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Připomínka 65. výročí ukončení
2. světové války a osvobození Československa

Již tradičně si celý svět na začátku května připomíná výročí konce 2. světové války a nejinak
tomu bývá i v našem městě. I po tak zdánlivě dlouhé době jsou události týkající se válečného ob-
dobí velmi často probírány a mnohá témata dosud zůstávají otevřená. Jedná se zejména o vztah
československého státu k německé menšině před válkou, příklon významné části německé men-
šiny k Henleinovi, nucený odchod českého obyvatelstva z příhraničních oblastí do vnitrozemí,
válečné období a poválečný vývoj spojený s odsunem německy mluvícího obyvatelstva
z Československa a další.

Celé období let 1938 – 1947 bylo silně ovlivněné světovou politickou situací a vlastně i další
vývoj našeho státu po roce 1948 vyplynul nebo byl silně ovlivněn válečnými ujednáními a pře-
rozdělením sfér vlivu mezi západními mocnostmi a tehdejším Sovětským svazem.

I naše město neprožívalo před - i poválečné období bez ztrát.Téměř bezproblémové soužití
Čechů a Němců ve městě se v druhé polovině 30tých let zhoršilo. Mnichov pak znamenal od-
chod většiny Čechů do vnitrozemí, kde čekali na svůj návrat do května 1945. Následoval odsun
německy mluvících obyvatel (někdy vynucený, u některých též dobrovolný) a příchod nových
osídlenců, kteří měli Němce nahradit a budovat nové československé pohraničí…

Mgr. V. Hokr  (pokračování uvnitř čísla)

Vokální uskupení Calypte, ve složení Tereza Kolářová, Jana Machutková, Barbora Voříšková a
Michal Kudrna (s klavírním doprovodem a zároveň odborným dohledem, v osobě paní učitelky
Mgr. Hany Kudrnové) vyhrálo celostátní pěveckou soutěž s mezinárodní účastí nazvanou Pod-
horský čtyřlístek.                                                                                               (více uvnitř čísla)

Na Nových Hradech se nejen tančí, maluje, zpívá, ale také hodně sportuje. Pravidelnou sportov-
ní akcí se tává už i Fit sobota.                                                             foto: TJ (více uvnitř čísla)

Novohradská číše přilákala opět nejlepší ta-
neční páry z republiky a zaplnila všechna mís-
ta v sále obdivovateli tanečního sportu.

foto: Petr Hnilička (více uvnitř čísla)

POZVÁNKY
na květnové akce

1. 5. Otevírání letní turistické sezony
v Nových Hradech – Cyklojízda
Pamětí Novohradska

1. 5. Koncert Na palubě u hradu
hraje kapela SUNNY  BAND

1. 5. Májový koncert Violoncellového
souboru žáků ZUŠ jihočeského
kraje

2. 5. Vernisáž výstavy kreseb Novo-
hradské tváře, Mgr. Zdeňka Chrta

3. 5. Májový koncert žáků ZUŠ

14. 5. Celostátní soutěž „Novohradská
flétna“

16. 5. Velká jarní výprava

15. 5. Hudební setkání
na počest Josefa Placera

23. 5. Svatodušní pouť na Dobré Vodě

29. 5. Dětský den v Pohádkovém lese
v Bňově

30. 5. Dětský den ve Strašidelném lese
v Nových Hradech

(Podrobnosti uvnitř čísla)
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Zápis ze 7. schůze rady města
ze dne  10. 03. 2010
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:

� Kontrola usnesení z 6. jednání rady města

� Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 6.  schůze rady města.

� Prodej pozemku  - souhlas
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc. č.
KN 679 díl a, o výměře 418 m2 a poze-
mku parc. č. st. 51 díl b, o výměře 295 m2 ,
celkem 713 m2 v katastrálním území Údolí
u Nových Hradů paní Marii Šteifové České
Budějovice za cenu v místě obvyklou poní-
ženou o slevu  ve výši 40 % .  Z26

� Doplnění programu jednání zastupitel-
stva města
Rada bere na vědomí žádost pana Ing. Kříhy
o doplnění programu jednání zastupitelstva
konaného dne 18. 3. 2010 o 1) Informace
z jednání Kontrolního výboru, 2) Odměny
členů zastupitelstva – změna odměny pana
Ing. Kříhy. Rada postupuje žádost na jedná-
ní zastupitelstva města Nových Hradů. Z-26
(Starosta města informoval radu o žádosti
pana Ing. Kříhy na doplnění programu jed-
nání zastupitelstva konaného dne 18.3.
2010 o následující body : 1) Informace
z jednání Kontrolního výboru, 2) Odměny
členů zastupitelstva – změna odměny pana
Ing. Kříhy z důvodu rezignace na člena fi-
nanční komise a skupiny Programu regene-
race MPR a MPZ.)

� Vyúčtování Masopustu
Rada bere na vědomí vyúčtování Masopus-
tu Nové Hrady 2010.
(Rada obdržela vyúčtování Masopustu
Nové Hrady 2010 od pokladníka paní Ale-
ny Maxové. Náklady Novohradského ma-
sopustu činí 112.999,- Kč, příjmy celkem
96.464,- Kč a ztráta z Masopustu Nové Hra-
dy za rok 2010 je 16.535,- Kč.)

� Rozhodnutí o poskytnutí podpory
Rada bere na vědomí Rozhodnutí č.
09038273 – SFŽP o poskytnutí podpory
z Operačního programu Životního prostředí
na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ
Nové Hrady“. Rada pověřuje starostu města
ve spolupráci s Investičním oddělením
Městského úřadu přípravou podkladů k pos-
kytnutí podpory od Státního fondu životního
prostředí ČR. Rada pověřuje starostu zajiště-
ním výběrového řízení prostřednictvím Sta-
vební poradny České Budějovice.
(Rada obdržela Rozhodnutí č. 09038273 –
SFŽP o poskytnutí podpory z Operačního
programu Životního prostředí na akci „Sní-
žení energetické náročnosti ZŠ Nové Hra-
dy“ ve výši 158 020,- Kč. Tato částka činí
5% způsobilých nákladů projektu, 85%

(2 686 346,-Kč) bude poskytnuto z Fondu
soudržnosti Evropského fondu pro regio-
nální rozvoj, 10% způsobilých nákladů
(316 042,-Kč) pak hradí žadatel z vlastních
prostředků.)

� Rezignace na členství v pracovní skupině
„Program regenerace MPR a MPZ“
Rada bere na vědomí rezignaci pana Ing. P.
Kříhy a paní R. Kříhové na členství v pra-
covní skupině MPR a MPZ  Nové Hrady.

� Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí žádost o sdělení podle
§ 2 zákona č. 95/1999, o podmínkách pře-
vodu zemědělských a lesních pozemků
z vlastnictví státu na jiné osoby v katastrál-
ním území Byňov od Pozemkového fondu
ČR a pověřuje místostarostu pana Ing. Ka-
sana vypracováním odpovědi.

� Převzetí záštity nad 32. ročníkem soutěže
Novohradská číše
Rada bere na vědomí oznámení hejtmana
Jihočeského kraje pana Mgr. Jiřího Zimoly
o převzetí záštity nad 32. ročníkem meziná-
rodní taneční soutěže „Novohradská číše“,
který se uskuteční 3. dubna 2010 v Nových
Hradech. Rada města děkuje hejtmanovi
Jihočeského kraje panu Mgr. Jiřímu Zimo-
lovi za převzetí záštity.

� Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek Základní umělecké školy v Trhových
Svinech - Klubu přátel hudby a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním o výši příspěvku.
(Žádost Základní umělecké školy v Tr-
hových Svinech - Klubu přátel hudby o fi-
nanční příspěvek na dopravu na cyklus
koncertů  vážné hudby.)

� Rozbor hospodaření za rok 2009 – MŠ
Nové Hrady
Rada bere na vědomí Rozbor hospodaření
Mateřské školy Nové Hrady za rok 2009 od
ředitelky Mateřské školy Nové Hrady paní
Evy Heřmanové. Rada souhlasí s vyrovná-
ním ztráty 21 983,52 Kč z rezervního fondu
Mateřské školy Nové  Hrady.

� Žádost o vyjádření - ošetření památných
stromů - dotace
Rada souhlasí s podáním žádosti na ošet-
ření vybraných památných stromů do Prog-
ramu péče o krajinu v letech 2009 – 2011.
(Rada obdržela oznámení Odboru životního
prostředí Městského úřadu Nové Hrady o
možnosti čerpání finančních prostředků
v rámci Programu péče o krajinu v letech
2009 - 2011 od AOPK ČR České Budějo-
vice na základě Směrnice MŽP č. 3/2009.)

� Žádost o souhlas provedením stavebních
úprav
Rada souhlasí s provedení stavebních úprav
v rámci „Modernizace pobočky České spo-
řitelny a.s., Nové Hrady, Údolská 55“ na zá-
kladě předložené dokumentace na náklady
žadatele.

� Pasivní dům
Rada bere na vědomí informace o přípra-
vách projektu „ Pasivní dům – zázemí spor-
toviště v Nových Hradech “ zařazeného do
Programu přeshraniční spolupráce Česká
republika – Rakousko  - ZIEL III.

(Rada byla starostou města informována
o přípravách projektu „Pasivní dům – záze-
mí sportoviště v Nových Hradech“, o jed-
náních s rakouským partnerem a řešení
způsobu financování. Po vzájemné dohodě
bylo dojednáno, že příprava bude probíhat
tak, aby projektová žádost mohla být podá-
na v podzimním termínu k přijímání žádos-
tí do Programu přeshraniční spolupráce
Česká republika  - Rakousko -  ZIEL III. )

� Zápis z jednání Finanční komise
Rada souhlasí s výběrem ekonomicky nej-
výhodnější nabídky provedené Finanční
komisí pro stavbu „Revitalizace veřejných
prostranství města Nové Hrady“ a to firmy
Milan Ertl, Kaplice a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
(Rada byla starostou města seznámena se
zápisem z jednání Finanční komise, která
provedla výběrové řízení pro stavbu „Revi-
talizace veřejných prostranství města Nové
Hrady“. Komise doporučila jako nejvýhod-
nější nabídku firmy  Milan Ertl, Kaplice.)

� Krizová karta a povodňový plán města
Nové Hrady
Rada schvaluje Krizovou kartu města N.
Hrady a Povodňový plán města Nové Hrady
a pověřuje místostarostu Ing. Kasana dalším
jednáním a koordiancí informování složek
Integrovaného záchranného systému.
(Rada byla informována místostarostou
Ing. Kasanem o zpracované Krizové kartě
města N. Hrady a přepracovaném Povodňo-
vém plánu Města Nové Hrady. Krizová kar-
ta je dokument, o jehož aktualizaci požádal
Intergrovaný záchranný systém (IZS České
Budějovice). Krizová karta obsahuje zá-
kladní kontakty, tísňové linky, rizika v ob-
cích, nouzové ubytování a další údaje
potřebné pro řešení krizových situací v ob-
cích. U Povodňového plánu došlo k přepra-
cování a aktualizaci původního plánu
z roku 2001. Rada schválila Krizovou kartu
města N. Hrady a Povodňový plán města
Nové Hrady. Oba dokumenty budou ulože-
ny u starosty města Mgr. Hokra a po
konzultaci s Integrovaným záchranným sys-
témem předány složkám Integrovaného zá-
chranného systému.)

� Cenová nabídka PC
Rada souhlasí s cenovou nabídkou na ná-
kup PC v rámci projektu „Produkt cestov-
ního ruchu – Po stopách společné historie“
od firmy Ing. Ivan Štrosser, Hluboká u Bo-
rovan.

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

� Zpráva o výsledku přezkoumání hospo-
daření za r. 2009
Rada bere na vědomí Zprávu o přezkoumá-
ní hospodaření Města Nové Hrady za rok
2009 od Krajského úřadu Jihočeského kraje
České Budějovice.
(Rada obdržela Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2009 od
Krajského úřadu Jihočeského kraje, Eko-
nomického odboru, Oddělení přezkumu a
metodiky hospodaření obcí České Budějo-
vice. Při provedeném přezkoumání hospo-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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daření Města Nové Hrady za rok 2009
nebyly zjištěny chyby a nedostatky/§ 10.
odst. 4. písmeno A) zákona č. 420/2004
Sb./.)

� Jihočeský koordinátor dopravy
Rada bere na vědomí založení společnosti
JIKORD, spol. s r.o.  České Budějovice.

� Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí žádost o ukončení
nájemní smlouvy na pronájem nebyto-
vých prostor v Nových Hradech čp. 11 od
paní Stanislavy Kuklišové. Rada souhlasí
s ukončením pronájmu k datu 31. 3. 2010 a
pověřuje Technické služby převzetím neby-
tových prostor v čp. 11 v Nových Hradech.
Rada souhlasí se splátkou dluhu nájemné-

ho za 1. čtvrtletí 2010 dle splátkového ka-
lendáře navrženého paní Stanislavou Kukli-
šovou.

� Žádost o souhlas k provedení terénních
úprav
Rada souhlasí s provedením menších terén-
ních úprav u objektu čp. 209 v Údolí u No-
vých Hradů ve vlastnictví pana Ing. Jana
Bráchy, České Velenice na pozemku par.č.
1180/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů, jehož
majitelem je Město Nové Hrady na náklady
žadatele.
(Žádost je podána z důvodu zahájení sanač-
ních prací při opravě obvodového zdiva ob-
jektu čp. 209.)

� Zápis z jednání komise sociálních věcí a
zdravotnictví
Rada souhlasí na základě doporučení Ko-
mise sociálních věcí a zdravotnictví s přidě-
lením volného bytu 0+1 č. 28 v DPS Nové

Hrady paní Zdeňce Pelechové, trvale bytem
Březí č. 31 Trhové Sviny.
(Komise na svém jednání projednala přidě-
lení bytu 0+1 č. 28 v DPS Nové Hrady a
doporučila přidělení bytu paní Zdeňce Pele-
chové, trvale bytem Březí č. 31 Trhové
Sviny.)

� Zápis z jednání pracovní skupiny MPR a
MPZ
Rada souhlasí na základě doporučení pra-
covní skupiny Programu regenerace MPR a
MPZ s poskytnutím příspěvku na statické
zajištění části městské hradby v areálu ZŠ
Nové Hrady z důvodu jejího havarijního
stavu. Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady,
Investiční odbor zajištěním odborného vy-
jádření statika s návrhem na opatření static-
kého zajištění části městské hradby a
následnou přípravou podkladů pro výběro-
vé řízení na zhotovitele stavby.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

Zápis z 8. schůze rady města
ze dne 22. 3. 2010
Přítomni: členové rady:

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

s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Omluven:
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta

Bylo projednáno:

� Kontrola usnesení ze 7. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení ze 7.  schůze rady města.

� Projekt „Společný rozvoj turistické des-
tinace Novohradsko-Lainsitztal“
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
projektu „Společný rozvoj turistické
destinaceNovohradsko-Lainsitztal“ do
programu Evropská územní spolupráce, Cíl
III, Česká republika-Rakousko 2007-2013,
oblast podpory: 1.2 Cestovní ruch, kultura a
ekonomika volného času. Rada souhlasí
s předfinancováním projektových aktivit
Města Nové Hrady v rámci projektu ve výši
93 706,-EUR a s kofinancováním podílu
Města Nové Hrady ve výši 10% způsobi-
lých výdajů Města Nové Hrady v rámci pro-
jektu, tj. ve výši 9 371,-EUR. Rada pověřuje
starostu podpisem partnerských smluv a po-
dáním žádosti.
(Rada byla starostou města a radním Mgr.
Jarolímkem informována o přípravě přeshra-
ničního projektu „Společný rozvoj turistické
destinace Novohradsko-Lainsitztal“, který
byl připraven k podání do programu Evrop-
ská územní spolupráce, Cíl III, Česká
republika-Rakousko 2007-2013, oblast pod-
pory: 1.2 Cestovní ruch, kultura a ekonomi-
ka volného času. Projektovými partnery jsou
město Weitra, obec Unserfrau-Altweitra a
Novohradská občanská společnost. Projekt
řeší společné aktivity v rámci cestovního
ruchu (přípravu společné strategie rozvoje
turistické destinace, festival příležitostí
cestovního ruchu na obou stranách hranice,
vydání společných propagačních materiálů,

společnou prezentaci na veletrzích a tři pi-
lotní produkty cestovního ruchu – skanzen,
stezka podél hradeb, rozšíření produktu První
tři na rakouskou stranu). Předpokládaná doba
realizace je červenec 2010 – listopad 2011.
Celkové náklady projektu jsou 107 021,-
EUR. V rámci projektu má Město Nové Hra-
dy zájem realizovat aktivity ve výši
93 706,-EUR. Předpokládaná dotace činí
90% způsobilých nákladů, vlastní podíl Měs-
ta Nové Hrady by tedy činil 9 371,-EUR.)

� Dodatek č. 1 ke Smlouvě – využití objek-
tu ke svatebním obřadům Žumberk
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke Smlouvě
o přenechání části objektu Žumberk k ob-
časnému využití ke svatebním obřadům a
pověřuje starostu jeho podpisem.

� Nabídka prací na údržbu a opravy v NPP
Terčino údolí
Rada souhlasí s nabídkou prací na opravy a
údržbu zařízení v NPP Terčino údolí od
Českého svazu ochránců přírody, základní
organizace Nové Hrady. Rada pověřuje
pana Z. Vaňka (MěÚ Nové Hrady, Odbor
životního prostředí) koordinací a kontrolou
prováděných prací.

� Kalkulace nákladů na 2týdenní provoz
MŠ v době letních práznin.
Rada bere na vědomí návrh kalkulace ná-
kladů na dvoutýdenní provoz Mateřské ško-
ly v Nových Hradech v době letních
prázdnin předložený ředitelkou MŠ N. Hra-
dy. Rada na základě kalkulace nákladů sou-
hlasí s uhrazením nákladů na letní provoz
(zvýšené náklady na provoz a zajištění od-
borného personálu) formou navýšení pří-
spěvku Mateřské školy Nové Hrady
z rozpočtu města a ukládá ředitelce MŠ
Nové Hrady zajištění provozu dle předcho-
zího rozhodnutí Rady města tj. celkové
uzavření MŠ v době letních prázdnin na
dobu maximálně dvou týdnů.

� Zpráva z jednání České šk. inspekce v MŠ
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady paní Evy Heř-
manové o jednání České školní inspekce
v MŠ Nové Hrady dne 3. března 2010 a
žádá ředitelku MŠ o doložení zápisu z toho-

to jednání.
(Rada obdržela informaci ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o jednání
České školní inspekce v MŠ Nové Hrady
dne 3. března 2010. Dle sdělení paní ředi-
telky proběhla kontrola České školní in-
spekce na základě anonymní stížnosti
týkající se naplněnosti školy, příjímání dětí
do MŠ a vytíženosti učitelek MŠ. Dle
sdělení paní ředitelky celodenním šetřením
inspekce neshledala  stížnost oprávněnou.)

� Záznam z jednání ze dne 11. 3. 2010
Oprava komunikace v Tereziině údolí
Rada bere na vědomí Záznam z jednání ze
dne 11. 3. 2010 ve věci „Oprava místní ko-
munikace v objektu Lázniček v Tereziině
údolí“.

� Zamítnutí žádosti o podporu z OP ŽP
Rada bere na vědomí Oznámení Státního
fondu životního prostředí o zamítnutí žá-
dosti o podporu z OP Životní prostředí pro
projekt „Rekultivace skládky odpadu Jižní
město Nové Hrady“ a pověřuje starostu
města přípravou opakovaného podání žá-
dosti do další výzvy v rámci OP Životní
prostředí.

� Umístění odchyceného psa
Rada bere na vědomí žádost o umístění od-
chyceného toulavého psa do útulku od Měst-
ského úřadu, Odboru životního prostředí
Nové Hrady a souhlasí s umístěním psa do
útulku „Domov fauny“ v Krásné Hoře.

� Opravné rozhodnutí
Rada bere na vědomí Opravné rozhodnutí
Krajského úřadu – Jihočeského kraje České
Budějovice ve věci opravy zřejmé nespráv-
nosti ve výrokové části rozhodnutí ze dne
15. 3. 2010.

� Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene
Rada bere na vědomí Smlouvu o zřízení
věcného břemene František Lechner – man-
želé Lechnerovi –Veličkovovi jako návrh
na zahájení řízení o povolení vkladu práva
do dokumentu nemovitosti pro pozemky
parc. č.  233 a 235 v k.ú. Nakolice.

� Oznámení o schválení platby
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení

pokračování na str. 4
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platby v rámci projektu „Bezpečně do školy“
od Státního zemědělského investičního fon-
du České Budějovice ve výši 329 991,- Kč.

� Servisní smlouva
Rada souhlasí se Smlouvou na poskytování
servisních služeb na zařízení VISO/VOX
pro Město Nové Hrady od firmy Daniel Šá-
rovec, Nymburk a pověřuje starostu města
podpisem smlouvy.

� Geometrický plán - chodníky Údolí
Rada bere na vědomí vypracovaný geomet-
rický plán č. 343-477/2009 a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním ve věci majetkového
vypořádání nově vybudovaných chodníků
v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Rada pověřu-
je tajemníka svoláním jednání zúčastně-
ných majitelů, Osadního výboru pro Údolí u
N. Hradů  a Města Nové Hrady.

� Oznámení o úplné aktualizaci územně
analytických podkladů
Rada bere na vědomí Oznámení o úplné ak-
tualizaci územně analytických podkladů od
Městského úřadu Trhové Sviny, Odbor vý-
stavby, kulturních památek a územního plá-
nování a pověřuje starostu a tajemníka
provedením aktualizace podkladů.

� Žádost o pronájem pozemků k. ú. Byňov
Rada bere na vědomí žádost o pronájem po-
zemků v k.ú. Byňov od společnosti Digital
Media Systém s.r.o. Hranice 73 a zařazuje ji
k dalším žádostem o pronájem pozemků.
(Rada obdržela žádost o pronájem pozemků
parc. č. 2361 o celkové výměře 26923 m2,
parc.č. 2357 o výměře 12243 m2 a parc. č.
2413 o celkové výměře 14796 m2 vše v k.ú.
Byňov od společnosti Digital Media Sys-
tém s.r.o. Hranice 73.)

