najde.

A co bude dál? Zůstane Čimpera andělem
nebo se vrátí zpět do pekel za svou Filoménou?

Inu budou-li k tomu podmínky příhodné
jako jsou doposud, dozvíme se vše pátého pro-
since LP 2010.

Doufám, že se obecenstvo skvěle pobavilo
a ještě více bálo, a budu se spolu s ostatními,
kdož se podíleli na této akcičce těšit na příště.

Rád bych touto cestou poděkoval Zdeňce
Horelicové, Janu Hriňovi, Josefovi Hriňovi
,Zdeňce Tomáškové a Fůriím, Liboru Doubko-
vi, Martině Draské, andělkám, čertiskům, p.
Šebelovi za skvělé video, které připravil.

Dále pak můj dík letí ku OD TYP v Trho-
vých Svinech za látku,kterou poskytli na pro-
priety, panu starostovi za jeho nemalý zájem
o tuto tradici a udržení její, KICu Nové Hrady
za pomoc a diskotéku, kterážto byla super teč-
kou za celým večerem. A nejvíce právě vám
všem kterým směřuje výsledek našeho úsilí a
odměňujete nás svým příchodem na další akci.

Dodatečně krásný Nový rok, jakožto i jeho
zbytek celý přeje

Tomáš Horelica (foto KIC)

A četi už se na nás valí... Mikuláš  a Čimpera při vzájemném dohadování

Peklo i nebe na jednom podiu... Skvěle a s vtipem zahraný Čimpera se těšil na všechny děti
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Ani stále se zlepšující sbor Feramat nemohl chybět na podiu, přestože
některým jeho členům v tom zabránila nemoc Dětské sbory z novohradské základny přišly zazpívat  našim seniorům

Hudební seskupení 200 Žestě bylo hostem svá-
tečního koncertu sborů v Rezidenci

O setkání s Tomášem Kočkem se nechtěla
ochudit děvčata, která s ním vystupovala loň-
ského léta na Novohradském Znění

Pro děti z mateřské školky přichystalo kulturní
centrum pohádku Vánoční kouzlo, která poba-
vila i poučila

Koncert na 3. Adventní neděli byl plný nádherných písní skvělého Tomá-
še Kočka a jeho orchestru

Radost všem přítomným přišly zazpívat nejmenší děti ze základní školy

Tradiční setkání seniorů z Nových Hradů a
okolních osad už patří neodlučně do předvá-
noční doby

Závěrečné zpívání na koncertě 4. Adventu pod skvěle vedenou taktov-
kou paní Hany Kudrnové

FOTOREPORTÁŽ Z ADVENTNÍCH A VÁNOČNÍCH AKCÍ

4. advent4. advent

3. advent

4. advent

4. advent3. advent
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Sobota  2.1.2010 20.00 hod.

� Rozervaná objetí
Slavný španělský oscarový scenárista a režisér
Pedro Almodóvar se vrací tři roky po snímku
Volver i se svým hereckým talismanem, čer-
stvou držitelkou Oscara Penélope Cruz. Roze-
rvaná objetí jsou natočená ve stylu noirových
filmů z padesátých let minulého století, a Al-
modóvar do klasického žánru otiskuje pečeť
svého neobyčejného talentu.
Drama, české titulky, přístupný od 12 let,
128 min., 55,-Kč

Středa 6.1.2010 20.00 hod.

� Bronson
Film podle skutečných událostí. Roku 1974 se
devatenáctiletý výrostek Michael Peterson s hla-
vou plnou snů a puškou s podomácku upilova-
nou hlavní vydá vyloupit poštu. Je okamžitě
zatčen a odsouzen k sedmiletému trestu odnětí
svobody. Peterson následně strávil ve vězení
34 let, z toho 30 na samotce. S inteligentním,
provokativním a stylizovaným přístupem líčí
film Bronson, jak se z Mickeyho Petersona
stává Charles Bronson, nejslavnější vězeň v
celé Velké Británii. Dokument, české titulky,
přístupný od 12 let, 92 min., 55,-Kč

Sobota 9.1.2010 20.00 hod.

