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Nový rok 2011 aneb co nás čeká a nemine…
Po krátké chvilce oddechu v období Vánoc a rozloučení s rokem 2010 vstupujeme společně

do roku nového. Každý z nás je vždy touto dobou plný očekávání a doufá, že ten nový rok bude
lepší než ten předchozí. V době, kdy z médií slyšíme každý den o nejen finanční krizi, v době,
kdy i v našem městě a okolí cítí mnozí lidé dopad této krize v podobě úbytku pracovních míst či
snižování platů, bude jistě u většiny občanů očekávání spojené především s ohledem na tyto
hrozby. I to bylo jistě důvodem, proč se v čase předvánočních a novoročních přání často objevo-
val (v minulosti asi pro některé těžko představitelný) dovětek: „Hlavně ať máme vedle zdraví
také dostatek práce…“

Začátek nového roku je i z pohledu chodu města důležitým předělem. Není novým začát-
kem, ale sportovní terminologií řečeno spíše dalším štafetovým úsekem, kterým navazujeme na
ten předchozí. V letošním roce 2011 je tomu tak dvojnásobně, protože po loňském úspěchu při
získávání dotací nás letos bude čekat část realizační. Prvním úkolem bude zapracovat nejen do-
tace do rozpočtu města, který by měl být schvalován v únoru. Další důležitý úkol bude spočívat
v upřesnění harmonogramu jednotlivých prací a výběru zhotovitelů ve výběrových řízeních.

Nebudu nyní detailně popisovat obsah jednotlivých projektů, spíše jen připomenu, že nás
společně čekají rekonstrukce a výstavba komunikací (ke školní družině, Zahradní a Vilová
čtvrť, Údolí), výstavba a úprava chodníků (Byňov, Nové Hrady - Vitorazská ulice), opravy bu-
dov (bývalý Statek, sál v Nakolicích), rozšíření hasičárny v Údolí, revitalizace novohradského
náměstí a prostranství (např. u čp. 246 v Navrátilově ulici). Měli bychom též dokončit rekon-
strukci kuželny, vybudovat skatepark a v letních měsících také zateplit budovu základní školy
v Komenského ulici.

Stavební aktivita se však netýká jen velkých projektů. Ve spolupráci se Správou a údržbou
silnic Jihočeského kraje bychom měli řešit rekonstrukci průtahu Jakulí a věřím, že v rozpočtu
najdeme finance i na zahájení stavby přírodního koupaliště a další akce.

Stejně jako v minulosti však „novohradský“ rok nebude pouze o investicích, ale také o kul-
turním a společenském životě ve městě a osadách. Rok 2011 je pro celý Jihočeský kraj spojený
s připomínkou slavného rodu s červenou pětilistou řůží, i v našem městě proto naše tradiční
slavnosti zaměříme na Rožmberky.

Novinkou zimní sezóny je městský bál, který spolu s tradičními partnery města zajišťuje Kul-
turní a informační centrum, v létě je opět připravený bohatý program plný divadelních předsta-
vení a koncertů. V již tradičním městském stolním kalendáři, který jsme pro Vás opět připravili
jako malý dárek do nového roku, je však mnoho dalších zajímavých akcí, které pořádají místní
organizace a podnikatelé.

Na prahu nového roku se i já připojuji s přáním, aby byl rok 2011 především rokem, ve kte-
rém nebudeme strádat zdravotně, bude nás provázet dobrá nálada, upřímní přátelé, štěstíčko a
láska. Přeji všem mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě a splnění očekávání, se kterými
do roku 2011 vstupujete… Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Živý koncert
nebo „CD“

Co se týče muziky, často máme na vý-
běr. Naši oblíbenou kapelu či zpěváka si
můžeme jednou za čas poslechnout na ži-
vém koncertě nebo si zakoupit CD a muzi-
ku si vychutnat třeba doma nebo v autě na
cestách.

Koncert má náboj, je to vždy o momen-
tální atmosféře, je to neopakovatelná zále-
žitost a často záleží i na tom, s kým na
koncert jdeme. Máme pak společné zážitky
a pokud byl koncert super, tak si na něj čas-
to vzpomeneme třeba ve chvíli, kdy nám
není zrovna do zpěvu. Muziku z CD si zase
vychutnáváme na několikrát, zkoumáme
všechny tóny, předem se těšíme na příjem-
né pasáže, pouštíme je pořád dokola, do-
kud je všechny nevstřebáme. Svá CD si
můžeme pouštět tak dlouho, dokud se nám
neomrzí. Je to součást našeho soukromí.

Co se týče našich životů, každý máme
před sebou jenom ten jeden a originální
„koncert“ a žádná jeho odehraná část nejde
přehrát zpět. Všechno je třeba vychutnat a
vnímat na první pokus. Jiný nebude. Je dů-
ležité to vědět nejen na Nový rok, ale
i v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek ...
Přeji všem úspěšné a suprové koncerty.