� Žádost o zakoupení autobusu
Rada bere na vědomí žádost o zakoupení
nového autobusu od TJ Nové Hrady a pro
nedostatek finančních prostředků v rozpoč-
tu 2010 postupuje tento požadavek k pro-
jednání ve Finanční komisi a k případnému

zapracování do rozpočtu pro rok 2011.
(Rada obdržela žádost TJ Nové Hrady o za-
koupení nového autobusu. Tělovýchovná
jednota provozuje autobus získaný v roce
2005 bezplatným převodem pro Město
Nové Hrady od Krajského ředitelství poli-
cie Středočeského kraje /rok výroby 1992/.)

� Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí žádost o sdělení pod-
mínek převodu zemědělských a lesních po-
zemků na jiné osoby podle ust. §2 zákona č.
95/1999 Sb. a pověřuje místostarostu pana
Ing. Kasana vypracováním odpovědi.

� Pozvánka
Rada bere na vědomí pozvánku na předání
vytýčených vlastnických hranic pozemků
par. č. 2364, 2366, 2295 a 2294 v k.ú. By-
ňov na základě žádosti paní Gabriely Soko-
líkové a pana Jana Ferenčíka. a pověřuje
místostarostu pana Ing. Kasana účastí na
tomto jednání.

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

� Vyjádření k zápisu OV Byňov
Rada bere na vědomí vyjádření pana Marti-
na Kouklíka Byňov 67 k zápisu Osadního
výboru obce Byňov týkající se hospodaření
na pronajatém pozemku parc. č. 2410 a
2412 v k.ú. Byňov.

� Informace o provedené kontrole
Rada bere na vědomí informace společnosti
Elektrowin a.s. Praha 4 o provedené kon-
trole zajištění zpětného odběru elektrozaří-
zení na sběrném dvoře v Nových Hradech.
(Rada obdržela informace společnosti
Elektrowin a.s. o provedené kontrole zajiš-
tění zpětného odběru elektrozařízení na
sběrném dvoře v Nových Hradech. Prove-
denou kontrolou nebyly zjištěny žádné
závady.)

� Rozhodnutí – Povolení ke kácení dřevin
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povole-
ní kácení dřevin (150 m2 souvislé plochy
keřů a náletových dřevin na pozemku parc.
č. 1538 v k.ú. Údolí u Nových Hradů) od
Správy chráněné krajinné oblasti Blanský

les Český Krumlov na základě žádosti Re-
zidence Nové Hrady, a.s.

� Studie rybníku
Rada bere na vědomí studii rybníku v lokali-
tě Vilová čtvrť v Nových Hradech od spo-
lečnosti Alcedo, Jindřichův Hradec, souhlasí
s pokračováním projekčních prací dle va-
rianty A a pověřuje starostu dalším jedná-
ním.

� Směrnice – zadávaní veřejných zakázek
Rada souhlasí se Směrnicí č. 1/2010 – o za-
dávání veřejných zakázek malého rozsahu a
pověřuje tajemníka provedením seznámení
zaměstnanců Městského úřadu se Směrnicí
č. 1/2010   na pracovní poradě.
(Rada byla starostou informována o návrhu
Směrnice č. 1/2010 o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, která byla konzul-
tována s legislativním a finančním odborem
Krajského úřadu v Českých Budějovicích.)

� Žádost o souhlas s provozováním paintbal-
lu na pozemcích města
Rada bere na vědomí žádost společnosti
Rezidence Nové Hrady a.s. o souhlas s pro-
vozováním paintballu na pozemku parc. č.
666/1 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje lesní-
ho hospodáře pana Ing. Švarce vypracová-
ním stanoviska s ohledem na prováděné
ošetřování lesa v této lokalitě. Rada žádá
žadatele o upřesnění rozsahu a způsobu pro-
vozování paintballového „hřiště“, a to zej-
ména s ohledem na zajištění bezpečnosti.

� Grantový program Města Nové Hrady
pro rok 2010
Rada města na základě doporučení finanční
komise vyhlašuje ke dni 23. 3. 2010 Gran-
tový program Města Nové Hrady pro rok
2010 dle podmínek a Pravidel grantového
programu Města Nové Hrady pro rok 2009.
Rada pověřuje Investiční odbor Městského
úřadu zveřejněním informací o vyhláše-
ném Grantovém programu na úřední desce
a internetových stránkách. Rada pověřuje
radního pana Mgr. Jarolímka zveřejněním
informace v Novohradském zpravodaji.

Zápis z 9 . schůze rady města
ze dne  29. 03. 2010
Přítomni: členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ludovít Kasan, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady
s hlasem poradním:
Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ

Omluveni:
Miroslav Šlenc, místostarosta

Bylo projednáno:

� Kontrola usnesení z 8. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 8.  schůze rady města.

� ZŠ Nové Hrady – plavecký výcvik
Rada souhlasí s dofinancováním skuteč-
ných nákladů na plavecký výcvik pro žáky
3. a 4. tříd ZŠ Nové Hrady formou úhrady

nákladů za pronájem bazénu.
(Rada byla starostou města informována
o tradičním plaveckém výcviku pro žáky 3.
a 4. tříd ZŠ Nové Hrady, který se uskuteční
v plavecké škole Borovany. Dopravu žáků za-
jišťuje TJ Nové Hrady, část nákladů hradí ro-
diče žáků, dofinancování skutečných nákladů
v minulosti hradilo Město Nové Hrady.)

� Smlouva o zápůjčce
Rada bere na vědomí Smlouvu o zápůjčce
velkokapacitního stanu mezi Sdružením
Růže a Městem Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.
(Smlouva o zápůjčce velkokapacitního stanu
12 x 20 na dobu od 17. 7. 2010 pro Sbor dob-
rovolných hasičů Údolí u Nových Hradů.)

� Pronájem celnice – žádost  o kopii
materiálů
Rada bere na vědomí žádost Advokátní kan-
celáře AK Matouš a partneři, Praha o zaslání
kopií materiálů souvisejících s výběrovým ří-

zením pronájmu objektu bývalé celnice
v Nových Hradech a pověřuje tajemníka
MěÚ Nové Hrady dalším jednáním v této
věci.

� Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze stát-
ního rozpočtu
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace ze státního rozpočtu pro projekt
„Produkt cestovního ruchu – Po stopách
společné historie “ od Ministerstva pro
místní rozvoj, Odboru evropské územní
spolupráce, Praha.

� Vyhodnocení žádosti
Rada bere na vědomí Vyhodnocení dotač-
ního řízení – Krajský program prevence kri-
minality pro rok 2010 od Krajského úřadu
Jihočeského kaje, Odboru sociálních věcí a
zdravotnictví České Budějovice. Rada po-
věřuje ředitele ZŠ Nové Hrady pana Mgr.
K. Kříhu zajištěním realizace projektu Pre-
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vence kriminality pro ZŠ Nové Hrady v ko-
ordinaci s MěÚ Nové Hrady, Investičním
odborem.
(Město Nové Hrady získá na základě před-
chozí žádosti podané v rámci grantového
programu Program prevence kriminality
v Jihočeském kraji 2010 částku 70.000,-Kč
k realizaci projektu Prevence kriminality
pro ZŠ Nové Hrady.)

� Pozvánka
Rada bere na vědomí Pozvánku na jednání
v souvislosti s přípravou objednávky Jiho-
českého kraje u Českých drah a.s. v regio-
nální dopravě na období JŘ 2010/2011 od
společnosti Jikord s.r.o. České Budějovice
a pověřuje tajemníka účastí na jednání.

� Rozsudek Okresního soudu
Č. Budějovice
Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního
soudu v Českých Budějovicích pod č.j. T
88/209 – 71 ve věci zrušení výroku o vině
v bodě 2 rozsudku Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích za dne 20.7. 2009, čj. 3T
152/2009 – 297.

� Závazné stanovisko – Stavba ČOV u ob-
jektu Lázniček v NPP Terčino údolí
Rada bere na vědomí Závazné stanovisko
pro územní řízení a vodoprávní řízení –
stavba ČOV u objektu Lázniček v NPP Ter-
čino údolí od Správy chráněné krajinné ob-
lasti Blanský les se sídlem v Českém
Krumlově.

� Návrh ÚP Suchdol nad Lužnicí
Rada bere na vědomí Oznámení o návrhu
Územního plánu Suchdol nad Lužnicí od
Městského úřadu Třeboň, Oddělení územ-
ního plánování.

� Smlouva o poskytnutí grantu
Rada bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí
grantu v rámci Jihočeských krajských prog-
ramů podpory sportu 2010 na realizaci pro-
jektu „Vybavení tenisových kurtů a
basketbalového hřiště“ v Nových Hradech
od Jihočeského kraje a pověřuje starostu
podpisem příslušné smlouvy. Rada pověřu-
je MěÚ Nové Hrady, Investiční odbor ve
spolupráci se ZŠ Nové Hrady realizací pro-
jektu.
(Město Nové Hrady získalo na základě žá-
dosti podporu ve výši 60 000,-Kč.)

� Výsledek šetření – MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí Výsledek šetření stíž-
nosti –Mateřská škola Nové Hrady od České
školní inspekce, Jihočeského inspektorátu,
České Budějovice. Rada požaduje písemné
vyjádření od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady k zjištěné závadě v bodě Ad. 1
zápisu a informováním o přijatých opatře-
ních výplývajících z Výsledku šetření stíž-
nosti –Mateřská škola Nové Hrady od
České školní inspekce. Rada pověřuje sta-
rostu města, radního Mgr. M. Jarolímka a
tajemníka MěÚ Nové Hrady konzultovat
výsledek kontroly a návrh přijatých opatře-
ní s MěÚ Trhové Sviny, odbor ekonomiky
a školství, Krajským úřadem, Odborem

školství mládeže a tělovýchovy a s Českou
školní inspekcí, a to zejména s ohledem na
konstatování České školní inspekce o ne-
oprávněném čerpání prostředků ze státního
rozpočtu a případné důsledky z tohoto vy-
plývající.

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

� Projekt - MPSV
Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
„Rozvoj služeb péče o děti v Nových Hra-
dech“ v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost, 3.4. Rovné příleži-
tosti žen a mužů na trhu práce a slaďování
pracovního a rodinného života. Rada pově-
řuje starostu města podáním žádosti.
(Rada byla starostou města a radním Mgr.
M. Jarolímkem informována o přípravě
projektu „Rozvoj služeb péče o děti v No-
vých Hradech“, který řeší rozvoj služeb
péče o děti ve věku 3 – 6 let v rámci mateř-
ské školy, rozvoj péče o děti ve věku 6 – 10
let v rámci školní družiny a rozvoj služeb
mateřského centra. V případě úspěšnosti žá-
dosti je podpora projektu hrazena ve výši
100% uznatelných nákladů.)

� Smlouva o dílo – posouzení vydatnosti
dvou pramenů pod Nehamerovým Dvo-
rem
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo pro akci
„Posouzení vydatnosti dvou pramenů pod
Nehamerovým Dvorem“ mezi Městem
Nové Hrady jako objednatelem a Vodovody
a kanalizace Jižní Čechy , a.s. jako zhotovi-
telem a pověřuje starostu jejím podpisem.

� Výběrové řízení
Rada bere na vědomí zápis z jednání Fi-
nanční komise Rady města ze dne 29. 3.
2010 ve věci provedení výběrového řízení
pro aktivitu „Prezentační skládačka tvůr-
čích aktivit“ v rámci projektu Nové Hrady –
vítejte u nás. Rada souhlasí s výběrem firmy
Tiskárna Herbia jako zhotovitele pro aktivi-
tu „Prezentační skládačka tvůrčích aktivit“
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
o dílo s tím, že smlouva bude podepsána po
upřesnění situace kolem schválení projektů
v rámci 5. výzvy Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad.
(V rámci výběrového řízení byly obeslány
3 firmy, nabídku zaslaly 2 firmy, z nichž
nejvýhodnější nabídku předložila Tiskárna
Herbia, České Budějovice.)

� Jednací řády
Rada bere na vědomí informaci místosta-
rosty Ing. L. Kasana o zapracování návrhů
na změny v jednacích řádech.
(Místostarosta Ing. L. Kasan informoval
Radu města o zapracování návrhů Kontrol-
ního výboru na změny v jednacích řádech.
Změny byly konzultovány s Ministerstvem
vnitra, Odborem dozoru a kontroly. Jednací
řády, jejichž schválení spadá do kompeten-
ce Rady města, budou projednány a schvále-
ny na jednání Rady města dne 21. 4. 2010.
Jednací řády, jejichž schválení je v kompeten-
ci Zastupitelstva města, budou předloženy ke
schválení na dalším jednání Zastupitelstva
města.)

� Darovací smlouva – Poděbradka a.s
Rada děkuje společnosti Poděbradka, a.s.
za poskytnutý dar a pověřuje starostu pod-
pisem Darovací smlouvy.
(Rada byla starostou města seznámena s ná-
vrhem Darovací smlouvy mezi dárcem
Poděbradkou a.s. a Městem Nové Hrady
jako obdarovaným. Darovací smlouva řeší
dar ve formě poskytnutí minerální vody
Dobrá voda pro účely obdarovaného v prů-
běhu roku 2010.)

� Žádost o schválení finanční částky pro
účel zajištění statického posudku – MěÚ
Nové Hrady, Stavební úřad
Rada souhlasí s vyčleněním finanční částky
pro MěÚ Nové Hrady, Stavební úřad pro
zajištění statického posudku jako podkladu
pro vydání rozhodnutí o nařízení zabezpe-
čovacích prací v objektu tvrze Svébohy.
(Rada obdržela žádost MěÚ Nové Hrady,
Stavebního úřadu o schválení finanční
částky pro účel zajištění statického posud-
ku jako podkladu pro vydání rozhodnutí
o nařízení zabezpečovacích prací v objek-
tu tvrze Svébohy. Povinnost zajistit pod-
klady k vydání rozhodnutí vyplývá ze
stavebního zákona č. 183/2006 Sb.)

� Dohoda o provozování parkoviště
Rada souhlasí s Dohodou o provozování
parkoviště na období duben a květen 2010
mezi Městem Nové Hrady a panem Františ-
kem Čupitou, Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.
(Rada opakovaně projednala situaci týkající
parkování na náměstí. Vzhledem k nové in-
formaci týkající se projektu rekonstrukce
náměstí v rámci 6. výzvy Regionálního
operačního programu rozhodla Rada měs-
ta o odložení nákupu parkovacího automa-
tu do doby oficiálního vyhlášení projektů
podpořených v rámci 6. výzvy Regionál-
ního operačního programu NUTS II Jiho-
západ.)
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ZÁPIS
z 26. veřejného jednání zastupitelstva města
v Nových Hradech dne18. března  2010
Přítomni: p. Albert, p. Ing. Kasan, p. Mgr.
Hokr, p. Mgr. Jarolímek, p. Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta, p. Ing. Kříha, p. Leštianský, p. Do-
rotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilová, p.
Kollmann, p. Ing. Štangl (dostavil se v 18.07 a
hlasoval od bodu 1.)
Omluveni: 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
zahájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítom-
nosti 14 členů zastupitelstva. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 25. zasedání byl řád-
ně ověřen a zveřejněn a nebyla vůči němu
vznesena žádná  námitka.

� Pan starosta seznámil s programem jednání
zastupitelstva. Navrhl v souladu s doporu-
čením Rady města na žádost pana Ing. Kří-
hy doplnění programu jednání o bod č. 4 –
Zpráva o činnosti kontrolního výboru a

pokračování na str. 6
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o bod č. 5 – Změna výše měsíční odměny
zastupitele pana Ing. Kříhy. Další doplnění
programu ostatními zastupiteli nebylo po-
dáno. Doplněný program byl schválen 13
hlasy.

Pro

p. Albert, p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p. Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta,  p. Ing. Kříha,  p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilo-
vá, p. Kollmann

Proti -

Zdržel se -

� Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: pan
Mgr. Jarolímek, pan Sýkora a pan Doroto-
vič byla schválena 10 hlasy, 3 se zdrželi hla-
sování. Předsedou komise byl zvolen pan
Mgr. Jarolímek.

Pro

p. Albert, p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr, p. Vi-
cány, p. Brychta, p. Ing. Kříha, p. Leštian-
ský, p. Šlenc, paní  Mgr. Pospíšilová,
p. Kollmann,

Proti -

Zdržel se p. Mgr. Jarolímek, p. Sýkora, p. Dorotovič

� Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
26. jednání zastupitelstva: Mgr. Pospíšilo-
vá, a pan Leštianský - schváleno 11 hlasy, 2
zastupitelé se zdrželi hlasování.

Pro

p. Albert, p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p. Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta, p. Ing. Kříha, p. Dorotovič,
p. Šlenc, p. Kollmann

Proti -

Zdržel se paní  Mgr. Pospíšilová, p. Leštianský

1. Kontrola usnesení

Kontrolu usnesení z 25. veřejného jednání za-
stupitelstva 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 25. veřejného jednání zastupitel-
stva 14 hlasy.

Pro

p. Albert, p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr, p.
Mgr. Jarolímek, p. Sýkora, p. Vicány, p.
Brychta, p. Ing. Kříha, p. Leštianský, p. Do-
rotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilová, p.
Kollmann, p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se -

2. Dispozice s majetkem

2.1 Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o Smlouvě o zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu mezi Městem
Nové Hrady a společností E.ON Distribuce,
a.s. pro stavbu „Vyšné – zastávka ČD – pře-
ložka NN“ . Stavbou bude zatížen pozemek
1644/38 v katastrálním území Vyšné. Za-
stupitelstvo schválilo Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností
E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Vyšné –

zastávka ČD – přeložka NN“ za jednorázo-
vou úplatu ve výši 10.000,- Kč. – 14 hlasy.

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p.  Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta,  p. Ing. Kříha,  p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilo-
vá, p. Kollmann,  p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se -

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti na prodej pozemku parc. č.
cp. č. 301/14 díl „u“ o výměře 72 m², 301/6
díl „t“ o výměře 193 m², 301/7 o výměře
222 m², 301/13 díl „v“ o výměře 39 m²,
272/9 díl „r“ o výměře 73 m² a 301/1 díl „s“
o výměře 391 m², o celkové výměře 990 m²
vše v k. ú. Nové Hrady panu Janu Valhovi a
paní Anetě Rosenzweigové . Zastupitelstvo
schválilo prodej pozemku parc.č. 301/14
díl „u“ o výměře 72 m², 301/6 díl „t“ o vý-
měře 193 m², 301/7 o výměře 222 m²,
301/13 díl „v“ o výměře 39 m², 272/9 díl „r“
o výměře 73 m² a 301/1 díl „s“ o výměře
391 m², o celkové výměře 990 m² vše v k.
ú. Nové Hrady lokalita Pod Zámeckým vě-
tev D panu Janu Valhovi ideální polovinou
podílu vlastnictví a paní Anetě Rosenzwei-
gové ideální polovinou podílu vlastnictví
dle podmínek pro prodej stavebních poze-
mků stanovených 24. veřejným jednáním
zastupitelstva města Nových Hradů ze dne
10.12.2009.  – 14 hlasy

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p.  Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta, p. Ing. Kříha,  p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilo-
vá, p. Kollmann,  p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se -

2.3. Pan starosta informoval zastupitele o žá-
dosti na prodej pozemků - parc. č. KN 679
díl „a“ o výměře 418 m², parc. č. st. 51 díl
„b“ o výměře 295 m², o celkové výměře 713
m² vše v k. ú. Údolí u Nových Hradů paní
Marie Šteifové. Pan starosta města dále in-
formoval zastupitele, že na jednání finanč-
ního výboru konaného dne 17. 3. 2010 byl
vysloven nesouhlas s prodejem tohoto po-
zemku z důvodu jeho začlenění do náhradní
plochy pro parkoviště do NNP Terčino
údolí. Pan starosta tyto informace prověřil a
konstatoval, že předmětný pozemek je vy-
členěn jako územní rezerva pro parkování.
Pan Ing. Štangl doplnil projednávání tohoto
bodu a upřesnil, že v minulosti byl tento po-
zemek vyměněn v restitucích se záměrem
získání náhradní plochy pro parkoviště a za-
řazen do územního plánu. Dále upřesnil, že
již dříve bylo o tento pozemek žádáno a žá-
dost byla také odmítnuta. Upozornil na nedo-
statečnou kapacitu současného parkoviště a
vzhledem k tomu, že byly podány nové
projekty na využití Terčina údolí, bude vět-
ší potřeba parkování. Souhlasí s nájmem
těchto pozemků i za symbolickou cenu. Pan
starosta konstatoval, že při projednávání to-
hoto prodeje bylo postupováno standardním
způsobem a že rada neměla žádné informa-
ce o skutečnosti zařazení této plochy jako
náhradní parkoviště. S prodejem vyjádřil

souhlas i Měú, Stavební úřad a osadní
výbor. Pan starosta dále informoval o pro-
věření vlastnických vztahů u parkoviště
u pivovaru. Zastupitelstvo neschválilo pro-
dej pozemků parc. č. KN 679 díl „a“ o vý-
měře 418 m², parc. č. st. 51 díl „b“ o výměře
295 m², o celkové výměře 713 m² vše v k. ú.
Údolí u Nových Hradů – 14 hlasy.