� Číslo 9
Lidé jsou pryč. V troskách starého světa přeží-
vají jenom podivní hadroví panáčci s čísly na
zádech. Do této pochmurné doby se narodí
Devítka, která je možná předurčena vše změ-
nit. Když se potká se skupinou podobných fi-
gurek utíkajících před děsivými vražednými
stroji, rozhodne se postavit na odpor. Přemlu-
vit vystrašené souputníky k boji nebude lehké.
Stejně jako zjistit, kdo pronásledovatelé vlast-
ně jsou a hlavně – co se stalo s lidmi?
Dobrodružný – animace, české titulky,
přístupný od 12 let, 79 min., 55,-Kč

Středa 13.1.2010 13.45 a 17.00 hod.

� Zataženo, občas trakaře
Zataženo, občas trakaře je příběhem o zvlášt-
ním a pozoruhodném městě nazvaném Che-
wandswallow. V tomto městě se počasí mění
třikrát denně – v době snídaně, oběda a večeře.
Rozmary počasí jsou totiž vždy doprovázeny
nadílkou jídla a nápojů. Když prší – z nebe
padá ovocná šťáva, když sněží – k zemi se sná-
ší bramborová kaše nebo špagety. Hlavní pos-
tavou příběhu je Flint Lockwood, mladý
vynálezce, který sní o vytvoření něčeho, co
zlepší život všem lidem na světě. Nový sní-
mek od Sony Pictures Animation je dalším
animovaným 3D filmem a byl inspirován stej-
nojmennou dětskou knihou spisovatelky Judi
Barett. Animovaný rodinný,
přístupný, český dabing, 90 min., 55,-Kč

Středa 13.1.2010 20.00 hod.

� 3 sezony v pekle
Píše se rok 1947 a doba přeje smyslnosti, extrava-
ganci, humoru a nekonečnému očekávání. Ivanu
Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému
provokatérovi je právě devatenáct. Utíká z domo-
va, aby se vydal na nekonvenční pouť oslavující
svobodu a umělecké ideály. Žije přítomným
okamžikem, obdivem k surrealismu a krásným
ženám. Život se zdá být báječný, pokud ho vy-
chutnáváte v cigaretovém kouři, lehkém opojení
likérem, po boku fascinující, krásné a zkušené
ženy. Akční život plný inspirujících erotických
her, hádek, a výbuchů smíchu. taneční hudby, ale
i dramatických politických změn, prožívají čer-
ství milenci naplno. Milostné drama,
česky, přístupný od 12 let, 110 min., 55,-Kč

Sobota 16.1.2010 20.00 hod.

� Gamer
Blízká budoucnost přináší nové zdroje zába-
vy. Lidé z celé zeměkoule se na síti věnují si-
mulačním hrám, v nichž se v naprosté
anonymitě projevují jejich nejskrytější touhy a
fantazie. Revoluční hra SPOLEČNOST účast-
níkům dovoluje kontrolovat a manipulovat se
skutečnými lidskými tvory skrz nanobuněč-
nou technologii. Oslnivá, pulzující a návyko-
vá hra se světem šíří jako epidemie a stává se
drogou číslo jedna pro milióny lidí.
Komedie, české titulky,
přístupný, 118 min., 55,-Kč

Středa 20.1.2010 20.00 hod.

� Štvanec IRA
Musíš si vybrat, na kterou stranu se přidáš.
V osmdesátých letech minulého století se Ir-
sko zmítalo pod tíhou občanských nepokojů.
Tehdy byl 22-ti letý Martin McGartland (Jim
Sturgess) za výtržnosti v ulicích Belfastu zajat
britskou policií. Od agenta britských tajných
služeb (Ben Kingsley) dostal nabídku, aby taj-
ně pronikl do militantní organizace IRA (Ir-
ská republikánská armáda). Jeho postoj k IRA
byl veskrze negativní, proto na nabídku kývl a
postupně se dostal až do samého nitra organi-
zace. Bral život jako hru, jenže hrát si s radi-
kálními Iry se nevyplácí...
Akční thriller, české titulky,
přístupný od 15 let, 118 min., 55,-Kč

Sobota 23.1.2010 20.00 hod.