Květa Jarolímková

Jednou z předvánočních kulturních akcí byl i
koncert zpěváka Jakuba Smolíka. Pro jeho
příznivce to byl doufáme pěkný vánoční dárek
rozbalený už 9. prosince.                          K.J.

Plesová sezona začala
� 14. 1. 2011

Tradiční myslivecký ples
Hotel Máj Nové Hrady,
od 20.00 hod., hraje Rosa

� 5. 2. 2011  – Zámecký ples
Zámek Nové Hrady,
od 19.00 hod., hraje Bud Band

� 18. 2. 2011 – Městský bál
Hotel Máj Nové Hrady,
od 19.00 hod., hraje orchestr Agria

více uvnitř čísla

P.F. 2011
���

SDH Údolí děkuje přátelům a příznivcům
za spolupráci v roce 2010 a všem přeje
úspěšný nový rok 2011 naplněný pohodou
spojenou se stálým zdravím, láskou a štěs-
tím.

���

Vážení spoluobčané, do nového roku
Vám všem přejeme hodně lidského poro-
zumění, zdraví, štěstí, splněných přání a
úspěchů ve vašem životě.

ZO KSČM Nové Hrady
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Zápis z 1. jednání rady města
ze dne 15. 11. 2010

� Kontrola usnesení z 30. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 30.  schůze rady města.

� Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Rada souhlasí s přijetím věcného daru
v hodnotě 1 000,- Kč poskytnutého prodej-
nou Flop Nové Hrady Základní škole v No-
vých Hradech.
(Věcný dar v hodnotě 1.000,- Kč - cukro-
vinky pro Mikulášskou besídku ve školní
družině)

� Rozhodnutí Krajského úřadu JčK
o snížení odvodu a prominutí penále
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje o snížení odvo-
du a prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně Mateřskou školou v No-
vých Hradech.
(Rada obdržela Oznámení o rozhodnutí
Krajského úřadu Jihočeského kraje o sníže-
ní odvodu a prominutí penále za porušení
rozpočtové kázně Mateřskou školou Nové
Hrady. Na základě žádosti ředitelky MŠ
Nové Hrady o prominutí odvodu a penále
v plné míře posoudil Krajský úřad Jihoče-
ského kraje tuto žádost a rozhodl o snížení
odvodu na částku 14.155,-Kč a penále pro-
minul v plné výši.)

� Zájem o provoz keramické dílny Kána
Rada bere na vědomí informaci Mateřské
školy Nové Hrady o zájem o využívání ke-
ramické dílny Kána pro 42 dětí .

� Pronájem nebytových prostor
Rada bere na vědomí žádost o pronájem ne-
bytových prostor v čp. 11 na náměstí Re-
publiky v Nových Hradech. Rada pověřuje
tajemníka zveřejněním záměru pronájmu na
úřední desce Městského úřadu.
(Rada obdržela žádost o pronájem nebyto-
vých prostor na náměstí Republiky v No-
vých Hradech v objektu čp. 11 od paní Marie
Vochozkové, Hradební 377 Nové Hrady,
který hodlá využít jako provozovnu služeb a
obchod s novým a použitým textilem.)

� Finanční kontrola
Rada bere na vědomí Oznamovací dopis o
provedení finanční kontroly v rámci progra-
mu LEADER ČR dne 1. 12. 2010 od Minis-
terstva zemědělství, Útvaru AZV České
Budějovice.

� Pronájem rybníka Nadnakolický
Rada bere na vědomí žádost o pronájem
rybníka Nadnakolický parc. č. 979 o výmě-
ře 23 520 m v katastrálním území Nakolice
od JH-OIL stavební s. r. o Velký Ratmírov
5, Jindřichův Hradec. Rada pověřuje pana
Mgr. Jarolímka přípravou podkladů pro vý-
běrové řízení na pronájem předmětného
rybníka v termínu do 29. 11.  2010.

� Poskytnutí informací
Rada bere na vědomí žádosti o poskytnutí
informací dle zák. č. 106/1999 Sb. o svo-
bodném přístupu k informacím od Advokát-
ní kanceláře Kříženecký & partneři, v. o. s.,
Č. Budějovice a pověřuje tajemníka přípra-
vou odpovědi.

� Povolení stavby
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o udělení
stavebního povolení ke stavbě vodního díla
„ Revitalizace rybníka na parc. č. 840“ v k.
ú. Nové Hrady od Městského úřadu v Trho-
vých Svinech, Odboru životního prostředí –
Oddělení vodního hospodářství a rybářství.