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p.  Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta,  p. Ing. Kříha,  p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilo-
vá, p. Kollmann,  p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se -

3. Rozpočet Města Nové Hrady na rok 2010.
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem

návrhu Rozpočtu Města Nové Hrady na rok
2010. Konstatoval, že návrh rozpočtu byl
několikrát projednáván a upřesňován ve
Finanční komisi a dále byl projednáván
s vedením příspěvkových organizací a to
Technickými službami města Nových Hra-
dů, Službami s.r.o., Základní školou Nové
Hrady a Mateřskou školou Nové Hrady.
Rozpočet 2010 je předkládán jako vyrovna-
ný s mírným přebytkem v celkovém objemu
59 531 810,- Kč příjmů a 59 381 810,- Kč
na straně výdajů. Dále uvedl nejvyšší plá-
nované výdaje tohoto rozpočtu a to 10 mil.
Kč – příspěvek na činnost Technických slu-
žeb města Nové Hrady, 2,93 mil. Kč – pří-
spěvek na činnost Základní školy v Nových
Hradech, 1,1 mil. Kč – příspěvek na činnost
Mateřské školy Nové Hrady. Pan Ing.
Štangl sdělil, že na jednání Finančního vý-
boru dne 17.3. 2010 byly projednány a na-
vrženy některé úpravy položek rozpočtu a
doporučení zvýšeného dohledu nad někte-
rými dalšími výdajovými položkami. Požá-
dal zastupitele a člena Finančního výboru
pana Sýkoru o upřesnění položek na zákla-
dě zápisu z jednání. Finanční výbor navrhu-
je zvýšit příjem z daně z DPH, změnit daň
z nemovitosti a příjem z prodeje pozemků.
Pan starosta nesouhlasil s navýšením daně
z přidané hodnoty. Vzhledem k tomu, že
není zřejmé, jak se tato daň a ostatní daně
budou dále vyvíjet v průběhu roku. Pokud
se naplní optimistický předpoklad, je mož-
né tyto položky změnit rozpočtovou změ-
nou a určit jejich další využití. Pan Brychta
navrhuje nechat tyto položky beze změn
tak, jak bylo navrženo v původním znění.
Pan Ing. Kříha se domnívá, že není nutné,
aby položka DPH byla tak nízká a vzhle-
dem k zvýšení DPH o 1% je možné ji navý-
šit podle požadavků Finančního výboru.
Pan starosta města vyhlásil v 19,23 min.
přestávku a požádal návrhovou komisi
o vypracování protinávrhu k projednávané-
mu bodu Rozpočet města Nových Hradů na
rok 2010. Po přestávce přednesl předseda
návrhové komise pan Mgr. Jarolímek návrh
na změnu výše následujících položek roz-
počtu : V příjmové části - pol. č. 1211 – na-
výšení o 1. mil Kč, zvýšení položky č. 1511
o 500 000,- Kč. Výdajová část - Paragraf
3639 pol. 6130 – nákup pozemku – navýše-
ní o 500 000,- Kč. O tomto protinávrhu bylo

pokračování na str. 7
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hlasováno – 6 zastupitelů pro návrh, proti –
nikdo, 8 zastupitelů se zdrželo hlasování.
Tento protinávrh nebyl přijat.

Pro
p. Albert, p. Sýkora, p. Ing. Kříha, p. Doro-
tovič, paní Mgr. Pospíšilová, p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se
p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Leštianský, p. Kollmann, p. Šlenc,
p. Vicány, p. Brychta

Pan starosta města požádal zastupitele o hlaso-
vání k návrhu rozpočtu předloženého Ra-
dou města a Finanční komisí - tedy
původnímu návrhu Rozpočtu Města Nové
Hrady na rok 2010 – 9 zastupitelů pro ná-
vrh, 0 proti, 5 zastupitelů se zdrželo hlaso-
vání.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města
Nových Hradů na rok 2010 ve znění návrhu
předloženého finanční komisí a radou, tj.
v celkovém objemu 59 531 810,- Kč příjmů
a 59 381 810,-Kč na straně výdajů. Zastupi-
telstvo rozhodlo o tom, že přebytek hospo-
daření minulých let ve výši 14 339 203,44
Kč nebude zahrnut do rozpočtu. V rámci
rozpočtu stanovilo limit mzdových pros-
tředků, odvod do sociálního fondu ve výši
3,0% z objemu mzdových prostředků, roz-
počet sociálního fondu dle návrhu, částku
150.000,-Kč (financování) jako splátku vodo-
vodu Veveří, částku 7 321 266,96 (financová-
ní) jako splátku úvěru pro ROP u České
spořitelna, a.s. a závazný vztah ke zřizovaným
organizacím – Technické služby města No-
vých Hradů, Základní škola Nové Hrady a
Mateřská škola Nové Hrady k rozpočtu měs-
ta. Dále v rámci rozpočtu schválilo příspěvky
občanským sdružením a zájmovým organiza-
cím. Zastupitelstvo zmocnilo Radu města
k provádění rozpočtových změn do výše 10%
schváleného rozpočtu města. Zastupitelstvo
pověřilo finanční komisi přípravou rozpočto-
vého výhledu na následující 2 roky.

Pro
p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Vicány, p. Brychta, p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, p. Kollmann

Proti -

Zdržel se
p. Albert, p. Sýkora, p. Ing. Kříha, paní
Mgr. Pospíšilová, p. Ing. Štangl

4. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
zastupitelstva

Pan Ing. Kříha - Předseda kontrolního výboru
zastupitelstva informoval zastupitele o jed-
nání ze dne 17. března. Na programu jedná-
ní bylo předání informací o kontrole
Kulturního a informačního centra (KIC) a
kontrola plnění usnesení rady a zastupitel-
stva města Nových Hradů. Kontrolní výbor
doporučil v bodě 1 – Kontrola Kulturního a
informačního centra - provádět vyúčtování
každé akce samostatně, následné finanční
vyhodnocení této akce je přehlednější a
zjednodušuje její kontrolu. V bodě 2 – tedy
kontrola usnesení rady a zastupitelstva – při
provádění této kontroly nebyly shledány
žádné závady.
Paní Jarolímková (vedoucí KIC) se dotazo-

vala, zda jsou v zápise uvedeny kulturní
akce, které nedoporučuje komise dále reali-
zovat.
Pan Dorotovič odpověděl, že komise ne-
předpokládá, že by v roce 2010 došlo
k rušení nějakých akcí, ale doporučuje po-
řádání akcí s vyšším finančním výnosem.
Pan starosta se dotázal, zda se v závěru pro-
vedené kontroly konstatuje, zda byly
zjištěny nějaké nedostatky a zda je fungová-
ní KIC v pořádku.
Pan Ing. Kříha odpověděl, že fungování
KIC z ekonomického pohledu není v pořád-
ku, protože je ztrátové. Z pohledu komplex-
ní činnosti služeb poskytovaných KIC je
vše v pořádku.
Pan starosta upřesnil, že některé kulturní
akce jsou dotovány také formou příspěvků a
sponzorských darů, které obdrží Město
Nové Hrady rady Hrady a tato skutečnost se
v ekonomickém vyhodnocení kulturních
akcí  projevuje  nepřímo.
V 19,45 se krátce vzdálil pan Ing. Štangl –
k bodu 4 hlasoval.
Zastupitelstvo bere na vědomí zápis z jedná-
ní Kontrolního výboru zastupitelstva města
ze dne 17. 3. 2010. Schváleno 14 hlasy.

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p.  Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta,  p. Ing. Kříha,  p. Leštianský,
p. Dorotovič, p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilo-
vá, p. Kollmann,  p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se -

5. Odměny členů zastupitelstva – změna od-
měny Ing. Kříhy

Pan starosta informoval zastupitele o odstou-
pení pana Ing. Kříhy z funkce člena Finanč-
ní komise a Pracovní skupiny Programu
regenerace MPR a MPZ. V souvislosti s od-
stoupením požádal pan Ing. Kříha o změnu
ve výši své odměny. Pan Ing. Kříha se vy-
jádřil k projednávání tohoto bodu s tím, že
podal návrh na přehodnocení svojí odměny
vzhledem k ukončení členství v komisi a
pracovní skupině domnívá se, že by měla
být odměna nižší. Pan starosta navrhl, aby
odměna byla snížena o 100,- Kč měsíčně,
což odpovídá odměně, která je vyplácena
členům finanční komise. Pan Ing Kříha
bude pobírat odměnu jako předseda Kon-
trolního výboru a částečně též za aktivitu
oddávajícího. Zastupitelstvo schvaluje sníže-
ní odměny za výkon funkce pana Ing. Kříhy o
100,- Kč měsíčně – 13 hlasy, 1 zastupitel se
zdržel hlasování.

Pro

p. Albert,  p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr,
p. Mgr. Jarolímek, p.  Sýkora, p. Vicány,
p. Brychta, p. Leštianský,   p. Dorotovič,
p. Šlenc, paní Mgr. Pospíšilová, p. Koll-
mann,  p. Ing. Štangl

Proti -

Zdržel se p. Ing. Kříha

6. Interpelace

Pan starosta města Mgr. Hokr obdržel inter-
pelace zastupitelů Města Nové Hrady.
Pan Ing. Štangl podal interpelaci k neuspo-
kojivému stavu zemědělských areálů a

některých dalších stavebních objektů
v územním obvodu Města Nové Hrady.

Pan Ing. Kříha podal interpelaci ve věci jed-
nacích řádů Rady města a Zastupitelstva
Města Nové Hrady.

Pan Ing. Kříha podal další interpelaci ve věci
celkové výše dotací, příspěvků a grantů po-
daných a zajištěných za rok 2009 Městem
Nové Hrady.

Pan starosta města osobně převzal podané in-
terpelace a sdělil, že odpovědi budou zaslá-
ny písemně ve stanoveném termínu dle
jednacího řádu.

7. Diskuse
Pan Ing. Štangl požádal o zaslání skutečného

plnění rozpočtu za rok 2009 Města Nové
Hrady. Pan starosta upozornil, že skutečné
plnění rozpočtu obdrželi zastupitelé v rámci
projednávání poslední rozpočtové změny
na 25. veřejném jednání, nicméně úřad za-
šle panu Ing. Štanglovi požadované plnění
rozpočtu.

Pan Ing. Štangl upozornil na špatné a nedosta-
tečné možnosti parkování v okolí Červené-
ho blata a požádal Radu města, aby
vstoupila do jednání s Obecním úřadem
v Petříkově, popřípadě s CHKO – Třeboň-
sko nebo dalšími subjekty s cílem zajištění
finančních prostředků na nákup pozemku a
vybudování parkoviště v této lokalitě. Do-
mnívá se, že při řešení tohoto problému
musí iniciativa vycházet od obcí a měst a
nebrání se účasti na svolaném jednání.

Pan starosta uvedl, že dle jeho názoru by měl
tuto iniciativu vyvíjet zejména Jihočeský
kraj a odbor, do jehož gesce cestovní ruch
spadá. Město Nové Hrady může být pouze
při jednání, ale nemůže investovat do stav-
by parkoviště mimo svůj katastr.

Pan Ing. Štangl upozornil na systém rozdělo-
vání dotací v rámci Programu regenerace
Městských památkových rezervací a Měst-
ských památkových zón. Navrhl učinit kro-
ky k navýšení celkové požadované částky,
čímž by narostla i výše obdržené dotace

Pan starosta odpověděl, že jsou již činěny
kroky k zajištění rozpočtů pro opravu buquo-
yské hrobky a dalších památkově chráněných
objektů tak, aby mohly být zařazeny či upřes-
něny v rámci požadavků k Programu regene-
race Městských památkových rezervací a
Městských památkových zón.

Pan Švarc (občané) se dotazoval na možnosti
opravy hradeb v areálu Kláštera a opravy
krovu kostela.

Pan starosta Mgr. Hokr odpověděl, že poskyt-
nuté finanční prostředky v rámci Regenerace
MPR a MPZ budou v letošním roce využity
pro opravu havarijního stavu hradeb v areálu
Základní školy. Upozornil pana Švarce na
možnost rozšíření požadavku pro příští rok
a doplnění do Programu regenerace Měst-
ských památkových rezervací a Městských
památkových zón.

Pan Dorotovič upozornil na špatný stav za-
střešení u objektu bývalé celnice (poškoze-
ní dřevěných trámů) a domnívá se, že je
tím narušena statika této přístavby. Dotazo-
val se, co v této věci vykonala rada. Navrhu-
je věc předat Policii ČR k prošetření.

INFORMACE Z RADNICE
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Pan starosta odpověděl, že informace byly
předány jak české, tak rakouské policii
k prošetření. Rakouská policie monitorova-
la průjezdy kamionů přes bývalý přechod a
následně byl dopravní značkou upraven
průjezd na rakouské straně. Stav z hledika
statiky bude prověřen. Pan starosta dále
uvedl, že objekt bývalé Celnice byl předán
nájemci, který plánuje rozebrání a přesunutí
tohoto zastřešení.

Pan Ing. Kříha se opětovně dotazoval na řeše-
ní problémů s olejovým hospodářstvím
v okolí Lázniček.

Pan starosta řekl, že tento problém by měl být
řešen v rámci rekonstrukce objektu Lázni-
ček.

Pan Albert se domnívá, že by bylo dobré zve-
řejnit některé kulturní akce i s finančním
zhodnocením  v Novohradském zpravodaji

Paní Jarolímková (občané) požádala zastupi-
tele o podání podnětů a informací k pořáda-
ným kulturním akcím.

Pan Švarc (občané) se dotazoval na jeho žá-
dost o odkoupení části pozemku ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady z důvodu nutnosti
posunutí plánované stavby rodinného domu

z důvodu vedení vysokého napětí středem
jeho  stavební parcely.

Pan starosta odpověděl, že v této věci bylo
svoláno místní šetření, kterého se též účast-
nil pan Švarc. Z tohoto jednání vyplynulo,
že pozemky v této lokalitě musí být prodá-
vány stejně jako tomu bylo u nákupu poze-
mků panem Dorotovičem či u uvažovaného
nákupu pozemků panem Koštelem a panem
Kanděrou tj. za částku 285,- Kč/ m2. Pan
starosta uvedl, že o této ceně byl pan Švarc
informován, poněvadž nebyla tato cena
z jeho strany reflektována, nebyl prodej po-
stoupen na jednání zastupitelstva

Pan Švarc upozornil na skutečnost, že v konci
roku 2009 byly prodávány pozemky v okolí
Olejového rybníka za výrazně nižší cenu, a
nerozumí skutečnosti, že na jednom konci
města se prodávají pozemky za jinou cenu
než na konci druhém.

Pan Ing. Štangl upozornil, že při nákupu sta-
vebních pozemků v lokalitě Pod Zámeckým
byly poskytnuty výrazné benefity v úvodu
prodeje parcel a další benefity nebudou dále
poskytovány. To znamená, že další přikou-
pení pozemků musí být uskutečněno za
cenu 285,- Kč.

Pan starosta ukončil jednání zastupitelstva a
poděkoval všem přítomným zastupitelům i
občanům města za účast na 26. jednání za-
stupitelstva Města Nových Hradů.

OZNÁMENÍ pro voliče
o době a místě konání voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR v souladu s § 15
odst. 1, zákona č. 247/ 1995 Sb., O volbách
do Parlamentu České republiky a o změně
a doplnění některých dalších zákonů ve
znění pozdějších předpisů, konaných ve
dnech 28. a 29. května 2010 byly stanove-
ny tyto okrsky:

� 1. Nové Hrady I. / staré město/, náměstí
Republiky 46 - kancelář Matrika -
CZECH -  POINT / přízemí /

� 2. Nové Hrady II. /nové město/, zámek
Nové Hrady 136 – modrý salonek

� 3. Byňov – zasedací místnost Osadního
výboru Byňov  čp. 110

Volební místnosti budou otevřeny v pátek
28. května 2010 od 14:00 hodin do 22:00
hodin, v sobotu 29. května od 8:00 hodin
do 14:00 hodin.

Občan má povinnost před hlasováním pro-
kázat svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:

Okrsek č. 1. – staré město:
čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradeb-
ní, Husova, Komenského, Na vyhlídce,
náměstí Republiky, Navrátilova, Údol-
ská, Údolí .

Okrsek č. 2 – nové město:
čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137. čp.
158, čp. 206, Zahradní čtvrť, Jižní město,
Polní, Pod vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliš-
tě míru, Vitorazská, Pod Zámeckým,
Obora, Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří.

Okrsek č. 3 – Byňov:
Byňov, Jakule.

ZO - KSČM
ZVE VŠECHNY OBČANY
NA SETKÁNÍ  A BESEDU

S KANDIDÁTY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR ZA

JIHOČESKÝ KRAJ
DNE 17. KVĚTNA 2010 DO

KINOSÁLU ČESKÝ DŮM V NOVÝCH
HRADECH od 18.00 hodin

PŘEDSTAVÍ SE VÁM KANDIDÁTI
KSČM:

� JUDr. Vojtěch Filip – vedoucí kandidát
KSČM do PS PČR za Jihočeský kraj

� RSDr. Petr Braný – dvojka na kandi-
dátce KSČM

� A další kandidáti: Pavla Šlahúnková,
Lea Klokočková, František Leštianský

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI!

POZVÁNKA KDU - ČSL
Krajská organizace KDU-ČSL Vás zve na předvolební setkání DEN KDU-ČSL, do Čes-
kých Budějovic. Ve čtvrtek 20. května 2010 od 15.00 hod. na letní scénu KD Slávie.
Setkání s paní Věrou Luxovou, s předsedou strany Cyrilem Svobodou, s kandidáty do
PS PČR, posezení s hudbou a občerstvením. Od 17.00 hod. bude v katedrále sv. Mikulá-
še sloužit mši sv. světící biskup Pavel Posád.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

Zastupitelská minianketa, 1. díl,
tentokrát na téma „Kultura“ aneb Mají za-
stupitelé přehled o tom, co se financuje
z městského rozpočtu a jsou sami nějak ak-
tivní na „kulturním poli“?

Otázka č.1:
Jaký koncert pořádaný KIC N.Hrady za pos-
lední tři roky, který jste osobně navštívil(a), se
Vám líbil?
Libor Albert - Koncerty ZUŠ a koncert SUNNY

BAND.
Leoš Brychta - Z poslední doby koncert Pav-

líny Jíšové, vystoupení Hradišťanu a vše-
obecně koncerty folk, country, jazz.

Ivan Dorotovič - Pravidelně se účastním zpí-
vání u vánočního stromu.

Mgr.Vladimír Hokr - Pěkných koncertů bylo
mnoho, líbil se mi Pavel Novák, Hradišťan,
Fleret + J. Šuláková, koncert k výročí ZUŠ a
podvečerní koncertíky na náměstí. Velmi
zajímavý byl varhanní koncert v kostele,
kde zazněly i 2 skladby novohradského pá-
tera R. Chalupy.

Mgr. Michal Jarolímek - Každým rokem
navštěvuji některé z koncertů pořádaných
v rámci Novohradského znění. Musím při-

znat, že hudba, která bývá označována jako
„world music“ se mi líbí a vždy si vychutná-
vám to, že ji mohu slyšet živě.
Jinak poslední koncertní zážitek, který jsem
v našem městě absolvoval a který mně za-
ujal sice není dílem KIC, ale musím jej zde
zmínit. Byl to koncert Ondřeje Havelky a
jeho Melody Makers. To bylo opravu špič-
kové.

Ing. Pavel Kříha - Z koncertní nabídky KIC
N. Hrady mne v posledních letech oslovil
pouze jediný interpret, Kamil Střihavka, je-
hož koncert jsem však z časových důvodů
nemohl navštívit.

Mgr. Romana Pospíšilová - Zážitkem a sr-
deční záležitostí pro mě byl koncert souro-
zenců Ulrychových a skupiny Javory. Další
z koncertů, které jsem navštívila byl K. Stři-
havka a P. Jíšová. Koncerty na nádvoří hra-
du mají mimořádnou atmosféru.

Josef Sýkora - Pavlína Jíšová a přátelé.
Ing. František Štangl - Musím říci, že novo-

hradské kulturní aktivity nerozlišuji podle
toho, kdo je pořádá. Snažím se si spíš vybí-
rat podle toho, co mě zaujme a co má jakou
kvalitu. Můj pohled je navíc zkreslen tím,

– –– ––– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA ––– –– –
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že z titulu své funkce krajského radního pro
kulturu, památkovou péči, fondy přeshra-
niční spolupráce a obnovu venkova, navště-
vuji řadu kulturních akcí v kraji. Na Nových
Hradech jsem v minulosti navštívil třeba
koncert k 50. výročí založení ZUŠ v novo-
hradském zámku nebo představení baletu
Jihočeského divadla, které bylo součástí
projektu Jihočeské divadlo venkovu, pod-
pořeného Jihočeským krajem. Obě kulturní
akce se mi velmi líbily.

Jiří Vicány - V mé oblibě je dechová hudba.
I proto jsem navštívil akce, kde hrály kapely
Babouci a Veselá muzika. S vystoupením
jsem byl spokojen a věřím, že i mnoho dal-
ších občanů našeho města.

Otázka č. 2:
Jaká výstava pořádaná KIC N.Hrady za pos-
lední tři roky, kterou jste osobně navštívil(a),
se Vám líbila?
Libor Albert - Po stopách společné historie

v Koželužně.
Leoš Brychta - Po stopách společné historie.
Ivan Dorotovič - Líbila se mi výstava Daniely

Plockové.
Mgr.Vladimír Hokr - Velmi oceňuji výsta-

vy, kde můžeme vidět práce místních obča-
nů, zejména pana K. Chalupského a D.
Plocková - Roulové. Zajímavé jsou ale i vý-
stavky prací, které ve spolupráci s KIC po-
řádá místní Seniorklub.

Mgr. Michal Jarolímek - Po pravdě řečeno
nejsem příliš velký vyhledavač výstav. To
platí především o výstavách kulturních děl.
Trochu jiná je situace u výstav naučných,
kde se mohu dozvědět nějaké zajímavé in-
formace. V tomto směru mně v poslední
době velmi zaujala výstava Po stopách spo-
lečné historie, která proběhla v loňském
roce na novohradském zámku.

Ing. Pavel Kříha - V posledních letech jsem
programově nenavštívil žádnou výstavu,
několik výstav jsem shlédl před jednáními
městského zastupitelstva v prostorách bý-
valé Koželužny. V paměti mi nejvíce utkvě-
la výstava obrazů paní Plockové.

Mgr. Romana Pospíšilová - Líbila se mi vý-
stava v Koželužně věnovaná práci se sklem
- skvělé dětské práce. Dále předvánoční vý-
stava obrazů D. Plockové-Roulové a dalších
mladých výtvarnic-jména jsem zapomněla,
omlouvám se.