� 2012
Rok 2012 je posledním rokem mayského ka-
lendáře a podle mnoha lidí tedy i rokem konce
světa. A zdá se, jako by na temných předpově-
dích něco bylo - přicházejí náhlá zemětřesení,
hurikány, výbuchy sopek. Na Zemi vypuká
panika a hlavní hrdinové musejí zjistit, co svět
doopravdy čeká.
Akční, české titulky,
přístupný od 12 let, 158 min., 55,-Kč

středa 27.1.2010 20.00 hod.

� Můj život v ruinách
V okouzlující romantické komedii Můj život
v ruinách najde turistická průvodkyně Geor-
gia (Nia Vardalos – hlavní hvězda komedie
Moje tlustá řecká svatba) sama sebe i oprav-
dovou lásku právě ve chvíli, kdy to nejmíň
čeká.
Americká profesorka historie, která nemá
štěstí ani v lásce ani v práci, se rozhodne vydat
do Řecka, země svých předků, aby zde našla
pravé kouzlo života, neboli “kefi”, jak tomu
Řekové říkají. Během prodloužené návštěvy
země začne Georgia pracovat jako profesio-
nální turistická průvodkyně, doufajíc, že ko-
nečně najde dychtivé posluchače, kteří ocení
její encyklopedické znalosti antického Řecka.
Místo toho jezdí v autobuse plném turistů, kte-
ří víc lační po známých řeckých plážích a po
zmrzlině než po historických památkách za-
psaných na seznamu UNESCO.
Romantická komedie, české titulky,
přístupný, 95 min., 55,-Kč

Sobota 30.1.2010 20.00 hod.

� Ctihodný občan
Jamie Foxx (Collateral, Miami Vice), Gerard
Butler (300, P.S. Miluji tě) a Michael Gambon
(série Harry Potter) v dramatickém thrilleru
o muži, který se bez slitování rozhodne pom-
stít všem, kdo nechal z vězení propustit vraha
jeho rodiny. Jde však o pomstu či poučení
o nespravedlivém soudním systému?
Drama, české titulky,
přístupný od 12 let, 108 min., 55,-Kč

Připravujeme v únoru

Středa 3.2.2009 20.00 hod.

� Restaurované filmy Jana Špáty
Výběr z unikátního projektu digitálního restau-
rování filmů klasika českého dokumentu. Jed-
ním z prvních režijních počinů Jana Špáty je
slavný filmový esej Respice finem (15 min)
o venkovských stařenkách s pokorou očekáva-
jících konec života. Při pražské návštěvě vě-
hlasného jazzmana Luise Armstronga v roce
1965 vznikla reportáž Hallo Satchmo (26 min).
Ve snímku Variace na téma Gustava Mahlera
(13 min) vyjádřil autor svůj vztah a obdiv k
českému rodákovi, světoznámému hudební-
mu géniovi. V roce 1990 spolu s Jindřichem
Štreitem pozoroval život hrdinů tohoto foto-
grafa z pohraničí ve filmu Mezi světlem a tmou
(24 min). Atletické variace (28 min) jsou vytří-
beným esejem o vítězstvích a prohrách člověka
při sportovním klání na mistrovství Evro-
py v Athénách v roce 1982.
Dokumentární český film, 103 min., 55,-Kč

Další v únoru: Láska n druhý pohled, Prorok,
Zakletý v čase, Na sever, Artur a Baltazarova
pomsta

Březen: Dokonalý únik, Ať vejde ten pravý,
Pamětnice, Hrdinové z Daratu, Whisky s vod-
kou, Na velikosti nezáleží, Ženy mého muže

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – leden 2010
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TJ SOKOL
Nové Hrady

– INFORMUJE –
Ve dnech 19.12.2009 a 20.12.2009 pro-

běhlo tradiční Vánoční koulení o ceny v ku-
želně Nové Hrady. Tohoto zábavného klání
se zúčastnilo přibližně 90 občanů z Nových
Hradů a okolí, ve všech věkových a výkon-
nostních kategoriích. Pro účastníky bylo
připraveno pohoštění zdarma a mnoho
hodnotných cen, které se nám podařilo zís-
kat od štědrých sponzorů. Soutěž byla vy-
hlášena ve třech kategoriích tj.