� Nájemní smlouva - nebytové prostory
v objektu čp. 55 v Nových Hradech
Rada souhlasí s provedením aktualizace ná-
jemní smlouvy k nebytovým prostorům v
objektu čp. 55 v Nových Hradech (nájemce
Česká spořitelna, a. s.) a žádá Českou spoři-
telnu, a. s. o předložení návrhu aktualizova-
né smlouvy.
(V souvislosti s rekonstrukcí pobočky Čes-
ké spořitelny navrhuje Česká spořitelna ak-
tualizaci nájemní smlouvy nahrazující
dosavadní smlouvu, včetně 9 dodatků.)

� Předčasné užívání stavby
Rada bere na vědomí Povolení o předčas-
ném užívání stavby „Rekonstrukce mostu
154-008 a oprava navazující části silnice
II/154 v průtahu obcí Údolí u Nových Hra-
dů“ od Městského úřad Trhové Sviny, Od-
boru dopravy a silničního hospodářství.

� Zamítnutí žádosti
Rada bere na vědomí informaci o zamítnutí
žádosti o podporu z OP Životní prostředí na
projekt „Rekultivace skládky Jižní město –
Nové Hrady“ od Ministerstva životního
prostředí ČR, Praha.

� Digitální alarm systém
Rada bere na vědomí Nabídkový – objed-
návkový list digitálního drátového alarmu
od společnosti EXZAS s. r. o. Hrdějovice
pro prodejnu a místnost Osadního výboru
v Byňově.

� Návrh ceny vodného a stočného
Rada bere na vědomí informace starosty
města o úvodním jednání o ceně vodného a
stočného se společností ČEVAK,a.s. České
Budějovice. Rada pověřuje starostu dalším
jednáním o doplnění podkladů k návrhu na
cenu vodného a stočného pro rok 2011 od
společnosti ČEVAK, a. s. České Budějovice.

� Aktualizace údajů – portál územních sa-
mospráv (epusa.cz)
Rada bere na vědomí dopis ministra vnitra ČR
Mgr. Radka Johna ve věci aktualizace údajů o
městě na portálu územních samospráv. Rada
pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady zajiště-
ním aktualizace údajů o městě na portálu
územních samospráv (www.epusa.cz).

� Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí Žádost o sdělení o
podmínkách převodu zemědělských a les-

ních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby od Pozemkového fondu ČR, České
Budějovice a pověřuje tajemníka vypraco-
váním odpovědi.

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

� Žádost o snížení nájmu
Rada bere na vědomí žádost o snížení ná-
jmu prodejny Řeznictví U Krkovičky, Nové
Hrady a rozhodla o snížení nájmu od 1. 12.
2010 do 30. 9. 2011 na 350,- Kč /1 m / rok,
od data 1. 10. 2011 bude placeno nájemné
dle původní  smlouvy.

� Udělení výjimky z počtu dětí v MŠ
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu
dětí v třídě Sluníčka v mateřské škole a na-
výšením počtu dětí v této třídě z 24 dětí na
25 dětí.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy paní E. Heřmanové žádost o udělení vý-
jimky z počtu dětí v třídě Sluníčka
v mateřské škole. Důvodem nutnosti navý-
šení je přijetí dítěte, které věkem náleží do
této třídy, která je již naplněna 24 dětmi.
Třída, do které má být nově přijaté dítě za-
řazeno, je prostorná, vybavená hygienic-
kým zařízením a vzdělávají se v ní děti
poslední rok před odchodem do 1. třídy ZŠ.
Zvýšení nebude na újmu kvalitě výchovně
vzdělávací práce školy a budou splněny pod-
mínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí.)

� Čerpání rezervního fondu MŠ N. Hrady
Rada pověřuje starostu města a radního
Mgr. M. Jarolímka jednáním s ředitelkou
MŠ N. Hrady ve věci čerpání rezervního
fondu a ve věci dalších potřeb MŠ N. Hrady
s ohledem na přípravu rozpočtu na rok 2011
a připravovaných projektových žádostí.

INFORMACE Z RADNICE

Zápis z 2. jednání rady města
ze dne 19. 11. 2010

� Rozpočtová změna č. 4
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 4 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva města. Z 2

� Nominace do výborů
Rada bere na vědomí nominace volebních
stran a sdružení na členy Kontrolního a Fi-
nančního výboru Zastupitelstva města N.
Hrady a postupuje je k projednání na jedná-
ní zastupitelstva města. Z2

� Stanovení odměn neuvolněných členů
zastupitelstva města
Rada postupuje zastupitelstvu města k pro-
jednání návrh na stanovení odměn neuvol-
něných členů zastupitelstva města. Z2
(Rada projednala návrh na stanovení odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města.
Rada předložila návrh k projednání na jed-
nání zastupitelstva města s tím, že navrhuje,
aby základní část odměny zůstala ve stejné
výši, jako tomu bylo v minulém volebním
období.)

pokračování na str. 3
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� Výběrové řízení - poskytovatel úvěru pro
předfinancování projektů ROP, 6. výzva

Rada bere na vědomí výsledky výběrových
řízení na poskytovatele úvěru pro předfi-
nancování projektů města určených k pod-
poře z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, 6. výzva - „Nové Hra-
dy – investice pro integrovaný rozvoj kultu-
ry a kvality společenského a spolkového
života“ a „Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady“ s tím, že nejvýhodnější
nabídku podala Česká spořitelna, a.s. Rada
postupuje zastupitelstvu města ke schválení
realizaci projektů „Nové Hrady – investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality spo-
lečenského a spolkového života“ a „Obnova
veřejných prostranství a zázemí pro volnoča-
sové aktivity obyvatel města Nové Hrady“ a
doporučuje zastupitelstvu města ke schvále-
ní smlouvy o úvěru předložené v rámci výbě-
rového řízení Českou spořitelnou, a.s.