Josef Sýkora - Po stopách společné historie.
Ing. František Štangl - Výstavní projekty po-

řádané KIC mě příliš neoslovují. Opakovaně
se však účastním vernisáží výstav k Novo-
hradským malířským sympoziím a musím
říci, že pokud mi to program dovolí, tak
bych chtěl navštívit vernisáž výstavy obra-
zů Mgr. Chrta.

Jiří Vicány - Výstava Po stopách společné
historie a výstava obrazů K. Chalupského.
Tyto výstavy byly na dobré úrovni. Myslím
si, že každého občana našeho města z těchto
výstav něco zaujalo.

Otázka č. 3:
Podpořil(a) byste digitalizaci novohradského
kina jako jedinou možnost jeho dalšího fun-
gování?
Libor Albert - Ne, pokud se bude financovat

pouze z rozpočtu města a možná ano, pokud
se město bude podílet a záleželo by na fi-
nanční částce. Ano, pokud nalezneme spon-
zora nebo donátora.

Leoš Brychta - Nedokážu přímo posoudit pří-
nos digitalizace, nabídka novohradského
kina mi připadá vcelku průměrná až pod-
průměrná.

Ivan Dorotovič - Digitalizaci novohradského
kina bych určitě podpořil

Mgr.Vladimír Hokr - Ano, kino musíme ve
městě udržet a snažit se držet krok i v tech-
nickém vybavení. Jsem rád, že jsme v rámci
projektu podpořeného z ROPu kino vý-
znamně vylepšili, v tomto je třeba i v bu-
doucnu pokračovat.

Mgr. Michal Jarolímek - Zjednodušeně řeče-
no, pokud nebude naše kino digitalizováno,
zanikne, protože jeho současná technologie
nebude odpovídat nárokům distributor-
ských společností a bude stále obtížnější (a
postupně i nemožné) zajistit promítání nej-
novějších filmů. Pokud k digitalizaci dojde,
bude sice možné zajistit ve velmi krátké
době po premiéře promítání nových filmů i
v Nových Hradech, ale nebude eliminován
zásadní důvod nízké návštěvnosti našeho
kina.
Na základě výše uvedeného bych digitaliza-
ci kina zřejmě podporoval, ale nejraději
v situaci, kdy k jejímu provedení by finanč-
ně pomohly nějaké dotační zdroje, tj. tak,
aby celé náklady nemusel nést pouze
městský rozpočet.

Ing. Pavel Kříha - Myslím, že stejně jako kni-
hovna, tak i kino vždy patřilo, patří i nadále
by mělo patřit do kulturního života našeho
města, a proto, pokud by další fungování
kina mělo být podmíněno modernizací pro-
mítací technologie, bych tento projekt pod-
pořil.

Mgr. Romana Pospíšilová - Digitalizace
bude samozřejmě záležitost financí - roz-
počtu města, grantu? Pokud by to bylo
schůdné ufinancovat, podpořila bych. Naše
kino by mi chybělo.

Josef Sýkora - Ano.
Ing. František Štangl - Ano podpořil a snažil

bych se na ni najít prostředky z nějakého
vhodného programu. Pokud chceme mít na
Nových Hradech fungující kino, není jiná
cesta.

Jiří Vicány - Ano. Kino a vybavení kinosálu
bychom měli dále zlepšovat. Již v loňském
roce město do kina investovalo, u digitaliza-
ce je však nutno znát i finanční náročnost.

Otázka č. 4:
Jak Vy sám(a) konkrétně jste jako zastupi-
tel(ka) města přispěl(a) k rozvoji kulturně-
společenského života ve městě či osadách?
Libor Albert - Snažím se a dále to nechám na

posouzení kulturního občana.
Leoš Brychta - Nevím nakolik jsem přispěl

k rozvoji kulturně společenského života ve
městě ale každoročně jsem se spolupodílel

na pořádání tradičního mysliveckého plesu
a při oslavách výročí města MS Nové Hra-
dy, snad tedy přispívám spíše aktivním za-
pojením do spolkové činnosti.

Ivan Dorotovič - Podílím se na pořádání
Novohradského masopustu a dalších spor-
tovních akcí pořádaných Tělovýchovnou
jednotou Nové Hrady.

Mgr.Vladimír Hokr - Osobně se podílím na
výběru akcí, účastním se jednání „kulturní“
komise, snažím se pomáhat i při přípravě i
konání akcí – od koncertů, přes výstavy až
například po Novohradskou číši. Speciální
aktivitou pak jsou koncerty či společenské
akce, na kterých vystupovali muzikanti
z Chorvatska, koncerty v rámci Dnů fran-
couzské kultury nebo vystoupení řeckého
folklórního souboru.

Mgr. Michal Jarolímek - Snažím se a tak dě-
lám, co mohu a co umím. Když se doma
s manželkou bavíme o nějakých nápadech
na nové kulturní či společenské akce, tak
hned přemýšlím, kde na ně vzít peníze. Vel-
mi často pak sednu a napíšu nebo se alespoň
podílím na napsání žádosti o grant, tedy
o peníze, díky kterým se pak může akce
uskutečnit. Takto jsem se podílel na projek-
tu Společně pro město, Nové Hrady – vítej-
te u nás, Po stopách společné historie.
V minulosti, tj. když jsem nebyl zastupite-
lem to bylo např. Řezbářské sympozium
nebo projekt, v jehož rámci se uskutečnilo
sympozium kovářské. Řekl bych proto, že
má aktivita nezáleží na tom, jestli jsem za-
stupitelem či ne, ale na tom, že mám doma
kulturu tak zvaně každý den na talíři.

Ing. Pavel Kříha - V předchozích obdobích
jsem se aktivně zapojoval do přípravy i or-
ganizace mnoha kulturních, sportovních a
společenských akcí. Pominu-li každoroční
schválení rozpočtu a drobné sponzorské
dary pro sportovní oddíly, pak musím kon-
statovat, že v současné době se již aktivně
nepodílím na rozvoji kulturně-společenské-
ho života ve městě či osadách.

Mgr. Romana Pospíšilová - Nejsem si vědo-
ma konkrétních zásluh.

Josef Sýkora - Návštěvou pořádaných akcí.
Ing. František Štangl - To prosím ať zhodnotí

jiní. Nechci zde vypočítávat podpory z gran-
tových programů Jčk nebo z fondů přeshra-
niční spolupráce.

Jiří Vicány - Jako pořadatel jsem pomáhal při
zajištění některých akcí pořádaných městem
N. Hrady a KIC. Jako člen mysliveckého
sdružení se podílím na přípravě myslivec-
kých plesů a městských slavností.

Otázka č. 5:
Jak pracujete s připomínkami a podněty svých
voličů k činnosti a nabídce Kulturního a infor-
mačního centra Nové Hrady?
Libor Albert - Sbírám, třídím, vyhodnocuji a

občas se zeptám na fungování KIC. Někdy i
kritizuji jako např. letní Novohradské znění
ztráta pro město 500 000,-Kč. Myslím si, že
je to příliš hodně.

Leoš Brychta - Připomínky a podněty občanů
směřující konkrétně k činnosti a nabídce
KIC jsou velice pozitivní a i já si osobně
myslím, že v posledním období se hlavně

– –– ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – –– –  ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA  – ––
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Proč je „Kultura“ ve ztrátě
aneb co to je ta  „ztráta“?

Na konci minulého roku jsem byla vyzvá-
na členy kontrolního výboru města, panem
Ivanem Dorotovičem a ing. Pavlem Kříhou,
abych předložila ke kontrole hospodaření
„Kultury“ za rok 2008 a 2009. Poté, co se mi
podařilo sestavit přehledný materiál s uzavře-
ným rokem 2009, jsem obdržela pozvání ke
schůzce s kontrolním výborem, kde jsme na
téma hospodaření Kultury hovořili. Závěr
z této kontroly byl pak uveden na veřejném za-
sedání zastupitelstva města v březnu a mně
doporučeno, abych o hospodaření kultury in-
formovala veřejnost například prostřednic-
tvím zpravodaje. Nyní jej tedy na podnět
kontrolního výboru předkládám a nechávám
promluvit jednak čísla, ale i mé úvahy o novo-
hradském kulturním dění financovaném měs-
tem. Čísla mluví jednoznačně, mé úvahy jsou
odrazem tříletého působení na místě vedoucí
KICu i některými vyřčenými otázkami a pod-
něty  členů kontrolního výboru .

Pro upřesnění nejprve uvádím, že pod
označením „Kultura“ je nutné vidět zhruba
následující: pořádání vlastních jednorázových
kulturních a společenských akcí (koncerty, di-
vadla, zájezdy za kulturou, diskotéky, zábavy,
zábavné akce pro děti,…), spolupráce se spol-
ky a školami na jejich aktivitách (příprava a
zpřístupnění kinosálu nebo Koželužny), celo-
roční provoz a standartní služby informačního
centra, pořádání a koordinace některých akti-
vit zaměřených na turistický ruch (poznávací
výlety, akce otevírání turistické sezony v N.
Hradech a na Novohradsku), programové na-
plnění objektu Koželužna (výstavy, tvůrčí ak-
tivity pro děti i dospělé, tématická setkávání,
cestovatelská promítání, vzdělávací akce),
provoz kina, standartní provoz městské kni-
hovny a navazující akce (besedy se spisovate-
ly, pořady pro děti z MŠ a ZŠ, pořady
podporující návštěvnost knihovny), vydávání
Novohradského zpravodaje, realizace a admi-
nistrace projektů souvisejících s činností
všech složek Kultury (např. projekty na fi-
nanční podporu kulturních akcí, modernizace
informačního centra, modernizace výpůjčního
systému knihovny, zlepšení technického stavu
kinotechniky).

Tolik pro představu, kam natékají finance
z rozpočtu města (přes rozpočet z TSM N.
Hrady) a zároveň je z toho i patrné, z čeho lze
do rozpočtu „Kultury“ i něco načerpat. Mož-
ná, že už vás některé nyní napadne, proč je ta
„Kultura“ ztrátová, možná to zjistíte až poté,
když promluví čísla.

U každého střediska je v nákladech započ-
tena ještě tzv. režie, tedy poměrná část režij-
ních nákladů celých TSM.

Český dům
Náklady na provoz Českého domu (energie,
údržba, opravy a práce, materiál).
r. 2008 – 204 500,-Kč
r. 2009 – 258 800,-Kč

Kino
Náklady na provoz kina se skládají především
z půjčovného filmů, mzdových nákladů (pro-

mítač, uvaděčka a pokladní), materiálu (ná-
hradní součástky do kinotechniky apod.) a
energie.
r. 2008 – 351 450,-Kč,
(z toho půjčovné 171 815,-Kč)
tržby za promítání v roce 2008
byly  83 870,-Kč
r. 2009 – 313 800,-Kč,
(z toho půjčovné 176 275,-Kč)
tržby za promítání v roce 2009
byly 76 525,-Kč
V roce 2009 bylo kino zhruba 2 měsíce z dů-
vodu rekonstrukce mimo provoz. Z čísel je
zřejmé, že tržby nepokryjí ani náklady na půj-
čovné filmů. A přitom program kina je sesta-
vený z distribuce tak, aby uspokojil různě
zaměřené diváky (dětské a rodinné filmy, arto-
vé i oddechové, kvalitní dokumenty, fantasy,
atd.). Jak zvýšit tržby? Zvýšit vstupné? Pro-
pustit jednoho ze zaměstnanců? Omezit pro-
voz? Zavřít kino? Proč chodí do kina tak málo
lidí? Získávají filmové novinky nelegálním
způsobem stažením z internetu? Nebaví je fil-
mová produkce? Nemají čas ani chuť jít do
kina? Pomůže digitalizace kin, kdy nebude tak
snadné získat nové filmy a malá kina získají
film brzy po premiéře? Převedeme naše kino
na digitální příjem filmů, které bude v blízké
době nevyhnutelné? Odsouhlasí zastupitelé
náklady na digitalizaci novohradského kina?
Mimochodem průměrná návštěvnost našeho
kina je srovnatelná se současným standardem.

Městská knihovna
Náklady na provoz knihovny se skládají pře-
devším z platu knihovnice, nákupu nových
knížek, doplňkové činnosti knihovny, oprav,
spotřebního materiálu a režie.
r. 2008 -  439 800,-Kč
(z toho nové knihy za 78 330,-Kč)
r. 2009 - 569 180,-Kč
(z toho nové knihy za 72 237,-Kč)
Oproti předchozím rokům jsem pro knihovnu
získala podporu zřizovatele na knihovnici
s celým úvazkem, čím samozřejmě vzrostly
náklady na provoz. Knihovna se tak ale přiblí-
žila současnému trendu a vedle samotného
půjčování knížek na místě zajišťuje mezikni-
hovní výpůjčky, pořádá doprovodné a vzdělá-
vací akce pro čtenáře, děti i dospělé, vytváří
zázemí pro přístup na internet. Současná kni-
hovnice má navíc ještě v náplni práce účast
při pořádání kulturních akcí KICu, převoz fil-
mů pro novohradské kino (což bylo dříve na
DPČ) a podíl na tvorbě Novohradského zpra-
vodaje.
Vzhledem k tomu, že příjmy knihovny jsou
naprosto zanedbatelné, bylo by lepší omezit
provoz knihovny? Omezíme prospěšné akce
na podporu četby u dětí? Nebudeme nakupo-
vat nové knihy a zakonzervujeme stávající
knižní fond? Zavřeme ztrátovou knihovnu?

Ubytovna Český dům
Náklady na Ubytovnu Český dům byly

r. 2008 -  327 373,- Kč
(příjmy z ubytování 214 071,-Kč)
r. 2009 - 314 423,- Kč
(příjmy z ubytování 182 378,-Kč)
V nákladech je zahrnuta mzda zaměstnance,
což je nejpodstatnější část (v jeho pracovní ná-
plni je ale ještě úklid dalších prostor Českého
domu), energie, materiál, opravy a režie. Vý-
hodou naší ubytovny je to, že zde můžeme
podle svých potřeb ubytovat například některé
účinkující našich kulturních či spolkových
akcí. Ubytovací standart není příliš vysoký,
protože pokoje nemají samostatné sociály,
cena za noc a osobu je 200,-Kč, o zvýšení lze
těžko uvažovat. Její největší obsazenost je pře-
devším v letních měsících, a to lidmi s nižšími
nároky na komfort. Ubytování je neziskové.
Přestaneme ubytování provozovat úplně? Pře-
vedeme zaměstnance na poloviční úvazek nebo
na DPP? Dáme ubytovnu do pronájmu? Předě-
láme prostory na „něco“ méně ztrátového?
Zrušíme naše ubytovací kapacity?

činnost KIC posunula oproti minulosti
na daleko vyšší úroveň a nabídka spole-
čensko/kulturních akcí pořádaných KIC
je velice bohatá a pestrá. Přímo konkrét-
ní podněty k činnosti KIC jsem nezazna-
menal.

Ivan Dorotovič - Snažím se je změnit (tře-
ba jako člen Kontrolního výboru) např.
zrušením prodělečných akcí jako jsou
Václavská zábava apod.

Mgr.Vladimír Hokr - Snažím se o oka-
mžité řešení podnětů s vedoucí KIC,
snažíme se reagovat na zájem ze strany
občanů. Takto například vzniká letní
rockový minifestival, který reaguje na
poptávku ze strany mladší generace,
nebo hudební podvečery s dechovkou.

Mgr. Michal Jarolímek - Po pravdě řeče-
no připomínek a podnětů moc nedostá-
vám. Ale pokud se tak již stane, mám
ideální příležitost to řešit doma. To pak
máme hned veselý večer.

Ing. Pavel Kříha - V poslední době jsem
nezaznamenal žádný podnět.

Mgr. Romana Pospíšilová - Žádné připo-
mínky ani podněty jsem zatím neřešila.
Pokud by tato situace nastala, předala
bych dál.

Josef Sýkora - Při osobním jednání s voliči
doporučuji akce, které také navštěvuji.

Ing. František Štangl - Obecně řečeno se
snažím přednášet a projednat připomín-
ky občanů na jednání zastupitelstva a je
jedno, zda jde o dopravní značení, stav
místních komunikací, neuspokojivý stav
zemědělských areálů nebo připomínky
k práci KIC.

Jiří Vicány - Podněty a připomínky předá-
vám přímo vedoucí KIC nebo starostovi
města.

Všem zastupitelům, kteří na květnovou mi-
nianketu odpověděli, děkuji. Příští téma
„Školství“. K. Jarolímková

ZASTUPITELSKÁ MINIANKETA
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Informační centrum
Na konci roku 2008 vedení radnice a TSM
rozhodlo přesunout informační centrum per-
sonálně a finančně pod Kulturní a informační
centrum, respektive TSM.
V roce 2009 tak činily náklady na IC –
630 840,-Kč, z toho zhruba 381 120,-Kč či-
nily mzdové náklady na celoroční provoz
(od května do září provoz denní).
Příjmy byly 123 990,-Kč, což je především
prodej zboží a služeb na IC.
Vzhledem k tomu, že řada propagačních mate-
riálů je tištěna z projektů a dotací našich i os-
tatních subjektů a tudíž zdarma, patří mezi
prodávané zboží pouze klasické mapy, upo-
mínkové předměty, pohledy, občas některé
publikace, dále je příjem za kopírování. Za
poskytnuté služby – podávání informací, vy-
hledávání dopravního spojení, využití interne-
tu, to vše je zdarma (jako i v jiných IC). Mezi
nejčastější dotazy návštěvníků informačního
centra patří – Co tu máte zadarmo? Které pro-
pagační materiály si můžeme vzít?
Příjem z prodeje na IC závisí na počtu náv-
štěvníků ve městě a IC, na schopnosti prodat
nabízené zboží a samozřejmě na koupěschop-
nosti lidí.

Kulturní centrum
Náklady v roce 2008 – 1 692 000,- Kč
(z toho mzdové náklady 584 123,-Kč),
příjmy 327 406,-Kč
Náklady v roce 2009 – 2 110 078,-Kč
(z toho mzdové náklady 797 656 Kč),
příjmy 937 567,-Kč
V příjmech i nákladech se promítají veškeré
kulturní akce (mimo Novohradské číše), tvůr-
čí aktivity a vzdělávací činnost v Koželužně,
výstavy, realizované projekty pod „hlavič-
kou“ KICu, služby, pronájmy svého zařízení
či prostorů souvisejícími s kulturními akce-
mi. Z toho lze dobře vyčíst, kolik peněz jde
vlastně na jednorázové „čisté“ kulturní akce
(průměrně se to pohybuje kolem jednoho mi-
lionu). Pro podrobnější přehled uvádím dvě ta-
bulky o nákladech a příjmech některých
konkrétních kulturních akcí:
Rok 2008 (N=náklady, P=příjmy)
Koncert Pavla Nováka: N 26 596,- P 17 360,-
Dětský karneval: N 7 200,-   P 1 836,-
Novohradská číše: N 455 000,-  P 242 000,-
Koncert Kamelot:N 44 500,-     P 18 600,-
Festival Novohradské znění:

N 269 000,-  P 82 580,-
Koncert Kamil Střihavka:

N 99 000,-  P 48 200,-
Muzikál Jedna noc na Karlštejně:

N 59 500,-  P 57 000,-
Diskotéka v Máji: N 13 450,-  P 4 050,-
Václavská zábava: N 19 420,-  P 5 000,-
Čertovský rej: N 4 250,-  P 0
Koncert Javory: N 80 390,-  P 23 800,-
Rok 2009(N=náklady, P=příjmy)
Výroční koncert ZUŠ: N 8 900,-   P 1 000,-
Dětský karneval: N 7 500,-   P 3 620,-
Novohradská číše: N 315 600,-  P 139 000,-
Koncert Musica Dolce Vita:

N 15 980,-  P 1 350,-
Diskotéka v Máji: 10 000,-  P 5 700,-
Festival Novohradské znění:

N 355 000,-  P 101 215,-

Divadlo na hradním nádvoří: 7 000,- P 9 760,-
Koncert Pavlína Jíšová a přátelé:

N 24 000,-   P 7 320,-
Čertovký rej: N 5 350,-  N 0
Vánoční koncert Tomáše Kočka:

N 17 8000,-  P 2 110,-
Co z toho lze vyčíst? Na první pohled nejspíš
to, že ani jedna akce nebyla finančně zisková.
(Záměrně uvádím slovo finančně a nikoli
ekonomicky, jak zaznělo od Ing. Kříhy na za-
stupitelstvu.) Je finanční kritérium tím jedi-
ným, čím lze kulturní dění ve městě hodnotit?
O čem vypovídá finanční ztráta? : byla akce
dobrá či špatná?, prospěla někomu či něče-
mu?, jsou v našem městě „nekulturní“ či „kul-
turní“ lidi?, máme špatnou nabídku?, máme
drahé vstupné?, máme levné vstupné?, děláme
akce, které nám nepřísluší?, chceme působit
jako město kultury a zajímavého dění?, chce-
me podporovat cestovní ruch?, zveme nekva-
litní umělce?, chce město podporovat kulturní
akce ze svého rozpočtu? ...
Před třemi lety, když jsem přebírala „Kulturu“
od paní Loškové, tak mi řekla, že dělat kulturu
na Hradech je těžké. Myslím si, že dělat kultu-
ru je těžké všude, tedy vydělat „kulturou“ je
těžké všude. Proč by jinak krajské město do-
tovalo divadlo nebo se chtěl českobudějovic-
ký magistrát zbavit galerie, proč by jinak
skvělá českobudějovická Solnice končila?