1. děti do 12 let
2. neregistrovaní
3. registrovaní
V kategorii dětí jsme připravili hodnot-

né ceny pro všechny zúčastněné děti. V ka-
tegorii neregistrovaní to bylo rozděleno
23 cen a v kategorii registrovaní se soutěží-
cí podělili o 17 cen.

TJ sokol děkuji všem účastníkům za
účast a pěknou předvánoční oslavu kužel-
kářského sportu.

Děkujeme sponzorům, kteří nás obda-
rovali hodnotnými cenami. Děkujeme za
dary a těšíme se na další spolupráci.

Sponzorské dary poskytli tyto subjekty a
soukromé osoby: Město Nové Hrady – Mgr.
Vladimír Hokr, ŽPSV, Novák Miroslav,
Jednota České Budějovice, Rybářství Nové
Hrady, Koppensteinerová Emilie, Květinář-
ství Dorschner, Přes Beton České Budějovi-
ce, Dobrá Voda, Trafika Ing. Hromasová
Milana, Cukrářství Němcová, THB České
Budějovice, Mgr. Jana Tomášková a jako
nejstarší sponzor Václav Šiller. Ještě jednou
děkujeme všem, kteří se rozhodli nám spon-
zorsky pomoci. Setkali jsme se bohužel i
s odmítavým stanoviskem, ale tak to v živo-
tě chodí.
TJ Sokol Nové Hrady přeje všem spoluob-
čanům vše nejlepší a hodně zdraví do roku
2010.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Libor Tomášek, člen TJ Sokol

– –– –––   ZVEME VÁS NA ––– –– –

TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE

pro veřejnost

sobota 9. 1. 2010, 9.00 hod.

herna stolního tenisu u ŽPSV na Jakuli

startovné 20 Kč, děti zdarma

pořádá SK Byňov

Jihočeši excelovali na Mistrovství
České republiky v karate 2009

Titul Mistra ČR v karate mládeže 2009 putuje do Nových Hradů
O Mikulášském víkendu se konalo v Ústí nad Labem Mistrovství České republiky dětí a mlá-

deže v karate. Na tuto prestižní soutěž se z krajských svazů nominovalo celkem více jak 280 zá-
vodníků z 92 klubů. Přestože ne všichni se ze zdravotních důvodů nakonec šampionátu
zúčastnili, jednotlivé kategorie reprezentovaly vrchol českého mládežnického karate. Soutěžilo
se ve dvou dnech v disciplínách kata (souborná cvičení) žáci, dorostenci a junioři, dále pak ve
váhových kategoriích kumite (sportovní zápas).

V sobotních utkání se účastnili dorostenci a junioři a v neděli pak patřila zápasiště jejich
mladším kolegům z kategorie mladší a starší žáci. Do slavnostně vyzdobené haly nastupovaly
skupiny závodníků po oddílech a již první den soutěže bylo vidět, že boje o nejvyšší mety v mlá-
dežnickém karate budou velice těžké.

Z našich závodníků neprošla přes svojí soupeřku dorostenka Carolina Podhorová a skončila
na 7. již nebodovaném místě. O něco lépe se dařilo Láďovi Bártovi mezi dorostenci nad 70 kg, a
juniorovi Ondrovi Podhorovi, kteří se oba neprosadili v souboji o 3. místo a skončili tak na
5. bodovaném místě a přispěli tím k celkovému umístění našeho oddílu v celorepublikovém hod-
nocení.