(Rada provedla výběrová řízení na poskyto-
vatele úvěru pro předfinancování projektů
města určených k podpoře z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
6. výzva. Jedná se o projekty „Nové Hrady
– investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového života“
a „Obnova veřejných prostranství a zázemí
pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady“. V rámci výběrového řízení
bylo osloveno 5 bankovních domů, z nichž 3
předložily své nabídky pro poskytnutí úvěru
na předfinancování realizace jednotlivých

projektů ve výši dotace. Nejvýhodnější na-
bídku podala Česká spořitelna, a. s.)

� Výběrové řízení - poskytovatel úvěru
pro předfinancování projektu „Nové
Hrady – investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolko-
vého života“
Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na poskytovatele úvěru pro předfi-
nancování projektu „Nové Hrady – investi-
ce pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života“ urče-
ného k podpoře z Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, 6. výzva
s tím, že nejvýhodnější nabídku podala Čes-
ká spořitelna, a.s. Rada postupuje zastupi-
telstvu města ke schválení realizaci projektu
„Nové Hrady – investice pro integrovaný
rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života“ a doporučuje zastupitel-
stvu města ke schválení smlouvu o úvěru
předloženou v rámci výběrového řízení
Českou spořitelnou, a.s.

(Rada provedla výběrové řízení na posky-
tovatele úvěru pro předfinancování pro-
jektu „Nové Hrady – investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenské-
ho a spolkového života“ určeného k podpoře
z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad, 6. výzva. V rámci vý-
běrového řízení bylo osloveno 5 bankov-
ních domů, z nichž 3 předložily své nabídky
pro poskytnutí úvěru na předfinancování
realizace projektu ve výši dotace tj. 92,5 %
uznatelných nákladů. Nejvýhodnější nabíd-
ku podala Česká spořitelna, a.s.)

� Výběrové řízení - poskytovatel úvěru pro
předfinancování projektu „Obnova veřej-

ných prostranství a zázemí pro volnočasové
aktivity obyvatel města Nové Hrady“

Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na poskytovatele úvěru pro předfinan-
cování projektu „Obnova veřejných prostran-
ství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady“ určeného
k podpoře z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, 6. výzva s tím, že
nejvýhodnější nabídku podala Česká spořitel-
na, a. s. Rada postupuje zastupitelstvu města
ke schválení realizaci projektu „Obnova ve-
řejných prostranství a zázemí pro volnočaso-
vé aktivity obyvatel města Nové Hrady“ a
doporučuje zastupitelstvu města ke schválení
smlouvu o úvěru předloženou v rámci výbě-
rového řízení Českou spořitelnou, a. s.

(Rada provedla výběrové řízení na poskyto-
vatele úvěru pro předfinancování projektu
„Obnova veřejných prostranství a zázemí
pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady“ určeného k podpoře z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad, 6. výzva. V rámci výběrového
řízení bylo osloveno 5 bankovních domů,
z nichž 3 předložily své nabídky pro pos-
kytnutí úvěru na předfinancování realizace
projektu ve výši dotace tj. 92,5 % uznatel-
ných nákladů. Nejvýhodnější nabídku po-
dala Česká spořitelna, a.s.)

� Směrnice Města Nové Hrady k časovému
rozlišení nákladů a výnosů dle zákona o
účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Rada bere na vědomí návrh Směrnice Města
Nové Hrady k časovému rozlišení nákladů a
výnosů dle zákona o účetnictví a vyhlášky č.
410/2009 Sb a postupuje jej k projednání na
jednání zastupitelstva města. Z2

INFORMACE Z RADNICE
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Zápis z 3. jednání rady města
ze dne 29. 11. 2010

� Kontrola usnesení z 1. a 2. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 1. a 2. jednání rady města.

� Výsledek šetření podnětu
Rada bere na vědomí Výsledek šetření pod-
nětu týkající se postupu při zadávání veřejné
zakázky „ II. Etapa pokračování rekonstruk-
ce a záchranných prací na objektu rezidence
Buquoyů Nové Hrady “ od Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže, Brno.
(Rada obdržela Výsledek šetření podnětu
týkající se postupu při zadávání veřejné za-
kázky „II. Etapa pokračování rekonstrukce
a záchranných prací na objektu rezidence
Buquoyů Nové Hrady“ od Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže Brno, který konsta-
toval, že neshledal důvody pro zahájení
správního řízení.)