Co nám chybí?
Dobrý sál a s neméně dobrým zázemím. Pokud
chceme pořádat koncert vážné či populární
hudby, musíme vždy do nějakého „cizího“
prostoru (což je pro nás bohužel po Hotelu Máj
i Rezidence). Musíme respektovat cenu proná-
jmu, ač se nám někdy zdá vysoká, musíme res-
pektovat i to, že na náš dohodnutý termín může
majitel sálu obsadit něco jiného, výhodnějšího.
Ano i to je možné, protože na pronájem je do-
hoda často pouze ústní, a tak záleží především
na lidském jednání. Někde to jde dobře, někde
to skřípe. A proč není dohoda písemná? Proto-
že to není výhodné pro majitele sálu. Mám ji-
nou možnost? Ano, nepořádat koncerty
vyžadující velký sál. Anebo pořádat koncerty
pouze v létě na hradním nádvoří, kde platí pí-
semná dohoda o spolupráci.
Jaké je dobré zázemí pro kulturně-společenské
akce? Především takové, kde jsou možnosti pro
občerstvení – pití a jídlo. To je totiž podstatný
příjem z akce. Na čem myslíte, že vydělává Ci-
nestar? Na filmech? Nikoli – na občerstvení,
kterým se diváci cpou při sledování filmů.
Buď vezmeme na vědomí fakt, že „Kultura“
nebyla nikdy finančně zisková a pravděpo-
dobně nebude ani nadále a budeme do ní „na-
lévat“ peníze z městského rozpočtu. Anebo
jasně „někdo“ řekne, že finančně ztrátová kul-
tura je nežádoucí a jako položku v rozpočtu ji
vyškrtneme, propustíme několik zaměstnanců
a za ušetřené peníze opravíme několik silnic.
Jenom by to měl říct někdo jednoznačně, pří-
mo, zodpovědně.
Co mi poradil kontrolní výbor? Nedělat ztráto-
vé akce tipu diskotéka, zábava, festival. I to
bude pravděpodobně jedna z cest, jak snížit ná-
klady městské „Kultury“. A co to ostatní? Kar-
neval, Číše, koncerty, divadla na hradním
nádvoří,… další neziskovky? Budu moci účto-
vat za naše služby, za pronájem kinosálu či ko-

želužny a půjčovné techniky i školám a spol-
kům? Další doporučení od kontrolního výboru
bylo: hledat sponzory.

Mé některé pokusy o získání příj-
mů do „Kultury“?
Projekty a dotace. To by byla tak široká a pro
mnohé abstraktní kapitola, že jí nebudu čtenáře
zatěžovat. Nějaké peníze jsme díky nim získa-
ly, o nějaké přišly, protože jsme netlačili (a ani
nechtěli tlačit) na správné dveře, jinde nám
zase kriminálka zatkla rozhodující úředníky, a
tak čekáme, jak to s podporou dopadne. Nic-
méně doufám, že brzy přijde doba, kdy zko-
rumpované dotace skončí, budeme zase moci
všichni rovně hospodařit a hlavně začneme
ekonomicky spolupracovat na domácí půdě.
S tím souvisí další pokus.
Sponzoři. Před třemi lety jsem začala hledat
sponzory na koncerty tak, že jsem zavolala ře-
ditelům větších podniků v regionu a zeptala se,
zda nechtějí být sponzorem nějaké kulturní
akce. Nechtěli. S výjimkou jednoho, který ale
měl požadavek, že si na ní postaví velký pivní
stan a návštěvnost musí být aspoň 500 lidí. To
jsem bohužel zaručit nemohla. Výjimečným
sponzorstvím je však sponzorství Novohradské
číše. Zde to funguje velmi dobře už řadu let a
málokdo jej odmítne.
Finanční podpora místních restaurací při
hudebních podvečerech u kašny v roce 2008
V srpnu 2008 jsem pořádala dva příjemné hu-
dební podvečery u kašny a zkusila získat pe-
níze od restaurací s předzahrádkami. Zeptala
jsem se: „Přispějete mi, když na náměstí při-
vedu kapely a posluchače a oni si u vás koupí
pití a při tom budou poslouchat muziku?“ Co
myslíte, jak to dopadlo?
Spolufinancování na veletrhu
V lednu tohoto roku naše informační centrum
vyzvalo ubytovatele, zda by přispěli finančně
na propagaci města na veletrhu Regiontour.
Někteří z nich skutečně přispěli a jejich pro-
pagační materiály jsme prezentovali na stán-
ku, nicméně jiní pouze slíbili, využili nabídky
po celou dobu veletrhu, ale do dneška se fi-
nančně nevypořádali.

Propojení Město – TSM – KIC
Jak ne úplně přehledný systém hospodaření a
propojení těchto tří jednotek je, ukazuje pří-
klad tvorby Novohradského zpravodaje. Za-
městnanci KIC zajišťují vydávání a distribuci
městského zpravodaje – a to v rámci svých
pracovních náplní a pracovní doby. TSM však
městu nefakturuje tuto práci, naopak tržby
z prodeje NZ jdou na město.
Naopak využívání Kožleužny je v podstatě
v kompetenci KICu, které zde pořádá hodně
aktivit, zatím však nejsou na našich bedrech
náklady na energie. „Bohužel“ už si toho ně-
kteří zastupitelé všimli, a tak se nám buď ča-
sem opět zvýší náklady, předpokládám ale, že
spolu s příspěvkem na provoz, anebo přesta-
neme Koželužnu využívat.
Tato malá exkurze do městské „Kultury“ tře-
ba navodila další témata, možná, že máte na to
zase jiný názor, pohled a zkušenost. Určitě by
mne potěšila jakákoli odezva, pokud bude
sdělena slušnou formou a přinese něco pozi-
tivního, ať už finančního nebo ekonomického.

K. Jarolímková

pokračování ze str. 10
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MěÚ Nové Hrady - odbor životního
prostředí oznamuje občanům

Dne 20. 5. 2010 (čtvrtek), proběhne čipování psů a zavedení nově čipovaných psů do
evidence MěÚ.
Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15:30 do 17:30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě  180,– Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.
Mezinárodní čip: Cena mezinárodního mikročipu je  240,- Kč.
K ceně je třeba připočítat vystavení mezinárodního PET průkazu a registraci psa do databáze
dle sazebníku veterináře ( cca 100,-Kč). Cenu čipu, průkazu a registrace uhradí občané na
místě. Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena z rozpočtu města.
V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osobně nahlásili předem u MěÚ
Nové Hrady – odbor životního prostředí, z důvodu objednání potřebného množství čipů a prů-
kazů!
K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!
Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 – Čl.5, je
snížena u vlastníka, který nechá psa označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikroči-
pem), je nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a to včetně čísla
mikročipu.
V případech kdy máte:
� psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu

� pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení

� došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa
z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady - odboru životního prostředí. OŽP – Nové Hrady

OŽP informuje – Kolektivní
systém EKOLAMP s. r. o.
Město Nové Hrady se zapojilo do spolu-

práce s dalším kolektivním systémem pro
zpětný odběr osvětlovacích zařízení - společ-
ností EKOLAMP s. r. o. Dojde tak ke vzniku
místa zpětného odběru a k naplnění možnosti
usnadnit občanům třídění dalších komodit
elektrozařízení.

Každý občan má nyní možnost zanést sta-
ré, použité nebo vysloužilé světelné zdroje a
svítidla, (lineární zářivky, úsporné zářivky,
výbojky) do sběrného dvora a zdarma se jich
zbavit uložením do připravených kontejnerů.

Tyto kontejnery jsou občanům,
ale i právnickým osobám k dispozici

na sběrném dvoře – Jižní město
Nové Hrady v provozní době

ST / NE – 14.00 - 17.00 hodin.

Ekolamp zaměřuje svou činnost na recyk-
laci osvětlovacích zařízení skupiny 5, do které
podle platné legislativy patří:

5.1 Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel
z domácností

5.2 Lineární zářivky

5.3 Kompaktní zářivky

5.4 Vysokotlaké výbojové světelné zdroje
včetně vysokotlakých sodíkových, halogeni-
dových a směsných výbojek

5.5 Nízkotlaké sodíkové výbojky

5.6 Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení
pro šíření nebo řízení osvětlení s výjimkou
přímo žhavených žárovek.

OŽP

Informace o činnosti
Školské rady

při ZŠ Nové Hrady
Vážení rodiče, jistě není novinkou, že při

naší škole dlouhodobě funguje Školská rada.
Ta se vyjadřuje téměř ke všemu, co se ve škole
děje. Nakolik můžeme věci ovlivnit je pak na
těch, kteří rozhodují. Schvalujeme výroční
zprávy, rozbory hospodaření, školní řád, zabý-
váme se oblastí vzdělávání a výchovy.

Školská rada dává možnost rodičům, žá-
kům i pedagogickým pracovníkům ovlivňovat
dění ve škole. Dává záruku, že jejich hlas bude
slyšen.

Nyní chci ale informovat rodiče, že naše
děti nejedí obědy. I když se vaří chutně, pes-
tře, děti si mohou vybrat ze dvou jídel, nepře-
soluje se, tak je běžné, že děti jídlo bez
ochutnání odnesou, „prý chvátají, nemají čas „
– vzápětí je potkáte s nanukem v ruce. Nejedí
polévky a jídla si neváží.

Ing. Marie Štanglová, předsedkyně ŠR

NOVINKY OD MODRÉHO VODOPÁDU
Chtěla bych napsat několik zajímavých no-

vinek z naší chovatelské stanice jezevčíků
CELESTE CASCATA. Že se našim děvčatům
daří na výstavním poli, to už jsme mnohokrát
prezentovali. Ale naši jezevčíci se nedají
zahanbit ani na poli pracovním.

Naše fena Alien Tiffany Moravia získala 1.
místo v pracovním poháru klubu chovatelů je-
zevčíků. Tím se stala nejlepším pracovním
mini jezevčíkem za rok 2009. Pohár a diplom
jsem si jela s Eliškou převzít na spádovou
schůzi KCHJ CZ do Dražic u Tábora.

Alien Tiffany Moravia /Eliška/ je šampio-
nka a junioršampionka Čech a Slovenska,
v loňském roce se stala chovnou fenou, složila
barvářské zkoušky a zkoušky vloh. Zúčastnila
se mnoha výstav u nás, na Slovensku a v Ra-
kousku. Jako nejprestižnější je účast na
Světové výstavě psů.

Druhá chovná fenka Canni Vlama / Fan-
nynka/ je šampionka Čech a Slovenska, v loň-
ském roce odchovala svůj druhý vrh B. Na
poslední výstavě v loňském roce v rakouském
Welsu vybojovala BOB – Vítěz plemene a
v závěrečných soutěžích se stala 5. nejkrásněj-
ším jezevčíkem výstavy. Získáním posledního
titulu se tak stane rakouským šampionem.

V roce 2010 by jsme chtěli odchovat další
vrhy /C a D/ maminkami budou obě naše
fenky.

V loňském roce se také do kolotoče výstav
zapojily naše mladé naděje: Bella Mia, i fenka
z vrhu A – Ayachee a pejsek Bell Boy, a mu-
sím napsat, že se na výstavním poli opravdu
neztratily.

A náš syn Pavel se začal aktivně věnovat
vystavování a bojuje na výstavách v soutěži -
Junior Handling – Mladý vystavovatel.

Jestli se chcete dozvědět novinky z naší
chovatelské stanice, můžete se podívat na naše
webové stránky, které pravidelně aktualizuje-
me. www.ketyfa.webzdarma.cz

Vlasta Cepáková

PROČ DIGITALIZACE
Digitální vysílání je modernější způsob

přenosu televizního signálu, který umožní
lépe nakládat s frekvencemi, na nichž tele-
vizní stanice vysílají. Digitalizace přinese
otevření současného televizního trhu, roz-
šíření nabídky televizních programů a
umožňuje využívat doprovodné služby,
jako je například elektronický programový
průvodce (EPG). Protože však není vysíla-
cích kanálů nazbyt, musí se postupně uvol-
nit vysílací frekvence současných
analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2,
Novy, Primy a regionálních vysílatelů, na
kterých se pak zahájí digitální vysílání.

Přechod na digitální televizní vysílání
probíhá společně v celé Evropě a bude
v České republice ukončeno v polovině
roku  2012.

DIGITÁLNÍ VYSÍLÁNÍ
JIŽ BĚŽÍ I U NÁS

Digitální vysílání je zahájeno vždy
s alespoň šestiměsíčním předstihem před
ukončením zemského analogového tele-
vizního vysílání.

další info na www.novehrady.cz
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Připomínka 65. výročí
ukončení 2. světové války a
osvobození Československa

(pokračování z titulní stány)
V souvislosti s koncem světové války bych

rád připomenul, že svým způsobem se válka
podepsala na všech obyvatelích bez ohledu na
jazyk, kterým mluvili. Mnozí ztratili ve válce
své blízké, někteří díky ní přišli o svůj domov.
Možná i dílem osudu pak válka v našem městě
skončila velmi tragicky a jejími oběťmi byli
v posledních dnech války místní obyvatelé ně-
mecké národnosti.

Okolnosti tragické smrti starosty Schmotze
(někdy je jeho jméno uváděno jako Schmoz),
ředitele školy Schatzla a místního hasiče Pret-
schnera jsou dodnes málo známé. Nacisté je
popravili za to, že povolili nebo se sami aktiv-
ně podíleli na ničení symbolů nacistického
Německa. Tito tři pánové neměli štěstí někte-
rých svých spoluobčanů, kterým se podařilo
prchnout do lesa či jinak se ukrýt. Pravděpo-
dobně ještě větším škodám na lidských živo-
tech pak zabránil fakt, že němečtí vojáci
věděli o blížící se Rudé armádě a snažili se
proto z města uniknout.

Od konce války uplyne v letošním roce 65
let. Symbolickou vzpomínkou a květinou
máme možnost vzpomenout na oběti a padlé a
poděkovat všem, kteří přispěli k Hitlerově po-
rážce a ukončení jeho snu o největší říši. Ve
všech koutech naší země tak budeme uctívat
památku našich (českých a slovenských), so-
větských, amerických, britských i jiných vojá-
ků i nevojáků, kteří svým úsilím na všech
frontách přispěli nejen k osvobození Česko-
slovenska, ale k celkové výhře nad Hitlerovou
armádou. Čest jejich památce!

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Pietní akt k uctění památky
obětí a padlých při příležitosti

65. výročí osvobození Československa
a konce 2. světové války se uskuteční

v sobotu 8. května 2009 od 18.00 hodin
na místním hřbitově před hrobkou

(u hrobu vojáků Rudé armády).

Příběh
Na začátku května 1945 již všichni cítili, že

se blíží konec války. V okolí se ale ještě stále
pohybovaly oddíly SS, které terorizovaly
místní obyvatelstvo.

Ředitel novohradské měšťanské školy
František Schatzl se rozhodl strhnout z budo-
vy české školy veliký dřevěný hákový kříž, o
kterém Němci říkali, že tam bude přibitý na
tisíc let.

Z radnice proto přijeli s vysouvacím žebří-
kem ke škole dělníci, kteří byli zaměstnaní na
radnici k údržbě města a městských cest. Kříž
z počátku odolával, po dlouhém bušení však
nakonec povolil a s rachotem spadl dolů.

Starosta města Bedřich Schmotz /civilním
povoláním sedlář/ a lesní úředník a velitel ha-
sičů František Pretschner pak strhli prapory
s hákovým křížem z radnice. Nadšení z konce
války však krutě změnil příjezd oddílu SS.

Někteří stihli utéct /např. místní policajt
Hamr utekl do lesů do Sokolího hnízda a
udělal dobře, protože i jeho vojáci hledali a
chtěli popravit./ Další průběh událostí mů-
žeme rekonstruovat na základě vyprávění
pamětníků:

„Přišli esesáci a ve škole našli ženy Vla-
sovců, které zde byly ubytovány. Po Hitlerově
smrti měly ve škole udělanou tryznu. Plakaly
tam u toho a ječely jako sirény. Schazl, ředitel
školy, tam nebyl, asi také stihl utéct domů.

Pak jsem venku slyšela řev, německy, tak
jsem zvědavá vyšla ven s malou dcerkou na ru-
kách. Esesák mě viděl, tak ke mně přišel.
V každé ruce měl revolver a ptá se mě, kdo
sundal ten kříž. Řekla jsem, že nevím, že jsem
vyšla ven až teď, když slyším ten řev. Nechal
mě…

Pak poslali pro ředitele a dotáhli ho do-
vnitř. Tam ho museli mučit, protože strašně

naříkal. Pak ho vyvedli ven k tomu hákovému
kříži a tam ho střelili.

Někdo poslal pro jeho ženu, ta ihned při-
běhla. Sehnula se k svému muži a on ji řekl:
„dojdi pro doktora, on mě špatně trefil.“ Ona
mu řekla, ať je zticha a ani se nehne. Tak on
dělal jako že je mrtvý a ona utíkala pro dokto-
ra. Jenže ty babky – Vlasovky, co tam čuměly,
najednou křičely na esesáka: „pojďte zpátky,
jste ho špatně trefil, on ještě žije!“

Jeden esesák se tedy vrátil a střelil ho do
týlu. Když se paní Schatzlová vrátila s dokto-
rem, byl její manžel mrtvý.

A pak jim /oddílu SS/ někdo žaloval na sta-
rostu, tak šli i pro něj. Nejprve ho odvezli na
hřbitov za buquoyskou hrobku. Museli ho
strašlivě mučit, protože hrozně křičel. Můj ta-
tínek to slyšel na poli a vrátil se dříve domů,
protože se prý při tom nedalo ani pracovat.

Po mučení na hřbitově byl starosta přive-
den na náměstí a Němci přivedli i Pretschne-
ra. Vyvedli je oba nahoru na radnici a z těch
okýnek je chtěli pověsit. Dali jim provaz a
chtěli je dostat na kůly, které byly ven z těch
oken. Starosta se vzpouzel, ale oni ho přemoh-
li. Když ho věšeli, on se nějak utrhl a spadl
dolů na zem před radnici. Pretschner viděl, že
když není záchrany, tak se více nebránil a oni
ho pověsili. Na zemi dole však ležel starosta
Schmotz, nebyl mrtvý - ještě žil. Když však
esesáci odcházeli, jeden ho zastřelil. Poté od-
díl SS odjel…“

Hrůzné představení rozzuřených příslušní-
ků SS museli povinně sledovat místní lidé. Ra-
dost z konce války tak byla v Nových Hradech
vykoupena třemi životy tří novohradských ob-
čanů, shodou okolností německé národnosti,
kteří veřejně projevili své protinacistické
smýšlení. Je zajímavé, že ani hrdinský čin a
tragická smrt o několik měsíců později neza-
bránila odsunu rodiny popraveného starosty.
Ale to by byl zase jiný příběh…

Konec války však byl v Nových Hradech poznamenán hrůzným příběhem, který ještě do-
dnes vyvolává v pamětnících slzy a mrazení v zádech. Je spjatý právě s novou budovou ško-
ly v Komenského ulici…

Pouť
do Krakova

Ve dnech 18. - 21. března
2010 pořádalo naše Vincencké
společenství pouť do polského
poutního místa a pevnosti Čen-
stochová, kde jsme strávili je-
den den, dále jsme navštívili
koncetrační tábor Osvětim,
polské historické město Kra-
kow a rodiště Jana Pavla II.
Wadowice. V Krakowě jsme si
prohlédli královský hrad Wa-
vel s katedrálou, velké náměstí
s unikátní tržnicí Sukienice,
mariánskou baziliku s jedineč-
ným vyřezávaným oltářem z
dubového a lipového dřeva a další památky. Hlavním cílem naší poutě byla však svatyně Božího
milosrdenství a kaple Kongregace Sester Matky Božího Milosrdenství s ostatky sestry Faustyny.

Ing. Marie Štanglová

Úctyhodných
100 let

Tento měsíc se
dožívá úctyhodných
100 let naše stále
usměvavá spoluob-
čanka paní Marie Chalupová. Na Nových
Hradech byla poprvé ve svých 16-ti letech,
vzpomíná, že se tenkrát stavěl Český dům
/1926/. Od svých 22 let jezdila pak na Nové
Hrady pravidelně se svým manželem každý
rok pomáhat na žně. Trvale zde začala bydlet
alespoň přes léto ve svých 65 letech, už jako
vdova. Je moc milé si s paní Chalupovou poví-
dat, vždy Vás naplní optimismem. Na nic si
nestěžuje, do svých 90 let chodila cvičit, ráda
pomáhá s drobnými domácími prácemi, luští
křížovky, ráda sleduje detektivky, pravidelně
jí a odpočívá . K jejímu životnímu jubileu jí ze
srdce blahopřejí a Boží požehnání vyprošují
členky Vincencského společenství.
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K situaci v Mateřské škole Nové Hrady
V průběhu tohoto týdne jsem byl několik-

rát tázán na situaci v mateřské škole. Vždy
zjevně pod vlivem stavu, který jeden kolega
nazývá Instituce JPP neboli Jedna Paní Povída-
la. Protože v některých případech bývá stav
velmi dramaticky popisován, skoro by se dalo
říci, že až kriminalizován, dovolím si informo-
vat o reálné situaci.

Na základě anonymní stížnosti provedla
Česká školní inspekce dne 3. března 2010 pro-
šetření stavu, na který bylo anonymem pouká-
záno – šlo zejména o naplněnost mateřské
školy, vytíženost učitelek, přijímání dětí a od-
mítání dětí k odpolední docházce. K této kon-
trole provedla inspekce v rámci návštěvy
školky ještě další šetření. Přímo při kontrole
inspektoři zapsali stav školky v době jejich
návštěvy – zejména počet dětí ve třídách, je-
jich provoz, zapisování činnosti v třídních
knihách. Bylo též konstatováno, že škola do-
držuje rovný přístup ke vzdělávání a přijímá
děti dle stanovených kritérií. Součástí zápisu
byl i popis provozní doby školky, počet za-
městnanců a zajištění provozu jednotlivých
tříd. Pracovníci inspekce pak informovali paní
ředitelku, že výsledek šetření bude zaslán zři-
zovateli (Město N. Hrady).

Paní ředitelka mne o kontrole informovala
a informaci o kontrole poté projednala Rada
města s tím, že si vyžádala zápis, který byl na
místě kontroly sepsán. Po jednání Rady města
pak Město Nové Hrady jakožto zřizovatel ob-
drželo (23.3.2010) Výsledek šetření stížností
od České školní inspekce, který v bodě týkají-
cím se zápisu do mateřské školy a přijímání
dětí konstatuje, že je stížnost nedůvodná. Stej-
ný stav je konstatován i v části, která se týká
vytíženosti učitelek.