Jihočeské barvy hájili závodníci z oddílů TJ karate Č. Budějovice, Fight club Č. Budějovice,
K.K. Budo škola Písek, Cobra ryu Strakonice, TJ karate N. Hrady. Mezi republikovou elitou se Ji-
hočeši prosadili těmito výsledky:
− TJ karate Č. Budějovice zvítězilo celkově v obou dnech mezi kluby se ziskem 584 bodů .
− Fight Club Č. Budějovice se v soutěži žáků umístil na druhém místě se ziskem 228 bodů.
− Budó škola K.K. Písek se v soutěži juniorů umístila na třetím místě se ziskem 152 bodů.
− Cobra Ryu Strakonice celkově 15. místo v hodnocení klubů.
− Poslední 1. místo a titul mistra ČR přidal do Jihočeské sbírky v kumite st. žáci + 60 kg Tomáš

Hermann z TJ karate Nové Hrady, které jsou v celkovém hodnocení na 19. místě v republiko-
vém hodnocení žáků.
Gratulujeme všem našim závodníkům k jejich výsledkům a děkujeme všem za vzornou re-

prezentaci našeho oddílu na soutěžích.

Za oddíl karate děkuji všem, kteří pomáhají v naši sportovní činnosti, především zaměřenou
na práci s mládeží a přeji vše nejlepší do nového roku 2010.

Martin Hermann, předseda oddílu karate (foto karate)

Titul Mistra ČR vybojoval pro TJ N. Hrady Tomáš Hermann

Tomáš (vpravo) zasahuje soupeře kopem na
střední pásmo a získává 2 body

Zleva trenéři M. Hermann, M. Pelechová, zá-
vodníci T. Hermann, C. Podhorová, O. Podho-
ra, L. Bárta a trenér T. Balík na MČR v karate
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POHYB JE ŽIVOT A ŽIVOT JE POHYB…
Naše městečko Nové Hrady je sportovně zaměřené a dokazuje to

naše členská základna. Naše ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY
čítá k dnešnímu dni 170 členů při TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTĚ , kte-
rá sdružuje tyto další oddíly rozvíjející sportovní aktivity našich občanů
- novohradský FOTBAL, KARATE s vynikajícími výsledky reprezen-
tující naše město , NOHEJBAL A TENIS.

Je to zásluha nás vyškolených cvičitelů , kteří svou energii věnuje-
me kvalitní a aktivní práci každý týden v oddílech , ale i každoročně se
zdokonalujeme na kurzech a seminářích.

Letos máme v ASPV 13 ODDÍLŮ
1. ATLETIKA dívky a chlapci PO: 13.30 – 15.30

Mgr.V. PÁVEK

2. FITNESS AEROBIK dívky PO: 18.30 – 20.30
Z. TOMÁŠKOVÁ

3. AEROBIK pro veřejnost PO:19.30 – 21.00
DOROTOVIČOVÁ

4. STEP AEROBIK ČT: 20.00 – 21.30
Z. HORELICOVÁ

5. RODIČE S DĚTMI ÚT: 16.00 – 17.00
M. MICHALEOVÁ, Z. HORELICOVÁ

6. PILÁTES A JOGA ST: 19.30 – 20.30
M. MICHALEOVÁ

7. Zdravotní cvičení SENIOREK ST: 18.30 – 19.30
S. KOVÁŘOVÁ

8. VOLEJBAL ŽENY PÁ: 20.00 – 22.00
D. VLKOVÁ

9. Rytmická gymnastika dívky ST: 16.15 – 17.30
Z. TOMÁŠKOVÁ

10. Sportovní gymnastika dívky ST: 17.00 – 18.00
R. RUSIŇÁK

11. Sportovní gymnastika chlapci PÁ: 17.00 – 18.00
R. RUSIŇÁK

12. FLORBALL muži ST: 20.30 – 22.30
bratři SREMAŇÁKOVI

13. Florball žáci SO: 12.00 – 15.00
bratři SREMAŇÁKOVI

VEDOUCÍ POSILOVNY: TOMÁŠ HORELICA
Zastoupení v HV TJ má ASPV tříčlenné:
M. DOROTOVIČOVÁ (tajemnice), A. KEDRUŠOVÁ (pokladnice),
Z. HORELICOVÁ

Sport pro všechny je rekreační a všestranně zaměřený na různé vě-
kové kategorie od dvouletých až po seniorky, to vše nabízíme pro ve-
řejnost a máme viditelné výsledky v rámci našich možností. Za to velký
dík všem cvičitelům a učitelům, kteří svou energii věnují této činnosti.