� Výhled hospodaření TSM do konce roku
Rada bere na vědomí Výhled hospodaření
Technických služeb města Nových Hradů
do konce roku 2010.

� Přehled těžby a prodej dřeva
z městských lesů

Rada bere na vědomí informaci ředitele
Technických služeb města Nových Hradů
pana J. Haidera o vypořádání pohledávek za
odebrané dřevo a předložený Přehled těžby
a prodej dřeva z městských lesů od ředitele
Technických služeb města Nových Hradů
od začátku roku 2010.

(Rada obdržela Přehled těžby a prodej dře-
va z městských lesů od ředitele Technic-
kých služeb města Nových Hradů od
začátku roku 2010. Ředitel TSM Nové Hra-
dy pan J. Haider informoval radu města o
způsobu plateb za odebrané dřevo s tím, že
veškeré pohledávky z minulosti (2008 a
2009) jsou vypořádány a dřevo odebrané
v roce 2010 je placeno dle stanovených lhůt
splatnosti.)

� Předběžná kalkulace zatrubnění odtoku
z rybníka

Rada bere na vědomí předběžnou kalkulaci
zatrubnění odtoku z rybníka na pozemku
pana Falty v Údolí u Nových Hradů od
Technických služeb města Nových Hradů a

pověřuje finanční komisi zařazením akce
do rozpočtu roku 2011.

� Žádost o pronájem nebyt. prostor, čp. 11
Rada bere na vědomí žádosti o pronájem
nebytových prostor v domě čp. 11 na ná-
městí Republiky v Nových Hradech a po-
věřuje MěÚ Nové Hrady, investiční odbor
přípravou podkladů pro vyhlášení výběro-
vého řízení na pronajímatele předmětných
nebytových prostor v čp. 11.
(Rada obdržela žádost o pronájem nebyto-
vých prostor v domě čp. 11 na náměstí Re-
publiky v Nových Hradech od společnosti
Kousek s.r.o. domácí kavárna Nové Hrady
a společnosti Dextera Development. Žá-
dost o tyto nebytové prostory podala též
paní M. Vochozková.)

� Zvací dopis k podpisu Dohody
o poskytnutí dotace
Rada bere na vědomí Zvací dopis k podpisu
Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro
projekt „Zvýšení bezpečnosti obyvatel No-
vých Hradů“ od Regionálního odboru SZIF,
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem dohody.

pokračování na str. 3
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� Zvací dopis k podpisu Dohody o poskyt-
nutí dotace
Rada bere na vědomí Zvací dopis k podpisu
Dohody o poskytnutí dotace z PRV ČR pro
projekt „Rekonstrukce střechy historického
objektu Českého domu – I. etapa“ od Regio-
nálního odboru SZIF, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem dohody.

� Oznámení o ukončení administrace žá-
dosti
Rada bere na vědomí Oznámení o ukončení
administrace žádosti projektu „Rozvoj
vzdělávacích kapacit města Nové Hrady“
od Regionálního odboru SZIF v Českých
Budějovicích a pověřuje Mgr. Michala Ja-
rolímka ve spolupráci s Investičním odděle-
ním zasláním námitky proti ukončení
administrace projektu.

� Zamítnutí projektové žádosti
Rada bere na vědomí Vyrozumění o zamít-
nutí Projektové žádosti „Centrum populari-
zace VaV v jižních Čechách“ od
Ministerstva školství, mládeže a tělovýcho-
vy  Praha.

� Schválení projektu k financování
Rada bere na vědomí Oznámení o schválení
projektu k financování, projekt „Nové Hra-
dy – výstavba a modernizace místních ko-
munikací“, od ROP Jihozápad Územního
odboru implementace programu, České Bu-
dějovice.

� Oznámení o důvodech zamítnutí
pro 5. a 6. výzvu
Rada bere na vědomí Oznámení o důvodech
zamítnutí projektu „Nové Hrady – rekon-
strukce a modernizace místních komunikací
na Sídlišti Míru“ od ROP Jihozápad Územ-
ní odbor implementace programu České
Budějovice.

� Finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek ve výši 30 000,- Kč na činnost SDH
N. Hrady na rok 2011 a pověřuje finanční
komisi zařazením žádosti do rozpočtu roku
2011.
(Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč na
činnost SDH N. Hrady na rok 2011 - na
činnost mládeže a dětí bude použito nejmé-
ně 20 000,- Kč.)

� Závada na kanalizaci  v Zahradní čtvrti
Rada bere na vědomí žádost Sdružení vlast-
níků jednotek Nové Hrady 314 a pověřuje
finanční komisi zařazením žádosti do roz-
počtu roku 2011.
(Rada obdržela žádost o vyřešení venkovní
kanalizace v Zahradní čtvrti od SVJ Nové
Hrady 314.)