Jako důvodnou označila inspekce stížnost
v bodě týkajícím se omezování docházky
pouze na dopoledne, neboť všechny třídy jsou
hlášeny jako třídy s celodenním provozem
(„Všechny děti byly přijaty k předškolnímu
vzdělávání bez omezení. Ze strany ředitelky
není možné dodatečně určit dítěti docházku
jen na dopoledne.“). Inspekce též konstatova-
la, že jako celodenní je v třídních knihách za-
pisována činnost pouze u dvou tříd, u třetí
třídy s provozní dobou do 15.30 hodin odpo-
lední aktivita do třídní knihy zapisována neby-
la. Dle názoru inspekce pak dvě třídy fungují
od 7.00 do 13.00 hodin a nesplňují tedy statut
celodenního provozu (celodenní provoz = mi-
nimální doba provozu 6,5 hodiny). Vzhledem
k nahlášenému celodennímu provozu ve všech
třídách tak inspekce uvedla, že „škola ne-
oprávněně čerpá finanční prostředky ze státní-
ho rozpočtu“.

Po obdržení tohoto zápisu jsem kontakto-
val paní ředitelku a požádal ji o vyjádření
k výsledku šetření. Telefonicky jsem také
kontaktoval pracovnici inspekce provádějící
kontrolu, požádal ji o vysvětlení a vyjádření
k dalšímu postupu. Paní inspektorka uvedla,
že paní ředitelka musí přijmout nápravná opat-
ření a předložit je zřizovateli.

Na následném jednání Rady města jsem
radní seznámil s výsledkem šetření a s náprav-
nými opatřeními, která byla paní ředitelkou
přijata. S některými konstatováními inspekce
paní ředitelka nesouhlasila. Rada města mne
společně s kolegou Mgr. Jarolímkem a tajem-
níkem MěÚ p. Šulcem v této situaci pověřila
„konzultováním výsledku kontroly a návrhu
přijatých opatření s MěÚ Trhové Sviny, odbo-
rem ekonomiky a školství, Krajským úřadem,
Odborem školství mládeže a tělovýchovy
a s Českou školní inspekcí, a to zejména
s ohledem na konstatování České školní in-
spekce o neoprávněném čerpání prostředků ze
státního rozpočtu a případné důsledky z tohoto
vyplývající.“

Na základě tohoto pověření proběhlo nejpr-
ve jednání v T. Svinech, kde jsme detailně pro-
diskutovali systém financování mateřských
škol, zejména s ohledem na nástup přijímaných
dětí. Z tohoto pohledu mateřská škola nepochy-
bila, což potvrdilo i následné jednání v Č. Bu-
dějovicích s pracovníky Krajského úřadu a
paní inspektorky. Na tomto jednání bylo paní
inspektorkou upřesněno, v čem spatřuje prob-
lém v čerpání státních prostředků. Zástupci
Krajského úřadu pak k problému sdělili, že zá-
pis inspekce pouze konstatuje pochybení, měl
by však být přesnější, své konstatování přesně
doložit a z hlediska finančního i vyčíslit. Na
této konzultaci jsme byli informováni o mož-
ných sankcích, které by při potvrzení nálezu

inspekce hrozily. Krajský úřad pak vyzval in-
spekci k provedení veřejnosprávní kontroly,
která potvrdí či vyvrátí původní nález.

Současný stav je tedy takový, že inspekce
konstatovala některá méně či více závažná po-
chybení, která budou předmětem veřejno-
správní kontroly. Paní ředitelka mateřské ško-
ly zatím přijala nápravná opatření, o kterých
byla prostřednictvím zřizovatele MŠ informo-
vána Česká školní inspekce. Následná kontro-
la by měla proběhnout v horizontu příštích
dnů či týdnů. Teprve po této kontrole se k vý-
sledku vyjádří Krajský úřad, který by případné
neoprávněné čerpání finančních prostředků
řešil. Do výsledku kontroly tedy nemá smysl
řešit případnou výši sankcí či jiné detaily.

Závěrem bych chtěl všechny rodiče i veřej-
nost uklidnit, že šetření České školní inspekce
nijak nerozporovalo vzdělávací činnost naší
mateřské školy a péči o děti. Paní inspektorka
také velmi pozitivně hodnotila zrekonstruo-
vané objekty, zahradu a vybavení mateřské
školy, které umožňuje dobré zajištění před-
školního vzdělávání. Věřím, že i ve věci
konstatovaných pochybení došlo přijetím
opatření k nápravě a pro další období nebude
činnost naší mateřské školy inspekcí zpochyb-
ňována a školka se bude moci plně koncentro-
vat na svůj nejdůležitější úkol – vzdělávání a
výchovu dětí.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Zadávání veřejných zakázek
Rada Města Nové Hrady schválila na své 8. schůzi dne 22. 3. 2010 Směrnici č.1/2010, kte-

rá upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Tato směrnice určuje pravidla pro
situace, kdy město hledá dodavatele pro stavební práce v hodnotě do 6 mil. Kč a služby nebo
dodávky věcí v hodnotě do 2 mil. Kč. Postup pro zadávání zakázek nad tyto limity je pak již
určen Zákonem č. 137/2009 Sb., o veřejných zakázkách.

Zpracování nové směrnice si vyžádala skutečnost, že původní směrnice připravená zřej-
mě někdy v období 2004 – 2005 byla chaotická a pochopitelně dnes již neodpovídá současné-
mu zákonu o zadávání veřejných zakázek. Kromě toho se nám nepodařilo dohledat její
schválení radou ani zastupitelstvem. Tento stav byl neudržitelný a proto bylo nutné vytvořit
směrnici novou. Konkrétním cílem při její tvorbě bylo nejen stanovit jasná pravidla, ale rov-
něž posílit prvek transparentnosti v průběhu celého procesu zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu.

Zakázky jsou směrnicí rozděleny do čtyř typů, a to podle jejich předpokládané výše.
a) do 50 000,- Kč bez DPH
b) od 50 001,- Kč bez DPH do 200 000,- Kč bez DPH
c) od 200 001,- Kč bez DPH do 2 000 000,- Kč bez DPH
d) zakázka na stavební práce od 2 000 001,- Kč bez DPH do 6 000 000,- Kč bez DPH
Pro každý z uvedených typů je stanovena odpovědná osoba, která řídí proces zadávání za-

kázek a zodpovídá za následný výběr dodavatele. Pro každý z výše uvedených typů veřejné
zakázky je ve směrnici popsán proces, který je pro jejich zadávání závazný.

Snaha neopomíjet při zadávání zakázek místní podnikatele se přenesla do pravidla, které
stanoví, že každá příslušná odpovědná osoba bude dbát na to, aby mezi oslovenými možnými
dodavateli byli také dodavatelé, kteří působí ve správním území města.

Další významnou inovací, která nebyla dosud v našem městě praktikována a která by
měla zvýšit transparentnost při zadávání veřejných zakázek je povinnost v případě zakázek
typu c) a d) zveřejňovat výzvu k podání nabídek na internetových stránkách města. Na strán-
kách www.novehrady.cz byl proto zřízen odkaz „Veřejné zakázky“, kde budou výzvy na
výše uvedené zakázky zveřejňovány a kde bude po uskutečnění výběru zveřejňován i výsle-
dek zadávacího řízení. Michal Jarolímek
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VÍTÁME JARO
V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

Dobré ráno, dobrý den

Slunce sviť nám za oknem.

Vzbuď paprskem travičku,

Na zahrádce kytičku.

Zimy máme všichni dost!

Jaro je tu pro radost.

Ve čtvrtek 25. 3. 2010 jsme v 9.30 s dětmi
ze žluté školky vyrazili na jarní vycházku a ne-
sli jsme si vytvořenou MOŘENU (PANÍ
ZIMU). Pustili jsme ji po řece v Sokolím hníz-
dě a zazpívali jsme jí :,,Zimo, zimo táhni
pryč…“. Dále jsme pokračovali na dobrodruž-
nou jarní vycházku.

V úterý 30. 3. 2010 jsme pozvali rodiče na
VELIKONOČNÍ DÍLNU, kde si maminky a
tatínkové se svými dětmi barvili a zdobili veli-
konoční vajíčka, vyráběli velikonoční výzdo-
bu a pletli pomlázky. Společné odpoledne se
vydařilo a všem se nám výtvory moc líbily.

A co nás ještě zajímavého čeká?

� V pondělí 26. 4. 2010 UKLIĎME SVĚT
A ODEMYKÁNÍ ZAHRADY

� V pátek 30. 4. 2010 ZDOBENÍ MÁJKY
A ČARODĚJNĚNÍ

� Děti nacvičují na besídku
k SVÁTKU MATEK

VAŠE ŠKOLKA VÁM PŘEJE KRÁSNÉ
JARNÍ DNY PLNÉ SLUNÍČKA

ASPV N. Hrady  a KIC N. Hrady
zve všechny děti na

Dětský den do
Strašidelného lesa

v neděli 30. 5. 2010 od 14 hod.
v Zámeckém parku

Na všechny děti a jejich rodiče se těší
novohradská strašidla a strašidláci !!!

SDH Byňov zve všechny děti na

Dětský den
v Pohádkovém lese

v sobotu 29. 5. 2010, od 13.00 hod.,
začátek na návsi

Program  se soutěžemi
a závěrečným opékáním vuřtů.

Na všechny děti a jejich rodiče se těší
Byňovské pohádkové bytosti !!!

Akce ZUŠ T. Sviny
pobočka Nové Hrady

� 3.5.2010, od 16.00 hod, Májový koncert
žáků, Koncertní sálek  ZUŠ N.Hrady

� 14.5.2010, od 9.00 hod., Novohradská flét-
na, ZUŠ N.Hrady

� 28.5.2010, od 18.00 hod., Absolventský
koncert Simony Vochosková – 7.ročník,
klavír, Koncertní sálek ZUŠ N.Hrady

� 26.5.2010, od 19.00 hod., Hudební galave-
čer, sál KD T.Sviny

DEN MATEK - POZVÁNKA
KDU-ČSL pořádá 9. května od 13.00 hod.
u ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou
pro maminky s dětmi bohatý program. Tě-
šit se můžete např. na kouzelníka, skákací
hrad i jízdu na koni.
Srdečně zve za KDU-ČSL Ing. M. Štanglová

ŠKOLNÍ PERLIČKY � ŠKOLNÍ PERLIČKY � ŠKOLNÍ PERLIČKY �
Z mluvnice …

Učitel: Urči mluvnické kategorie „na koně“.
Žák: 5. pád - oslovujeme, voláme „na koně“
Žák: „Trčela“ je podstatné jméno. Žák skloňu-
je: 1. pád: kdo, co trčela; bez koho, čeho trčela;
komu, čemu trčela…
Učitel: Vyjmenuj slovní druhy. Žák: Podstat-
ná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky,
slovesa, příslovky…
Učitel: Co jsou citoslovce? Žák: Citoslovce
jsou fuj.

Ze slohu …

Zvídavá otázka žáka: „Živí se někdo jako slo-
hař?“
„Stezka odvahy byla samý kámen a strom.“

„Vedoucí mě pustil na stezku odvahy a hned
druhý den jsem vyrazil.“
„Na stezku odvahy nás pouštěli po dvou, po
pěti minutách.“
Ukázka nepovedené osnovy:

1. Já s rodiči
2. do Prahy
3. k tetě Magdě
4. narozeniny

Z dějepisu …
Co je papyrus? „Papírus je takovej papír.“
„Z luštěnin se pěstovaly sójové bomby.“

Z hudební výchovy …
Co je akord? „sestava hráčů za sebou“

Žáci II. stupně  ZŠ

KIC Nové Hrady pořádá zájezd
na Otáčivé hlediště do Č. Krumlova

Kašpárek v rohlíku
aneb  Dneska to roztočíme

Bejbypankový kabaret pro děti v podání
Loutkohry Jihočeského divadla

v sobotu 19. červan 2010,
představení od 17.00 hod.
Vstupenka 280,-Kč + doprava
Doprava společná autobusem

Podrobnosti a přihlášky na KIC N. Hra-
dy, tel. 386 362 195
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JARO NA NOVÝCH
HRADECH

Neděle 28. 3. zastihla mladé ochránce pří-
rody a další děti z Nových Hradů společně
s rodiči na Vítání jara v Sokolím hnízdě. Naše
akce musela být přeložena z důvodu špatného
počasí na včerejší neděli. Počasí se konečně
umoudřilo a tak mohly pracovní čety na trať.
Jedni připravovali přechod přes vodní tok, dal-
ší se věnovali práci na tábořišti a jiní připravo-
vali trasu. Úderem třinácté hodiny odchází
první hlídka na trať, kde bude plnit různé úko-
ly. Po příchodu na tábořiště následují další
soutěže jako je střelba ze vzduchovky, hod
míčky do sluníčka, střelba na balónky z luku a
přetahovaná na laně. Pro všechny bylo připra-
veno občerstvení a také opékání špekáčků.
Hledat poklady jara, to byl letos pro děti po-
řádný oříšek, musely si dokonce přijít pro ná-
povědu, kde poklady hledat. Nakonec je
našly a následovalo rozdělení sladké odměny
pro všechny děti a dostalo se též i na rodiče.
Na závěr jsme se všichni společně vyfotili
s přáním hezkého a slunečného jara.

Naše vítání jara bylo finančně podpořeno
ZO ČSOP Nové Hrady a městem Nové Hrady.

Tato akce je finančně podpořena Minister-
stvem životního prostředí a Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy v rámci společného
programu Národní síť EVVO. MOPíci

DEN ZEMĚ  2010
Dnešní slunečné odpoledne zastihlo mladé

ochránce z Nových Hradů při práci na údržbě
výsadby Jilmu drsnolistého. Bylo třeba odstra-
nit ochranné pletivo ze stromků, odřezat zbyt-
ky provázků a zmapovat, jak se jilmům na této
stráni daří. Již dlouho nepanovalo tak krásné
počasí jako dnes, proto nás mrzelo, že nás při-
šlo pouze deset. Ačkoliv nás bylo tak
málo, práce nám šla od ruky a jsme spokojeni
s tím, co jsme dnes pro přírodu udělali.

MOPíci

Poslední koncert 35. sezóny
KPH si nenechalo uniknout

devět žákyní ZŠ
Žákyně VI.A, VI.B, VIII. a IX. třídy nav-

štívily ve středu 7. dubna Kulturní dům v Tr-
hových Svinech, aby si vyslechly skladby
autorů 19. a 20. století R. Schumanna, W. Lu-
toslawskeho, P. Hindemitha a F. Poulenca
v podání posluchačky Hudební akademie mú-
zických umění klarinetistky Jany Lahodné.
Vynikající interpretaci náročných skladeb kla-
rinetistky za doprovodu klavíristky doc. Ireny
Černé žákyně přijímaly s nadšením a s velmi
pozitivním hodnocením.

Jubilejní 35. sezóna KPH byla tak skvěle
dovršena a doufejme, že osud této organizace
ještě není naplněn natolik, aby musela ukončit
svou činnost.

Mgr. Jana Štorová, DiS.
ZŠ Nové Hrady (i foto)

MLADÍ OCHRÁNCI PŘÍRODY
Z NOVÝCH HRADŮ

ZVOU VŠECHNY
MILOVNÍKY PŘÍRODY
V SOBOTU 15. 5. 2010

NA VELKOU JARNÍ
VÝPRAVU

Již po osmé se sejdeme, abychom se podí-
vali po přírodních krásách v okolí Nových
Hradů. Tentokráte neprozradíme předem, kam
se půjde, neboť je toto překvapení pro všech-
ny, kteří přijdou. Můžeme prozradit, že se
s námi určitě nebudete nudit a zcela jistě se
dostanete na místa, kam jste se ještě nepodíva-
li. Naše VELKÁ JARNÍ VÝPRAVA začíná
již tradičně před družinou MŠ a to 16. 5. 2010
v 9.00 hodin. Protože se jedná o pěší výpravu,
je potřeba aby každý měl vhodnou obuv a oble-
čení do přírody, svačinu na cestu a dostatek pití.

Na tajemná a krásná místa Novohradska
pozvěte vaše kamarády a vezměte si s sebou
dobrou náladu a do kapes hezké počasí.

Tato akce je finančně podpořena Minister-
stvem životního prostředí a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy v rámci spo-
lečného programu Národní síť EVVO.

MOPíci

Novohradská číše se žákům líbila
Kulturní a informační centrum Nové Hrady umožnilo žákům školních pěveckých sborů nav-

štívit program Novohradské číše za snížené vstupné. Tuto příležitost využilo sice jen několik
málo zpěváků a zpěvaček, ale všichni obdivovali nejen taneční umění párů, nýbrž i atmosféru
soutěže. Mgr. Jana Štorová, DiS, ZŠ Nové Hrady

3. dubna jsem s kamarádkami navštívila taneční soutěž „Novohradská číše“. Sledovaly jsme
mnoho tanečních párů a zhlédly spoustu krásných tanců. Nejvíce se mi líbily zdobené šaty taneč-
nic. Obdivovala jsem jejich výdrž, kterou měly při tanci na vysokých podpatcích.

Na začátku soutěže byly všechny soutěžní páry obdarovány květinami. Poté se začalo tančit.
Páry nastupovaly na parket podle přiřazených čísel. I já jsem měla svého vybraného favorita.
Bohužel jsem musela brzy
odejít, a tak jsem doufala,
že právě můj vyvolený tým
se ocitne na stupni vítězů.

Na Číši se mi nejvíce lí-
bila atmosféra, kterou na-
vodily taneční páry svými
výkony. Jsem moc ráda, že
jsem mohla této soutěži
přihlížet a sledovat nejrůz-
nější tance standardní i la-
tinskoamerické.
Kateřina Strejčková, VI.B

(i foto)

Závody mladých rybářů
Již tradičně patří k oslavám svátku dětí v našem regionu dětské rybářské závody, které pořádá

místní organizace Českého rybářského svazu v Nových Hradech. V letošním roce soutěžení
v lovu ryb proběhne v Nových Hradech na Zevlově rybníku v sobotu 22. května 2010 a o tý-
den později 29. května 2010 v Horní Stropnici na Farském rybníku. Bližší informace budou
zveřejněny na plakátech. Výbor MO ČRS se těší na hojnou účast dětí z Nových Hradů i z Horní
Stropnice. S pozdravem Petru zdar za výbor MO ČRS Mgr. Petr Kroupa
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Novohradská číše byla už po dvaatřicáté
Asi je u nás na kulturně-společenském poli málo takových akcí, které by se mohly chlubit už

dvaatřiceti lety. Novohradská číše taková je a příští rok by  ji měly čekat „Kristovy“ roky.
Malou, trochu odlehčenější fotoreportáží, si ji ještě připomeňme. To nejlepší jste viděli pří-

mo na sále – nádherné kostýmy a temperamentní pohyby profesionálních tanečních párů. Na fo-
tografiích se podívejte i na to ostatní, co Číši také tvoří.

A samozřejmě posílám ještě poděkování: kolegům z TSM za perfektní přípravu a technic-
kou pomoc na sále; pořadatelům za výborně odvedenou pořadatelskou práci a příjemnou týmo-
vou atmosféru během celé akce; Hance Staňkové a Jarušce Oppoltzerové a dalším perníkářkám
za krásné perníkové dárky; panu Weigelovi za pomlázky tří velikostí; Jitce a Blance za nezbytné
balící služby; Hotelu Máj za spolupráci na přípravě zázemí akce; všem tanečníkům z doprovod-
ného programu; hostům, kteří svou přítomností akci podpořili a samozřejmě všem sponzorům
za jejich finanční dary, které dali. K. Jarolímková (foto: P. Hnilička)

Doplňkvoý program obohatila i taneční skupi-
na z Č. Velenic

Letošní Číši konkurovaly Velikonoce, takže bez pomlázek jsme se neobešliMezi hosty  nebylo možné přehlédnout ani senátora Ing. T. Jirsu

Nástup nikoli do boje, ale na taneční parket

Novohradské hvězdy v programu nemohly opět
chybět

Poroto byla s průběhem soutěžež spokojena
po všech stránkách

Pořadatelský tým byl skvěle sehraná parta
Starosta si se soutěžícími vždy dobře rozumí a
často je zve hned na další ročník

FOTOREPORTÁŽ � NOVOHRADSKÁ ČÍŠE � FOTOREPORTÁŽ
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Calypte na Podhorském čtyřlístku
Vokální uskupení Calypte, ve složení Tereza Kolářová, Jana Machutková, Barbora Voříško-

vá a Michal Kudrna (s klavírním doprovodem a zároveň odborným dohledem, v osobě paní uči-
telky Mgr. Hany Kudrnové) vyhrálo celostátní pěveckou soutěž s mezinárodní účastí nazvanou
Podhorský čtyřlístek.

Do semifinále soutěže, které proběhlo 16. dubna 2010, vybrala odborná porota celkem 57 se-
mifinalistů, a to v kategoriích sóloví zpěváci 9 – 14 let, sóloví zpěváci 15 – 26 let a vokální se-
skupení 9 – 26 let. Do velkého finále, které se pak uskutečnilo 17. dubna 2010 jako galakoncert
ve sportovní hale ve Rtyni v Podkrkonoší, se prozpívalo 21 finalistů.

Pěvecké výkony ve finále hodnotila odborná porota, ve které zasedl prof. zpěvu Eduard Klez-
la, zpěvačka a herečka Olga Lounová, hudební producent Milan Herman, patronka soutěže Ka-
mila Nývltová, člen výboru fanclubu Divadla Broadway a Hybernia Praha Oldřich Lichtenberg
jr., student filmové university v Los Angeles Janek Bartoška, V.I.P. porota složená z partnerů
soutěže Český rozhlas Hradec Králové a další.

Kvarteto vystoupilo s písní Jaroslava Ježka V domě straší duch, kterou jste mohli slyšet na
místních vystoupeních Calypte. Vítěze si budete moci poslechnout na jejich 2. pěveckém recitá-
lu, který se uskuteční na v Nových Hradech.

http://www.calypte.org
Druhý samostatný recitál

hudebního kvarteta

Calypte
se uskuteční v pátek

4. června 2010 od 18.00 hod.
na Zámku v Nových Hradech.