Již sedmým rokem se dětské oddíly prezentují na SPORTOVNÍ
AKADEMII VĚNOVANÉ NA POČEST ZUZKY MAIEROVÉ, naší
věrné kamarádce a cvičitelce, která tuto akademii s námi zakládala,
ale bohužel nás náhle opustila z tohoto světa. Letos jsme pozměnili
program, začali karatisté se super show, ukázky SPORTOVNÍHO
KARATE A ALLKAMPF –JITSU podbarvené hudbou a diaprojekcí
fotek ze soutěží, velice hezká choreografie – ,,karatisté jste prostě
BORCI!!!“

Ukázka karate velice povedená exhibice

Naše malá SLUNÍČKA pod vedením Zdeňky H. a Marcely M.

Berušky ze ŠD pod vedením Marcely M.Orientální tanečnice ve své kráse ...

pokračování na str. 20
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Tato AKADEMIE byla také věnována našemu dlouholetému trené-
rovi a gymnastovi RUDOVI RUSIŇÁKOVI, který 1.11. oslavil svou
sedmdesátku a i v tomto věku vyhrává seniorské závody i na meziná-
rodní úrovni, ukázal nám silové cvičení na bradlech a přemety jako
mladík. Milý RUDO, přeji Ti hodně zdraví, štěstí a stále sportovního
elánu. Jsi nám všem velkým vzorem gymnasty, jen tak dál… Dále vy-
stupovali RODIČE S DĚTMI – NAŠE SLUNÍČKA pod vedením
Zdeňky Horelicové a Marcely Michaleové, BLOK AEROBIKU – nej-
více rozšířená zájmová činnost – BERUŠKY ze ŠD pod vedením M.
Michaleové, NOVOHRADSKÉ HVĚZDY s ukázkou fitness aerobiku
pod vedením naší nejmladší cvičitelky Zdeňky Tomáškové a zároveň
vede i oddíl rytmické gymnastiky, letos nás Zdeňka mile překvapila
svoji kreativitou a zapojila i maminky do vystoupení. Milým vystoupe-
ním byla ukázka dětských novohradských orientálních tanečnic – ta-
neční skupina Tanyša, tančí v Koželužně pod vedením Jany Pupavové,
skupinu budete moci vidět i při jiných kulturních a společenských ak-
cích v našem městě. AKADEMIE je zhodnocení naší celoroční práce a
ohodnocení místní veřejností upřímným potleskem nám dodává další
sílu k naší cvičitelské práci.

Celý rok se prezentujeme veřejným vystoupením v AEROBIKU
např. 22. ledna na našem osmém SPORTOVNÍM PLESE každoročně
se zajímavou tombolou a oblíbenou kapelou HYALIT, který jsme si
jako sportovci uskutečnili za odměnu, také se chceme pobavit a zatan-
čit si! V březnu ukázkou na místní tradiční mezinárodní taneční soutěži
NOVOHRADSKÉ ČÍŠI, ukázka na MDŽ, školní akce.

Dále připravujeme již pátým rokem v dubnu FIT SOBOTU seminář
pro veřejnost – DANCE AEROBIK, POSILOVÁNÍ NA STEPECH,
PILÁTES, POWERJOGA A STREČINK, nakonec slosování o odměny
a společný oběd v REZIDENCI.

Každoročně pořádáme pro místní sportovce i nesportovce REJ
ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY s občerstvením a programem.
DĚTSKÝ DEN, každoročně s jiným tématem, tentokráte jsme měli
INDIÁNY s indiánskou tematikou na hřišti, pravidelně jezdíme v květ-
nu na regionální atletické závody, v dubnu na regionální přebory ve
sportovní gymnastice a v prosinci pojedeme na zápas ve florbale do ČB
– HODNĚ ŠTĚSTÍ  závodníci a závodnice !!!