� Pozvánka
Rada bere na vědomí Pozvánku na IV. za-
sedání Rady obcí pro udržitelný rozvoj úze-

mí a pověřuje starostu města účastí na jed-
nání.

� Žádost o finanční podporu
Rada bere na vědomí Žádost o finanční pod-
poru „Země světa – Novohradské hory“ od
společnosti Země světa (GeoBohemia, s. r.
o.) Praha 10 v edici České regiony a žádá o
upřesnění poskytnutých finančních pros-
tředků okolních obcí. Rada pověřuje staros-
tu dalším jednáním o výši podpory.

� Zasedání školské rady
Rada bere na vědomí Zápis ze zasedání
Školské rady při ZŠ Nové Hrady ze dne 18.
10. 2010.

� Žádost
Rada bere na vědomí Žádost o úpravu výšky
obrubníků a opravu vozovky před domy
Komenského 203 a 106 z důvodu ztíženého
nájezdu do garáží ve vlastnictví žadatelů a
navrhuje provedení místního šetření. Rada
pověřuje tajemníka přípravou podkladů
k tomuto jednání.

� Plánu společných zařízení „KPÚ Štiptoň“
Rada bere na vědomí Vyjádření k plánu
společných zařízení KPÚ Štiptoň od Měst-
ského úřadu Trhové Sviny, Odboru dopravy
a silničního hospodářství.

� Ocenění pozemků Města N. Hrady při di-
gitalizaci
Rada bere na vědomí Ocenění pozemků
Města N. Hrady při digitalizaci a pozemků
bezúplatně nabytých nebo darovaných.

� Faktura – pokládka obrub
Rada bere na vědomí fakturaci prací při po-
kládce obrub provedených firmou
STRABAG a. s., České Budějovice a sou-
hlasí s proplacením faktury.
(Rada obdržela kopii faktury a soupis pro-
vedených prací při pokládce obrub v Údolí
u Nových Hradů provedených firmou
STRABAG a. s., České Budějovice.)

� Faktura – oprava komunikace
Hlinov-Janovka

Rada bere na vědomí fakturaci prací
„Oprava komunikace Hlinov-Janovka“ pro-
vedených firmou STRABAG a. s., České
Budějovice a souhlasí s proplacením faktury.

� Místní úprava provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní
úpravy provozu – trvalá úprava dopr. znační
na silnici III/15617 v obci Obora v posunutí
místních tabulí od Městského úřadu Trhové
Sviny, Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství.

� Žádost o odkoupení pozemku
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
KN 2272 v k. ú. Nové Hrady společnosti
Luxorta s. r. o., Nové Hrady a postupuje
projednání prodeje na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů. Z – 3
(Rada obdržela doplněnou žádost o odkou-
pení pozemku č. KN 2272 k.ú. Nové Hrady
od společnosti Luxorta s.r.o., Nové Hrady.
Rada souhlasila po provedeném zveřejnění

záměru prodeje s odkoupením pozemku KN
2272 k.ú. Nové Hrady, společností Luxorta
s. r. o., Nové Hrady.)

� Usnesení
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
soudu v Českých Budějovicích o výkonu
trestu obecně prospěšných prací ve výměře
300 hodin ve prospěch Města Nové Hrady.

� Plynofikace města N. Hrady – I.-III. etapa
Rada souhlasí se Smlouvou o smlouvě bu-
doucí kupní na plynárenské zařízení –
plynofikace města Nové Hrady I. – III. Etapa
a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje plynárenského zařízení na úřední
desce Městského úřadu. Rada postupuje
projednání prodeje plynárenského zařízení
na jednání zastupitelstva Města Nové Hra-
dy. Z-3.

� Soutěž – program regenerace MPR a
MPZ za rok 2010
Rada bere na vědomí informaci o soutěži o
Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Prog-
ramu regenerace MPR a MPZ za rok 2010
od Národního památkového ústavu, Územ-
ního odborného pracoviště České Budějovi-
ce a pověřuje Investiční odbor vyhotovením
přihlášky Města Nové Hrady.

� Nájem nebytových prostor - lékárna
Rada souhlasí s podáním tříměsíční výpo-
vědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor
– Lékárna Nové Hrady s datem podání vý-
povědi dne 30.11. 2010 a pověřuje tajemní-
ka předáním výpovědi dne 30.11. 2010.
(Rada opětovně projednala ukončení Smlou-
vy o nájmu nebytových prostor – Lékárna
Nové Hrady. Rada souhlasila s podáním tří-
měsíční výpovědi s datem podání výpovědi
a to k 30.11. 2010. Rada pověřila tajemníka
předáním výpovědi k datu 30.11. 2010.)