KIC Nové Hrady zve na odpolední  koncert novohradské kapely

SUNNY BAND
v sobotu 1. května 2010  od 16.00 hod.

Na Palubě (hasičská nádrž u hradu)

Křest nového placu na hudební a jiné umělecko-kulturní novohradské počiny.
vstupné  „do  klobouku“

KIC Nové Hrady
a ZUŠ T. Sviny zve na

Májový koncert velkého
Violoncellového souboru

žáků ZUŠ Jihočeského kraje

1. května 2010, 14.00 hod.
Zámek Nové Hrady, Divadelní sál,

vstupné dobrovolné

KIC Nové Hrady zve na

Májovou
DISKOTÉKU

D. J. Žabák
vystoupí Novohradské hvězdy

V sobotu 1. května 2010,
21.00 hod., Hotel Máj Nové Hrady

Vstupné 50 Kč
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TIPY NA některé
LETNÍ AKCE

pořádaných Kulturním
a informačním centrem

Nové Hrady

� ČERVEN 2010
12. 6. Přehlídka pěveckých sborů
18. 6. Letní seniorská hudební párty

u DPS N. Hrady
19.6. Zájezd na Otáčivé hlediště, Ka-

baret pro děti Kašpárek v rohlíku
26. 6. Historicko – rytířské slavnosti

pro děti od 1 do 100 let

� ČERVENEC 2010
3. 7. Koncert a taneční rozjezd

prázdnin na novohradském
náměstí, Taneční hudba AGRIA,
videoprojekce, diskotéka na trávě

16.7. Koncert Karla Plíhala,
hradní nádvoří Nové Hrady

17.7. Koncert kapely Jablkoň,
hradní nádvoří Nové Hrady

17.7. Recitál zpěvačky
Ireny Budweiserové,
sál Rezidence Nové Hrady

18.7. Koncert Musica Bohemica,
hradní nádvoří Nové Hrady

� SRPEN 2010
Divadelní čtvrtky pro děti i dospělé

na hradním nádvoří
21.8. Rockový Minifesťák,

hradní nádvoří Nové Hrady
26.8. Divadelní ansámbl na závěr

prázdnin na novohradském ná-
městí, Divadlo Víti Marčíka pro
děti i dospělé

Stále hledáme další herce na Historicko –
rytířské slavnosti. Chybí nám: žebráci, lupiči,
dvorní dámy, kejklíči a šašci. Dejte o sobě vě-
dět a pomozte doplnit  náš ansábl.

Další větší schůzka bude ve čtvrtek
6. května 2010 od 17.00 hod. v Koželužně.
Zkouška některých kostýmů, doladění rolí a
představení celého scénáře.

Ve stejný den už od 15.00 hod. přijďte rytí-
ři do Koželužny na výrobu „helmic“, potřebu-
jeme mít přítomnou každou hlavu.

Nenašla by se ještě nějaká švadlena a štri-
kovačka?

Za přípravný tým Květa Jarolímková

Už máme pouze
2 měsíce na přípravu
Historicko – rytířských

slavností

foto: KIC
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KIC Nové Hrady Váz zve na

Vernisáž výstavy kreseb
Mgr. Zdeňka Chrta

Novohradské tváře
Neděle 2. 5. 2010, 14.00 hod., Koželužna Nové Hrady

Průvodní slovo starosta města Mgr. V. Hokr

V programu vystoupí žáci ZUŠ N. Hrady
a malé orientální tanečnice

VÝSTAVY V KOŽELUŽNĚ
V měsíci květnu zveme na tyto výstavy v Koželužně:
� Výstava kreseb

Novohradské tváře Mgr. Zdeňka Chrta
od 2.5. – 15.7.2010

� Výstava dětských výtvarných prací
z Tvůrčích dílen Koželužny
malby, tisk, okrasní motýlci, malované sklo a keramika
od 17.4. – 30.6.2010

� Výstava starých loutek
bývalého novohradského loutkového divadélka
od 2.5. – 15.7. 2010

� Prodej originálních řemeslných a výtvarných výrobků.

Koželužna otevřena takto:
úterý, středa, čtvrtek  9.00 – 16.00 hod.,
sobota 10.00 – 15.00 hod.

Tvůrčí dílny v Koželužně:
malování, řezbařina, fotografie nebo tisk?

Během dvou dubnových víkendů byla Koželužna otevřena pro
všechny návštěvníky, kteří se chtěli do tohoto prostru nejen podívat, ale
také si něco vytvořit.

V sobotu a neděli 13. -14.4. 2010 připravila Lucka Sovová výtvar-
né potřeby hned pro několik různých technik – byla to například „hou-
bičková“ metoda , kterou jsme už kdysi představili v rámci výstavy
v roce 2008. Dále to byla encaustika – malování horkým voskem a žeh-
ličkou, kterou mnozí obdivovali už na konci roku 2008 při výstavě paní
Zdeňky Dermové. Ti zdatnější si mohli o víkendu vyrobit i své origi-
nální „razítko“ a rovnou si něco s ním orazit (třeba tričko). Anebo byla
možnost použít již razítka hotová s různými motivy (květiny, zvířata,
domy atd.)  a vytvořit obrázek podle své fantazie.

Součástí tohoto víkendu bylo i zahájení výstavy výtvarných prací
dětí, které chodí do Koželužny na tvůrčí dílny pravidelně. Ve vstupním
prostoru Koželužny je tak nyní výstava složená hned z několika tech-
nik a už tak při vstupu navozuje příjemnou a tvůrčí atmosféru pro
všechny návštěvníky.

Ještě v květnu a červnu budou tvůrčí dílny pro děti pokračovat kaž-
dou středu od 14.00 – 17.00 hod., a to pod vedením Lucky Sovové, kte-
rá má stále „v šuplíku“ pro děti nové nápady, hodně trpělivosti a
dokáže vytvořit  pohodovou atmosféru.

V sobotu a neděli 24.-25.4.2010 se uskutečnila další víkendová
tvůrčí dílna, a to dílna plná dřeva, dlát a svorek. Do Koželužny totiž za-
vítal řezbář a učitel Martin Patras a každého, kdo přišel (v rozmezí 9 až
75 let), zasvětil do základů řezbářského řemesla. Byl to úžasný víkend
a ačkoli někteří z nás drželi řezbářské dláto v ruce poprvé, všichni jsme
odešli s pěknou perníkovou (nebo máslovou) vlastnoručně vyrobenou
formou z lipového dřeva. Pro každého to byl fantastický zážitek – pro
někoho to byla trochu relaxace, jiný zase zjistil, že opravdu umí něco
rukama vyrobit, mnozí překvapivě zjistili, jak bolí po pěti hodinách
práce záda a někomu také došlo, proč jsou řemeslné výrobky „trochu
drahé“.

Na květen a červen připravujeme další „víkendovky“. V sobotu a
neděli 8.- 9.5. to bude na téma Fotografie a v červnu (5.-6.6.) to bude
Tisk na látku. Květnový „fotovíkend“ se uskuteční při minimálním
počtu 10 účastníků, v případě malého počtu zájemců bychom navrhli
jiný termín, třeba podzimní, kdy je na Novohradsku příroda krásně
barvená.

Pokud budete chtít s námi v červnu tisknout na textilní materiál, do-
poručujeme už si jej předem „promyšleně“ opatřit, aby Vám pak origi-
nální výtvor opravdu sloužil. Ideální jsou jednobarevná bavlněná trika,
plátěné haleny, sukně, kalhoty. Jestliže nás navštívíte v Koželužně už
v květnu, ukážeme Vám již nějaké hotové potištěné věci a třeba Vás
alespoň trochu inspirujeme na nějakou letošní módní novinku.

Všichni, kteří v Koželužně už tvoří, se těší na setkání s těmi, kteří
se na to teprve chystají.

Za všechny štětce, barvy a lidi z Koželužny K. Jarolímková

Květnový „Fotovíkend“
V sobotu a neděli 8. - 9. 5. 2010 připravujeme další tvůrčí víkend,
tentokrát na téma „Fotografie aneb dívejte se kolem sebe...“
Začátek v sobotu 8. 5. 2010 v 9.30 hod. v Koželužně, podmínkou je
vlastní digitální fotoaparát, vhodné oblečení do terénu.
Poplatek 500,-Kč. Přihlášky k účasti osobně, telefonicky nebo mai-
lem do 6.5.2010. Minimální počet účastníků 10 osob. Náhradní ter-
mín – podzim 2010.

Další informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz
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Otevírání letní turistické
sezony v Nových Hradech

aneb
Rozjedeme to na kole

Sobota 1. května 2010
Cyklojízda po stezce
Pamětí Novohradska

s netradičním zábavně-znalostním
cyklokvízem na trase

Trasa zhruba 50 km dlouhá (N. Hrady –
Štiptoň – Kapinos – Janovka – Žár – Žum-
berk – H. Stropnice – D. Voda – Jedlice –
N. Hrady).
� začátek a prezentace u hradu

9.00 – 10.00 hod.
� dojezd u hradu 15.00 – 16.00 hod.

Vyhodnocení cyklokvízu (nikdo neode-
jde s prázdnou) a předání odměn.

� od 16.00 hod. koncert Na palubě u cukrár-
ny, hraje novohradská kapela SUNNY
BAND

� občerstvení pro unavené cyklisty a dopl-
nění tekutin a živin u novohradské ko-
várny nebo v cukrárně.

Pořádá KIC N. Hrady a NOS o. s.

Lékárnické pohádky, Marie Kubátová
Originální pohádkové příběhy z prostředí
českého lékárnictví. (Hravá a současně na-
učná forma).

Klobása 007 a internet, Joachim Friedrich
Filip alias Klobása a Kristián alias Chris
jsou kamarádi až do chvíle, kdy se ve škole
objeví nová spolužačka Jarka. Klobása vě-
ren své povaze agenta 007 ukuje geniální
plán, v němž hlavní roli hraje internet.

Legenda o nejzlobivějším klukovi na světě,
Eoin Colfer

Will si ze všeho nejvíc přeje vyhrát v soutě-
ži o titul nejskvělejšího kluka na světě. Sa-
mozřejmě že ho vždycky přetrumfne jeho
brácha Marty. Ale jednoho dne se to Willo-
vi konečně podaří – což se zase nelíbí Mar-
tymu a rozhodne se, že to jen tak nenechá...

Legenda o zubech kapitána Krákory,
Eoin Colfer

Duch zlotřilého krvežíznivého piráta kapi-
tána Krákory si nedá pokoj, dokud se nepo-
mstí plavčíkovi, kterému před mnoha lety
naletěl. A pokud ho nenajde, spokojí se
s jakýmkoli jiným devítiletým klukem...

Aspoň to tak tvrdí Willův starší brácha
Marty. Will si z toho nic nedělá, přestože je
jediný devítiletý kluk široko daleko. A
přestože v noci slýchá strašidelné úpění.
A přestože skály známé jako Zuby kapitá-
na Krákory v temnotě podivně světélku-
jí... Kapitán Vrána je totiž jen jeden
z dalších Martyho děsivých výmyslů.
Anebo snad ne?

Lechtání rybiček, Petra Nachtmanová
Věra chodí s Davidem, který studuje na vy-
soké škole. Jednoho dne se připojí na chat a
tam se seznámí s Otou. Jejich komunikace
jiskří a zatouží se spolu setkat. Po prvním
setkání s Otou se Věra s Davidem rozchází.
To, že udělala chybu, poznává dřív než by
mohla tušit ...

Upíří deníky. L. J. Smith
V dobách kvetoucí italské renesance se
bratři Damon a Stefan Salvatore bezhlavě
zamilovali do krásné mladé upírky Kathe-
rine. Ačkoli bylo její srdce dost velké pro
oba, každý z nich ji chtěl mít jen pro sebe.
Jejich nesmiřitelný souboj o Katherininu
přízeň však vedl k její smrti, po které zůsta-
li dva nesmrtelní, na smrt rozhádaní chlap-
ci se zlomeným srdcem... Po několika
staletích se má boj Damona a Stefana opa-

kovat. V malém americkém městě se se-
známí s krásnou a chlapci obletovanou stu-
dentkou Elen, jejíž podobnost s Katherine
je neuvěřitelná...

Přemyslovci, Dušan Třeštík, Josef Žemlička
Jak se rodili a umírali, jak se ženili a bavili,
válčili, navzájem se mrzačili a pronásledo-
vali, jak byli pohřbíváni, ale také jak nastu-
povali na trůn, jak vládli a jak se z knížat
stali dědiční králové. O tom všem vypráví
čtenářsky zajímavá a odborně fundovaná
encyklopedie Přemyslovců.

Mstitel, Frederick Forsyth
Román nejprve seznamuje s osudy několi-
ka mužů, kteří svůj život zasvětili zápasu
se zlem ve válečných konfliktech 20. stole-
tí. Ve chvíli, kdy je jeden z nich bezcitně
zavražděn, nastupuje osamělý mstitel, kte-
rý pátrá po zabijákovi z bývalé Jugoslávie.
Nevědomky však vede také nerovný boj
s americkými zpravodajskými agenturami,
které se snaží dostat jistého islámského te-
roristu.

Beseda nad knihou
V úterý 30. března jsme se mohli v Koželužně zúčastnit besedy s Pavlem Mörtlem o sku-

tečných postavách z Haškova Dobrého vojáka Švejka, nazvané „Hejtman Ságner a nadporu-
čík Lukáš – Haškovy mýty a skutečnost“. Pan Mörtl vypátral v archivech o životě zmíněných
postav snad vše – od jejich narození až do jejich smrti včetně toho, kde jsou pochováni a
spoustu informací o jejich rodinách.

Beseda s p. Mörtlem byla moc zajímavá a věřím, že všichni zúčastnění odcházeli s dob-
rým pocitem, že se zase něco nového dozvěděli. D. Císařová, knihovnice

Dopoledne strávené v knihovně
Maminky na mateřské dovolené,
hlídající tatínkové, babičky a dědečkové!
Každý první čtvrtek v měsíci si Vás a
Vaše malá zlatíčka dovolujeme pozvat na

„DOPOLEDNE STRÁVENÉ
V KNIHOVNĚ“
místo konání: Městská knihovna N. Hrady
termín konání: každý první čtvrtek v měsíci

od 9.30 hod.
Pořádá Městská knihovna a Klub maminek

WORKSHOP K CESTOVNÍMU RUCHU
před zahájením sezony

Ve čtvrtek 15. dubna 2010 se v Koželužně uskutečnil pracovní workshop „Nabídka ces-
tovního ruchu na Novohradsku pro rok 2010“. Pozvání přijali někteří poskytovatelé ubytová-
ní v Nových Hradech a na Novohradsku, pracovníci informačních center a správci
historických objektů. V úvodní části setkání jsme představili činnost KIC N. Hrady, hlavní
kulturní akce letošního roku a aktivity konané v Koželužně a v městské knihovně.

Workshopu se také zúčastnil starosta města Mgr. V. Hokr, který představil nový projekt
„Rozvoj cestovního ruchu v příhraničním regionu Novohradsko – Waldviertel“. Součástí to-
hoto projektu je vytvoření skanzenu v blízkosti hraničního přechodu N. Hrady – Pyhrabruck,
vytvoření městské stezky podél hradeb v N. Hradech a vytipování tras pro Nordic walking
v Novohradských horách.

Během společné diskuze se ubytovatelé a pracovníci infocenter shodli na dotisku, u turis-
tů velmi žádaných informačních prospektů „Novohradsko vás vítá“ a někteří z nich slíbili i fi-

nanční spoluúčast na tomto dotisku (což
bude podmínka k tomu, aby mohlo IC tyto
propagační materiály pro další potřebu
podnikatelů v CR poskytnout).

Děkujeme za návštěvu všem, kteří při-
šli na „první pokus“ společného pracovní-
ho setkání, projevili zájem nějakým
způsobem spolupracovat a těšíme se na
další společné setkání, ať už při konkrét-
ních kulturních a turistických aktivitách,
hledání dalších možností spolupráce či při
zlepšování  vzájemné komunikace.

IC N. Hrady (i foto)

Okénko do knihovny
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Sobota 1.5.2010 20.00 hod.

� Lítám v tom
Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham
(George Clooney), je šťastný člověk. S hlavou
v oblacích neochvějně míří za splněním život-
ního snu, jenže život bývá pěkná mrcha. A ta
dokáže i v cílové rovince říct: „Hochu, běžíš
po špatné trati.“ Režisér Jason Reitman má
slabost pro antihrdiny, ať už je to lobbista hájí-
cí zájmy tabákových firem (Děkujeme, že
kouříte) nebo těhotná teenagerka (Juno). Ten-
tokrát se zahleděl do stoprocentního sobce, a
to tak neodolatelně, že stvořil jeden z nejlep-
ších filmů uplynulého roku.
Komedie, české titulky,
přístupný od 15 let, 109 min., 55,-Kč

Středa 5.5.2010 20.00 hod.

� Nine
Po úspěšném oscarovém muzikálu Chicago,
se režisér Rob Marshall pouští do další velko-
lepé podívané. Excelentní taneční čísla a su-
perhvězdná herecká sestava dominují této
filmové verzi proslulého brodwayského muzi-
kálu Nine. Film nás zavede do italských Bená-
tek, kde se režisér Guido Contini (Daniel
Day-Lewis) snaží dokončit svůj film. Čerstvé-
mu čtyřicátníkovi ale kazí radost nastupu-jící
krize středního věku a hlavně nedostatek in-
spirace. Navíc podléhá vlivu mnoha žen, které
ho obklopují. Matky (Sophie Loren), manžel-
ky (Marion Cotillard), milenky (Penélope
Cruz), celoživotní múzy (Nicole Kidman),
kostýmní výtvarnice (Judi Dench), módní re-
daktorky (Kate Hudson) ….
Muzikál, české titulky,
přístupný, 120 min., 55,-Kč

Sobota 8.5.2010 20.00 hod.

� Milý Johne
Režisér Lasse Hallström, tvůrce poetických
hitů Pravidla moštárny a Čokoláda, natočil sil-
ný romantický příběh lásky, která musí ne-
ustále překonávat odloučení a nepřekonatelné
dálky. Mladý voják potká mladou dívku a pro
oba je z toho osudová láska. Namísto happy
endu však přichází život, voják musí zpět
k jednotce a do služby je v následujících letech
povoláván stále častěji. Svůj životní vztah žijí
oba milenci hlavně prostřednictvím dopisů a
společného času je málo. Je vojenská služba
dostatečný důvod k životu? Kdy bude „Milý
Johne“ napsáno naposledy?
Romantické drama, české titulky,
přístupný, 123 min., 55,-Kč

Středa 12.5.2010 13.45 a 17.00 hod.

� Planeta  51
Zelení obyvatelé Planety 51 žijí spokojeným
životem v útulných domcích na předměstí, vy-
chovávají děti, venčí psíky… Poklidnou idyl-
ku ruší jen strach z mimozemské invaze.
Jejich obavy se jednoho dne naplní… Astro-
naut NASA, kapitán Charles „Chuck“ Baker,

přistane s vesmírnou lodí spousty světelných
let od domova. Domnívá se, že nadešel velký
okamžik a on objevil neosídlenou planetu.
Ovšem krátce na to zjistí, že tu rozhodně není
první, natož sám. Přistál uprostřed zahrady
zrovna v době, kdy si rodina zelených staro-
usedlíků užívá grilovací párty.
Animovaná komedie, česky,
97 min., vstupenky 55,-Kč

Středa 12.5.2010 20.00 hod.

� Na hraně temnoty
Propracovaný detektivní thriller s Melem Gib-
sonem, který se v hlavní filmové roli objevuje
poprvé od roku 2002, kombinuje skvělý scé-
nář s přímočarou akcí. Detektivovi Thomasovi
Cravenovi umírá v náručí jeho vlastní dcera.
Během vyšetřování její vraždy proniká Tho-
mas stále hlouběji do nebezpečného světa zlo-
činů velkých korporací, vládního krytí a
vražd, které je mají utajit. Jeden z nájemných
vrahů, kteří zametají a čistí důkazy, ho navede
směrem, jež změní pátrání na divokou temnou
cestu až na hranici vykoupení.
Akční thriller, české titulky,
přístupný od 15 let, 108 min., 55,-Kč

Sobota 15.5.2010 20.00 hod.

� Nezapomeň na mne
Romantický film se současným idolem všech
dívek Robertem Pattisonem, který je podle ča-
sopisu People jedním z nejvíce sexy mužů pla-
nety. Do dívčích srdcí se nesmazatelně zapsal
svými rolemi v sáze Stmívání a v Harry Potte-
rovi. Ve filmu „Nezapomeň na mě“ hraje rebe-
lujícího mladíka, jenž se zamiluje do dívky
v podání Emilie de Ravin (např. seriál Ztrace-
ni). Jejich nečekaná láska musí projít silnou
zkouškou způsobenou tragédií v obou rodi-
nách. Role otců ztvárnili James Bond Pierce
Brosnan a oscarový Chris Cooper.
Romantický, české titulky,
přístupný, 113 min., 55,-Kč

Středa 19.5.2010 20.00 hod.

� Prokletý ostrov
Izolovaný ostrov uprostřed oceánu. Na něm
přísně střežená psychiatrická léčebna pro ty
nejtěžší případy. A jedna pacientka, která zmi-
zela. Prokletý ostrov obsahuje ideální ingredi-
ence pro dobrý thriller. Připočteme-li tři
důležitá jména – autora románové předlohy
Dennise Lehanea (Tajemná řeka, Gone Baby,
Gone), režiséra Martina Scorseseho a Leonar-
da Di Capria v hlavní roli, je zřejmé, že ozna-
čení „dobrý thriller“ v tomto případě nestačí.
Thriller, české titulky,
přístupný od 15 let, 137 min., 55,-Kč

Sobota  22.5.2010 20.00 hod.

� Dešťová víla
Klasická romantická pohádka o dobru a zlu.
Dešťová víla jde krajem převlečená za chudou
ženu. Pozná, že lidé začali myslet hlavně na
peníze a vytrácí se mezi nimi dobro a láska.