Letos jsme pořádali již 4.ročník volejbalového turnaje smíšených
družstev v SOKOLÍM HNÍZDĚ a obhájili jsme si ,,NOVOHRADSKÝ
POHÁR TJ N. HRADY“ – TŘIKRÁT HURÁÁÁ!!! Našimi soupeři
byla družstva POLICIE Středočeského kraje, JZD Planá a BUDVAR
tým. Úroveň sportovců byla vysoká, a proto to byl boj plný adrenalinu.
Máme z našeho výkonu upřímnou radost a určitě se budeme snažit
v příštím ročníku pohár zase obhájit.

Takže celoročně máme co nabídnout a jsme rádi, že naše základna
narůstá o další zájemce.Všechny akce a fotodokumentace máme evido-
vané v naší kronice ASPV a aktuální informace si vždy můžete přečíst
v NOVOHRADSKÉM ZPRAVODAJI.

Na závěr nám všem sportovcům, ale i spoluobčanům chci popřát do
nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí, lásky, sportovní aktivity, ener-
gie, optimismu a poděkovat všem, kteří nás podporují a motivují.

POHYB JE ŽIVOT ! SPORTU ZDAR!
MARIE DOROTOVIČOVÁ, předsedkyně ASPV Nové Hrady

(foto ASPV)

Šikovné malé gymnastky a jejich šikovná trenérka Zdeňka T.

Novohradské hvězdy!

S láskou ke sportu i v tomto věku můžete být v kondici, Ruda je toho
důkazem... Vše nejlepší Rudo ...

POHYB JE ŽIVOT A ŽIVOT JE POHYB…
pokračování ze str. 19



Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
�

Masáž lávovými kameny
�

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07
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Ochrana, spoření, investice, pojištění majetku

Máte správně nastavené pojištění,neplatíte zbytečně moc?
Finanční poradenství ZDARMA pro tuto oblast Vám zajišťuje
a je Vám kdykoliv k dispozici:

Denisa Čutková
pojišťovací poradce pro ČSOB Pojišťovnu, a.s.

tel./mob. +420 773 920008
e-mail: denisa.cutkova@obchod.csobpoj.cz

VODA – TOPENÍ –  PLYN

� veškeré rekonstrukce koupelen

� ústřední topení

� domovní plynovody

� peletové kotle

� podlahové topení

tel.: 724 009 376
e-mail: st.rybar@tiskali.cz

VODA

TOPENÍ

PLYN

SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���
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ANGLIČTINA
výuka rodilým mluvčím

Petr Šimek, tel.: 605 742 253
e-mail: anglictina.rodilymluvci@seznam.cz

www.anglictinarodilymluvci.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Jihočeských lesů a.s.,

provoz Nové Hrady

NABÍZÍ
ZAKÁZKOVOU VÝROBU

� kuchyňských linek "na míru"
� jídelních stolů,

vestavěných skříní
� samonosných schodů

a obkladů betonových
schodů

� dveří vnitřních i vchodových,
včetně zárubní

� dalších výrobků
z masivu i z lamina

kontakt: truhlář Mráz Jan
tel. 720 558 120

Středisko služeb JčL a.s.
Hosnedl Antonín
tel. 606 653 778

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. VLADIMÍR KROPÍK

se sídlem 28. října 190, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel./fax.: 384 781 468

Mgr. Vladimír Kropík, advokát
e-mail:vladimir.kropik@tiscali.cz

GSM: 602 272 392

Mgr. Petra Kropíková, advokátní koncipient
GSM: 723 438 467

vám nabízí veškerý

právní servis, poradenství
a zastupování ve sporech

v oblasti:
�občanského práva�

(např. převody nemovitostí a zprostředkování prodeje, nájemní
a jiné smlouvy, zástavy, zrušení spoluvlastnictví, náhrada škody)

�obchodního práva�
(např. zakládání a likvidace společností, konkursy,

vymáhání pohledávek)
�rodinného práva�

(např. rozvody, péče o děti, majetkové vyrovnání)

�pracovního práva a jiné�
úřední dny:

každou středu od 8.00 do 17.00 h nebo dle dohody