� Žádost o směnu parcel
Rada bere na vědomí žádost o směnu parcel
č. 1009/20 o výměře 142 m a parc. č. 936/3
o výměře 134 m v k. ú. Nové Hrady od pana
Jana Loukotky, České Budějovice a pově-
řuje místostarostu Miroslava Šlence prove-
dením místního šetření.

� Žádost o pronájem
Rada bere na vědomí žádost o pronájem
dvou kanceláří v přízemí objektu bývalého
Statku od Martiny Draské, Navrátilova 246,
Nové Hrady. Rada souhlasí s pronájmem a
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce Městského úřadu.

� Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové Hra-
dy (školní rok 2009/10)
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o čin-
nosti Základní školy Nové Hrady za školní
rok 2009/2010.

� Žádost o odkoupení pozemku
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
433/2 o výměře 128 m a pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru prodeje na úřední des-
ce a postupuje projednání prodeje na jedná-
ní zastupitelstva Města Nové Hrady. Z – 3

pokračování na str. 5
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(Rada obdržela žádost o odkoupení poze-
mku par. č. 433/2 v k. ú. Štiptoň od manželů
Pražákových, E. Beneše 622/11, České
Budějovice.)

� Poskytnutí finančních prostředků
Rada bere na vědomí sdělení o poskytnutí
finančních prostředků na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 od Krajského
úřadu – Jihočeského kraje, Ekonomického
odboru, České Budějovice.

� Jednání – Rezidence Nové Hrady, a. s.
Rada bere na vědomí informaci starosty měs-
ta a radního Mgr. M. Jarolímka o jednání se
společností Rezidence a. s. Nové Hrady.
(Starosta města informoval Radu města o
jednání se společností Rezidence a. s. Nové
Hrady. Jednání se zúčastnil též radní Mgr.
M. Jarolímek. Jednání se týkalo upřesnění
platby nájemného, dalších poplatků ve pros-
pěch Města Nové Hrady a nastavení spolu-
práce v roce 2011.)

� Směna pozemků
Rada bere na vědomí návrh směny pozemků
ve vlastnictví Správy a údržby silnic Jiho-
českého kraje České Budějovice a pozemků
ve vlastnictví Města Nové Hrady a pověřuje
starostu a pana Jiřího Vicányho dalším jed-
náním ve věci návrhu směny pozemků.

� Výzva k účasti na kontrolní prohlídce
Rada bere na vědomí Výzvu k účasti na
kontrolní prohlídce „Objektu k bydlení čp.
13, Nakolice“ od Stavebního úřadu Nové
Hrady a pověřuje pana Miroslava Šlence
účastí na kontrolní prohlídce.

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

� Kalendář akcí a událostí na rok 2011
Rada souhlasí s Výzvou k podání nabídky
ve věci výběrového řízení na zhotovitele ka-
lendáře akcí a událostí na rok 2011. Rada
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční od-
dělení rozesláním Výzvy k podání nabídek.

� Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na úpravu střelnice Ve-

veří od Asociace víceúčelových sportů a
činností ČR, Nové Hrady a pověřuje Fi-
nanční komisi zařazením finančního pří-
spěvku na úpravu střelnice Veveří do
rozpočtu roku 2011.

� Stanovení měsíčních paušálů za telefonní
hovory

Rada stanovuje paušální částky za používá-
ní telefonů starosty, 2. zástupce starosty
města a tajemníka:
Mgr. Vladimír Hokr

1300,- Kč / měsíc (mobilní telefon)
Miroslav Šlenc

500,- Kč / měsíc (mobilní telefon)
tajemník MěÚ

700,- Kč / měsíc (mobilní telefon)

(Rada projednala záležitost týkající se sta-
novení paušálů na mobilní telefony pro úče-
ly výkonu funkcí. Pan starosta informoval
radu města, že u svého soukromého mobil-
ního telefonu dojednal slevu od poskytova-
tele (operátora), navrhuje tedy snížení
paušální částky na provoz svého mobilu
z 2100 Kč měsíčně na 1 300 Kč.)

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS z  2. veřejného zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 25. listopadu 2010
Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Leoš Brychta, p.
Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Omluveni: 0
Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel:
Jaroslav Šulc – tajemník Městského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
14 členů zastupitelstva. Pan starosta konstato-
val, že zápis z 1. ustavujícího zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná  námitka.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková,  p. Petr Micha-
le, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

Pan starosta seznámil s programem jed-
nání zastupitelstva a požádal zastupitele o
možnost doplnění programu o bod 2.2. – pro-
dej stavebních pozemků panu Pavlu Motyčá-
kovi a paní Ivetě Kučerové, bod 3 d. –

schválení Dodatku ke Smlouvě o úvěru a 3. e.
– předčasné splacení a ukončení úvěru pro
projekt „ Nové Hrady – vítejte u nás “ a bod č.5
– Směrnice k časovému rozlišení nákladů a
výnosů. Další doplnění programu ostatními
zastupiteli nebylo podáno. Předložený prog-
ram byl schválen 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková,  p. Petr Micha-
le, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