Rozhodne se proto, že jim vezme vodu... Ale
nebojte, jak už to v pohádkách bývá nakonec
dobro a láska zvítězí.
Česká romantická pohádka, 96 min., 55,-Kč

Středa 26.5.2010 20.00 hod.

� I love You Phillip Morris
Steven Russel (Jim Carrey), šťastně ženatý
muž, se dostane do problémů a odpykává si
trest ve vězení. Zde se setká s Phillipem Mor-
risem (Ewan McGregor), do kterého se bezhla-
vě zamiluje... Inspirováno skutečnou událostí.
Skutečný Steven Jay Russel se proslavil mno-
ha bizarními útěky z vězení, které realizoval
vždy v pátek 13. Vydával se za soudce, lékaře,
údržbáře... Při jednom útěku přepadl banku,
když ho zatkli předstíral infarkt a v nemocnici
tvrdil, že má AIDS... Další útěk se mu zdařil,
když si přebarvil vězeňský mundůr na zeleno
a vydával se za bachaře... Poslední útěk se mu
povedl v roce 1998 a po něm následoval trest
144 let za mřížemi. Bylo mu naměřeno IQ 169.
Komedie, české titulky,
přístupný od 15 let,  102 min., 55,-Kč

Sobota 29.5.2010 20.00 hod.

� Imaginárium Dr. Parnasse
Dr. Parnassus kdysi dávno vyhrál nesmrtelnost
v sázce s ďáblem panem Nickem. O mnoho sto-
letí později našel pravou lásku a s ďáblem
podepsal novou smlouvu. V ní stálo, že se vzdá-
vá své nesmrtelnosti výměnou za mládí, ale
jeho prvorozené dítě se v den svých šestnác-
tých narozenin stane majetkem pana Nicka.
Hrají: Christopher Plummer, Johnny Depp,
Colin Farrell, Jude Law
Dobrodružný, české titulky,
přístupný od 12 let, 122 min., 55,- Kč

PŘIPRAVUJEME
Středa 2.6.2010, 20.00 hod.

� 25 ze šedesátých
aneb československá nová vlna

Dvoudílný celovečerní dokument 25 ze šede-
sátých představuje celkový pohled na feno-
mén Československé nové vlny v kontextu
doby šedesátých let. 25 profilů tvůrců s ko-
mentáři filmových historiků nabízí divákům
širší pohled na toto období zlaté éry českoslo-
venského filmu.
V kině shlédnete 1. díl, který obsahuje profily
tvůrců: Štefan Uher, Miloš Forman, Jaromil
Jireš, Pavel Juráček, Jan Schmidt, Evald
Schorm, Jan Němec, Ivan Passer, Karel Ka-
chyňa, Jan Kadár a Elmar Klos, Otakar Vávra,
Věra Chytilová, Jiří Menzel.
Pro 15 návštěvníků kina bude připraven i
2. díl, který obdrží na DVD domů zdarma.
Druhý bude obsahovat profily tvůrců: Juraj Ja-
kubisko, Ladislav Helge, Jiří Krejčík, Eduard
Grečner, František Vláčil, Karel Vachek, Juraj
Herz, Drahomíra Vihanová, Hynek Bočan, Du-
šan Hanák, Elo Havetta, Vojtěch Jasný.
Dokument, ČR a SR,
přístupný, 100 min., vstupenky 55,-Kč

Další filmy v červnu
Ženy v pokušení, Vyfič, Oko nad Prahou,
Kniha přežití, Princezna žabáků, Mamut,
Morganovi, Škola života.

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – květen 2010
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Přidejte se k JÍZDĚ PRO RŮŽI
V uplynulých osmi letech Sdružení Růže podporovalo dnes již velmi zná-

mou cykloturistickou akci Jízda pro Růži. Na kolech mohou jet nejen nej-
menší v doprovodu rodičů, ale i lidé v pokročilém věku.

Letošní 9. ročník bude 15. května opět zahájen před radnicí v Borovanech, kde od 8.15 hodin
si mohou účastníci vyzvednout od pořadatelů pamětní list, mapku jízdy se základními údaji a po-
ukázku na občerstvení od Sdružení Růže, které obdrží v restauraci na náměstí v Nových Hra-
dech. Každý 4. zaregistrovaný účastník obdrží v Borovanech krásnou prémii od Sdružení Růže a
to „Obrazový atlas regionů a lidových řemesel v ČR“. Níže uvedené navštěvované obce byly po-
žádány o razítkování pamětních listů při průjezdu obcí a to v časech -10 až +20 minut od
uvedené hodiny průjezdu.

Každý se může připojit, nebo jízdu ukončit kdekoliv na níže popsané trase. Pokud se přihlásí
u pořadatele (se žlutou přilbou) kdekoliv na trase jízdy v místech pro razítkování, obdrží vše jako
v Borovanech. Za bezpečný návrat domů je odpovědný každý sám!

Při krajně nepříznivé předpovědi počasí by byla akce přeložena na 5. 6. 2010. V případě nej-
asností ke změně termínu volejte 14. 5. po 11.00 hod.  č.t. 728 741 613, nebo 731 76 3333.

J. Malík
Orientační program jízdy:

Obec Razítkování pamětních listů
Orient.  časy
příj.       odj.

km     celk.

Borovany Před radnicí 9.00 0

Jílovice Na návsi u samoobsluhy 9.30 7               7

Petříkov Na návsi při hlavní silnici 9.55 8             15

Olešnice Na návsi při hlavní silnici 10.20 6              21

Žár Na návsi při hlavní silnici 10.50 4              25

Nové Hrady Infocentrum v přízemí radnice 11.15   12.00 5              30

Horní Stropnice Na náměstí před obecním úřadem 12.25 6              36

Benešov nad Č. První hotel na náměstí vpravo 12.15   13.00 12            48

Čížkrajíce Přízemní budova obecního úřadu -vpravo 13.40 12            60

Trhové Sviny Vedle budovy  Pošty při hlavní silnici 14.00   14.20 5              65

Strážkovice Na začátku obce u křižovatky na Trocnov 15.00 7              72

Ledenice Na křižovatce s kruhovým objezdem 15.45 13            85

Borovany 16.00 4              89

Kdo bude časově, nebo fyzicky indisponován, může zvolit jednu z kratších alternativ:

Odbočit z trasy v obci: Přes obec: Celková délka do Borovan

Jílovice Třebeč 15 km

Olešnice Třebeč 31 km

Nové Hrady Olešnice 49 km

Horní Stropnice Žár a Olešnice 56 km

Trhové Sviny Dvorec 74 km

Po kurtech by měly přijít
další velké stavební akce
Doufám, že výstavba čtyř kurtů jejichž pro-

voz začne už v nadcházející turistické sezóně,
nebude poslední akcí, která pomůže vylepšit
náš sportovní areál. Potřebujeme zmodernizo-
vat zázemí v ubytovně a v kabinách mužstva,
které je ze sedmdesátých let a vylepšit větší
část sportovišť. Chtěl bych, aby vyhovovaly
nejen nám, ale i nárokům turistů, kteří na No-
vohradsko v hojném počtu jezdí. Podle mých
informací se dají peníze na tyto akce čerpat
hned z několika fondů, o což usiluje kraj a
doufám, že se přidá i město.

Samozřejmě, že by se modernizace a rozší-
ření zřejmě nerealizovala během několika
měsíců, ale naší povinností je o to usilovat.
Peníze lze získat například z programů minis-
terstva školství a tělovýchovy, nebo ze státního
fondu ministerstva životního prostředí, protože
zastaralé budovy jsou velmi energeticky nároč-
né. Je proto schůdné žádat peníze na zateplení,
popřípadě další způsoby vytápění. Další mož-
ností jsou fondy přeshraniční spolupráce.

Jak už jsem zmínil, upozorňuji na to přede-
vším v souvislosti s novými kurty, které jsou
důkazem toho, že když se chce, všechno jde.
Připomínám, že například náš fotbalový do-
rost usiluje o postup do krajské soutěže a po-
kud si chceme naděje udržet i v mužském
fotbale, aby se výsledky promítly i u prvního
mužstva, měli bychom fotbalistům zázemí vy-
lepšit. Jsme vyhlášení dobrou přípravou trávní-
ku, ale například stav kabin, je už nevyhovující.
Představuji si také, že by se u nás mohla posta-
vit i umělá tráva na vedlejším tréninkovém
hřišti. K moderním areálům patří například
také bowlingová dráha a z rybníka by se moh-
lo udělat koupaliště. Vím, že to někomu může
připadat jako hudba z Marsu, ale nějak začít
musíme a minimálně tím, že o tom budeme
mluvit.

Předseda TJ Nové Hrady Ivan Dorotovič

Kynologický klub Nové Hrady
Dne 13. 3. 2010 se na kynologickém cvi-

čišti v Nových Hradech uskutečnily závody
ve výkonu psů O pohár města Nových Hradů,
které byly zařazeny do Jihočeské ligy kyno-
logů.

Přes velkou nepřízeň počasí, kdy na cvi-
čební plochu stále přibýval sníh, se podařilo
vše uvést do provozuschopného stavu. V tom
nám vypomohl pan Jelínek s panem Králem
s využitím mechanizace ze Zámeckého dvora.
Tímto dodatečně děkujeme.

V sobotu se již od časného rána začali sjíž-
dět psovodi se svými psy z celého Jihočeského
kraje.

Vše probíhalo perfektně, závodící se u nás
cítili velice dobře, a to díky i výborně fungují-

cí kantýně, kterou vzorně zařídila slečna Bára
Szerudová. Můžeme s radostí konstatovat, že
v těžké konkurenci 15ti špičkových psů Jiho-
českého kraje se naši závodníci neztratili. Na-
opak pan Petr Hasík se psem Ventem ze
Zevlova dvora obsadil pěkné 6. místo v kate-
gorii ZVV1 a pan Josef Machát se psem Apol-
lem Bohemia místo 1. a Pohár města a celou
tuto kategorii vyhrál.

Byla jenom škoda, že nám počasí opravdu
nepřálo a nepřišlo tak více domácích diváků.
Přesto však závody dopadly jak po organizač-
ní, tak i sportovní úrovni výborně a přispěly
tak k dobré propagaci kynologického sportu
u nás.

ZKO Nové Hrady

www.rezidencenh.cz | www.laznickynh.cz

WELLNESS HOTEL
REZIDENCE

zve všechny zájemce z řad
novohradské veřejnosti na

VÍKENDOVÉ
KOUPÁNÍ ZDARMA
U příležitosti květnových svátků jsme pro
vás připravili možnost využít bezplatně

služby wellness oázy hotelu Rezidence

Termíny: 2. 5. 2010 a 9. 5. 2010
vždy od 10.00 – 14.00 hod.

S ohledem na omezenou kapacitu proveď-
te své rezervace v případě zájmu

na tel. 386 108 200.
Bez předem provedené rezervace nebude

vstup umožněn.
Přejeme příjemné chvíle relaxace.
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V. ROČNÍK FIT
SOBOTY

Sport pro všechny v Nových Hradech po-
řádal pro veřejnost již V. dopolední sobotní
seminář FIT SOBOTU 17.4.2010 v tělocvičně
TJ (hala). Jednou ročně se společně setkáváme
a prezentujeme nejnovější cvičební trendy pro
veřejnost. Program byl pestrý, letos jsme po-
zvali i maminky s dětmi, společně jsme si za-
zpívali, zatančili a zahráli s velkým padákem.
Potom začala naše nejmladší cvičitelka Zdeňka
Tomášková - zahřátí AEROBIKEM, Marcela
Michaleová POSILOVÁNÍ A TVAROVÁNÍ
PROBLÉMOVÝCH PARTIÍ, Marie Doro-
tovičová – STREČINK A BALANČNÍ
CVIČENÍ.Vyškolené cvičitelky na tomto semi-
náři mají třicetiminutový výstup, takže obava
z únavy nehrozí a ještě se příjemně pobavíme při
cvičení. Letos jsme pozvali na seminář skvě-
lou masérku Mílu Vochoskovou, která si pro
nás připravila aktuální téma – POMOZ SÁM
SOBĚ…

1) POKLEPOVÁ AUTOMASÁŽ – na roz-
proudění energie v těle vhodná před cviče-
ním nebo po ránu .

2) seznámení s DORNOVOU METODOU –
jemná manuální terapie, která vrací klouby
a obratle na původní místo.

3) DECHOVÁ RELAXACE

Milá Mílo moc děkujeme za zajímavé in-
formace a cvičení.

K FIT SOBOTĚ patří každoročně také FIT
TYČINKA, která nám dodá sílu a energii. A
nakonec se losují vstupenky o tři nádherné
ceny – letos:
� 1. místo: červené tepláky  + overball,
� 2. místo: tepláky a fit tyčinka,
� 3. místo: overball a bonbony jako odměnu

dostaly za vzorné cvičení naše malá sluníčka.

Tento seminář navštěvují nejen místní, ale
i děvčata z okolí a letos naše řady posílila i
malá sluníčka s maminkami – POHYB JE
ŽIVOT v každém věku: ,,Děvčata i sluníčka
děkujeme za váš zájem a jsme rádi, že se vám
seminář líbil“.

PŘEKVAPENÍ, které patří k atmosféře to-
hoto dne je společný oběd v restauraci
TEREZA, kde jsme se příjemně najedli a po-
bavili.

Chci poděkovat cvičitelkám za vzornou a
pestrou přípravu své lekce a sponzorům TJ za
věcné ceny, které nám obohatí seminář.

SPORTU ZDAR Marie Dorotovičová
předsedkyně ASPV při TJ NOVÉ HRADY

TJ NOVÉ HRADY VÁS  ZVE
NA

KTERÁ SE USKUTEČNÍ

DNE 30. 4. 2010 OD 17 hod.
NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI TJ

PROGRAM:
� VAŘENÍ LEKTVARU

� ČARODĚJNICKÝ TANEC

� OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ

� ZDOBENÍ MÁJKY
TĚŠÍME SE NA VÁS ,

MÁTE SE NA CO TĚŠIT
SRDEČNĚ ZVOU SPORTOVCI!!!

SLET
ČARODĚJNIC

A
STAVĚNÍ MÁJKY

AEROBIK se Zdeňkou

Děvčata děkujeme za podporu

Posilování s Marcelou

Ukázka Dornovy metody

foto: ASPV



květen 2010 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 27

NOVOHRADSKÉ GYMNASTKY
zabodovaly na závodech

v Č. Budějovicích !!!
Česká asociace SPORT PRO VŠECHNY

pořádala regionální přebory ve sportovní
gymnastice žactva, který se konal v pondělí
12. 4. 2010 v tělocvičně ZŠ Pohůreckého.
Zúčastnilo se celkem 34 závodníků a závod-
nic.Všichni obdrželi drobné ceny a vítězové
diplomy.

Z oddílu rytmické gymnastiky se zúčastni-
lo sedm děvčat, která velice úspěšně reprezen-
tovala na těchto závodech:
� rok narození - 2000: 1. místo: Růžičková

Anička, 3. místo: Vochozková Míša, 4. mís-
to: Konárková Kristýnka, 5. místo: Nguye-
rová Kristýnka.

� rok narození – 2001: 7. místo: Rolínková
Eliška

� rok narození – 1999: 4. místo: Říhová Te-
rezka, 5. místo: Deberová Sárka

DĚVČATA MOC VÁM GRATULUJI !!!
JEN TAK DÁL…

Velké poděkování hlavně patří naší aktivní
trenérce a cvičitelce ZDEÑCE TOMÁŠKOVÉ,
která vzorně připravila malé gymnastky na tyto
přebory.

Také bych chtěla poděkovat místnímu
Klášteru za zapůjčení mikrobusu a hlavně vel-
ké poděkování za trpělivost panu Albertovi,
který nás zdárně odvezl a přivezl. A dále chci
poděkovat rodičům Rolínkovým za aktivní
podporu a za hezké fotografie ze závodů.

Příští rok pojedeme obhajovat a zabojovat
znovu !!!

SPORTU ZDAR!!! Marie Dorotovičová
předsedkyně ASPV N. H.

Nadšené gymnastky se těší na příští rok a děkujeme sponzorům za krás-
né dresy Anička a Míša na stupních vítězů – gratulujeme

Akrobacie Míši byla ohodnocena na 8,6 bodu

Poděkování Rolínkům za podporu a hezké fotky ze závodů �
� Přeskok přes bednu byl ladný a Anička dostala vysoké ohodnocení 9,0 bodů

Vzácné rady trenérky Zdeňky před výkonem
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II. KOLO KRAJSKÉ
LIGY V KARATE

17. dubna ve Strakonicích
2. kolo krajské ligy v karate se uskutečnilo ve Strakonicích

v sobotu 17. dubna 2010. Konkurence byla veliká, náš tým byl
oslabený o několik členů. Na tatami číslo 2 za nás bojoval
Kryštof Štys, který se dostal do druhého kola, 2. kolo prohrál
o 1 bod se závodníkem Buzkem. Kamil Šavel byl poražen
v prvním kole, cvičil katu Heian shodan. Tomáš Hermann se
probojoval dokonce do repasáže se svými kata Jion a Empi a
obsadil pěkné 4. místo. Ondřej Podhora získal stříbrnou me-
daili v kategorii junioři. Caroline Podhorová vypadla v prvním
kole proti silnější soupeřce. Denisa Bošanská v disciplíně kata
juniorky nakonec získala pro naše barvy v silné konkurenci
bronzovou medaili. Ve 12:00 závody přerušila minuta ticha.

Odpoledne se rozhořely souboje sportovního zápasu dvo-
jic kumite. V kategorii juniorek zvítězila po velice hezkých
zápasech Denisa Bošanská. Další zlato pro náš tým vybojoval
Tomáš Hermann v kategorii starší žáci. Carolině Podhorové
se podařilo získat bronz v kategorii dorostenek. Již se těšíme
na další závody.

Kryštof  Štys Caroline, Denisa, Tomáš a Ondra (foto: Karate)

Reportáž z Mistrovství české republiky v karate
Mladá Boleslav 27. 3. 2010

Odměnou pro naše zúčastněné závodníky za celoroční „karaťác-
kou“ práci bylo bez pochyby Mistrovství ČR v karate, které se konalo
tentokrát v Mladé Boleslavi. Turnaj tohoto charakteru je vždy veli-
kým zážitkem jak pro samotné závodníky tak i pro široké publikum.
Když zmíním ty významnější, tak je to určitě státní hymna, krásně
napjatá bojová atmosféra, ale i organizační přesnost. Hlavně však
skvostné výkony všech borců a borkyň ze všech krajů a z nich nejlep-
ších klubů.

Letošní ročník naskytl mimo tradičních kategorie – kumite (spor-
tovní zápas), kata (souborná cvičení) také kategorii Masters. Jak již
z názvu vyplývá, je to kategorie pro ty, kteří si své „už odbouchali“a
hledají nové útočiště k měření sil. Podívaná to byla ale zajímavá. Pro
zasvěcené to byly zápasy jejich trenérů, rozhodčích, legend karate. Pro
nezasvěcené to naskytlo možnost porovnání s momentální špičkou.
Mimo jiné nám tento měsíc dorůstá, do skupiny Masters, jeden nejme-
novaný adept. Máme samozřejmě radost a gratulujeme.

Zpátky k závodníkům. Do letošního závodu se nominovala naše
barvy reprezentující Magda Pelechová, kumite, kata a v kategorii muži
Jaromír Švenda. Jak už jsem zmiňoval nominovali se naši závodníci do
dvou kategorií v obou disciplínách. V plánu byl i parádně secvičený
ženský kata-team ve složení Magda P., Blanka V., Jana K, který ale
díky nepřízni osudu nenastoupil.

Tudíž do nejjižnějšího zúčastněného města jsme si přivezli bodova-
né „pouze“ 7. místo za Jardovo parádně odcvičené kata. Výkony ne-
předčily naše očekávání, ale pocity zahanbení také nejsou na místě.
Jelikož oba jeli na plný plyn, předvedli taktické a rovnocenné zápasy a
také si přivezli ty drahocenné zkušenosti. Obzvlášť Jarda si svojí premi-
éru na Mistrovství doslova užil. O jak velké želízko v ohni Novohrad-
ské karate přišlo, bylo patrno až po shlédnutí samotných výkonů
ostatních žen v kata-týmech. To, jak to mohlo dopadnout, jsme si do-
kreslili každý sám ve své fantazii. Myslím ale, že o holkách ještě usly-
šíme.

Uzavřena tedy jest sezóna 2009 i pro dospělé. Pro Jardu, Magdu ale i
nás ostatní to byla příjemná tečka, která je určitě z dílny těch motivují-
cích v další cestě karate.

trenér oddílu karate Tomáš Balík

� Koupím zděný byt 1+1, nebo 2+1, s příslušenstvím, ústř. topení,
v klidné poloze. Nejlépe blízko centra a s balkonem,
tel.: 606 213 247. Nabídky lze nechat i na KIC N. Hrady

� Prodám zděný byt 2+1,
ústřední topení, s balkonem v klidné poloze Nových Hradů.
tel.: 723 563 088

� Koupím zděný byt 1+1 nebo 2+1, tel.: 606 213 247

� Prodám zděný byt 2+1 tel.: 723 563 088

� Pro svůj výzkum hledám materiály
o zaniklých obcích Jedlice, Veveří a Mýtiny. Hledám veškeré zázna-
my, fotografie, listiny, případně i vzpomínky pamětníků. Mám zá-
jem i o pořízení digitálních kopií materiálů (případně pořízení
nahrávek pamětníků), které mohu provést přímo u Vás. Kontaktujte
mě prosím na adrese Petr Mentlík, Puchmajerova 1799/9, Ostrava,
tel.: 606 261 544, email: petr.mentlik@centrum.cz.

� Pronajmu byt 1+1, Zahradní čtvrť 316, tel.: 721 856 087

� Prodám levně 4 hliníková kola na Forman, Favorit.
tel.: 721590 745

řádková inzerce

foto: Karate
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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

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 ���

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz
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ANGLIČTINA
výuka rodilým mluvčím

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

www.anglictinarodilymluvci.cz