Dále pan starosta navrhl složení návr-
hové komise. Návrhová komise ve složení: p.
Mgr. Jarolímek, p. Kollmann, p. Dorotovič
byla schválena 11 hlasy, 3 zastupitelé se zdr-
želi hlasování. Předsedou komise byl zvolen
p. Mgr. Jarolímek.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta,  p. Mgr. Vladimír Hokr,
pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger

Proti

Zdržel se p. Mgr. Jarolímek, p. Kollmann
a p. Dorotovič

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zá-
pisu 2. jednání zastupitelstva: pí. Koppenstei-
nerová a p. Bc. Vochoska. Ověřovatelé zápisu
byli schváleni dle návrhu 12 hlasy, 2 zastupi-
telé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková,  p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se pí. Koppensteinerová, p. Bc. Vo-
choska

1. Kontrola usnesení z 1. jednání
zastupitelstva města

Kontrolu usnesení z 1. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Zastupitelstvo bere na vědomí
předloženou kontrolu usnesení z 1. veřejného
jednání zastupitelstva  -  14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová,  p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

2. Dispozice s majetkem
2.1 Pan starosta seznámil zastupitele s ná-

vrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu „Nové Hrady K 23/8 – pí. Sokolíková –
úprava NN “ mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce a.s. Stavbou bude
zatížen pozemek parc. č. KN 985/5 v k.ú.
Nové Hrady. Zastupitelstvo schválilo Smlou-
vu o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu pro stavbu „Nové

pokračování na str. 6
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Hrady K 23/8 – pí. Sokolíková – úprava NN “
za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková,   p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr seznámil za-
stupitele s prodejem pozemků parc. č. 301/8
o výměře 219 m2 parc. č. 301/9 o výměře 216
m2, parc. č. 301/13 díl „w“ o výměře 285 m2
parc. č. 301/14 díl „x“ p výměře 76 m2 celkem
tedy stavební pozemek o celkové výměře 796
m5 v k. ú. Nové Hrady panu Pavlu Motyčáko-
vi, bytem Nové Hrady a paní Ivetě Kučerové,
bytem České Velenice za podmínek schvále-
ných zastupitelstvem města na 24. veřejném
jednání zastupitelstva města dne 10. 12. 2009.
Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků
parc. č. 301/8 o výměře 219 m2 parc. č. 301/9
o výměře 216 m2, parc. č. 301/13 díl „w“ o
výměře 285 m2 parc. č. 301/14 díl „x“ p výmě-
ře 76 m2 celkem tedy stavební pozemek o cel-
kové výměře 796 m5 v k. ú. Nové Hrady panu
Pavlu Motyčákovi, bytem Nové Hrady ideální
polovinou podílu vlastnictví a paní Ivetě Ku-
čerové, bytem České Velenice ideální polovi-
nou podílu vlastnictví za cenu stanovenou dle
podmínek schválených zastupitelstvem města
na 24. veřejném jednání zastupitelstva města
dne 10. 12. 2009 -14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková,   p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

3. Projekty schválené k realizaci
v rámci Regionálního operačního
programu (ROP)

Starosta města informoval zastupitele o vý-
sledku přehodnocení projektů v rámci 5. a 6.
výzvy Regionálního operačního programu
NUTS II JIHOZÁPAD.

V 18, 20 hodin se dostavila zastupitelka
paní MUDr. Návarová a hlasovala od bodu
3.1.

Město Nové Hrady podalo celkem 5 žádos-
tí, podpořeny byly 3 projekty. Projekt „Nové
Hrady – vítejte u nás“ byl nejprve podpořen,
po přehodnocení však byl vyřazen. Proti to-
muto vyřazení podalo Město Nové Hrady ná-
mitku, na kterou dosud nebylo odpovězeno ze
strany řídících orgánů Regionální rady ROPu.

a) Zastupitelstvo bere na vědomí informaci
o výsledku přehodnocení projektů z 5. a 6. vý-
zvy Regionálního operačního programu
NUTS II JIHOZÁPAD. – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

b) Pan starosta informoval o obsahu pod-
pořených projektů a o výběrovém řízení na
poskytovatele úvěru na předfinancování pod-
pořených projektů. Ve výběrovém řízení před-
ložila nejvýhodnější nabídku Česká spořitelna
a.s. Úvěrové smlouvy jsou úročeny 1,63 % roč-
ně, výše úvěru se rovná výši schválené dotace
tj. 92,5 % uznatelných nákladů projektů.

Zastupitelstvo schválilo financování projek-
tu s názvem “Nové Hrady investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společenského
a spolkového života ” podpořeného z 6. výzvy
ROP, oblast podpory 2.3 - Stabilizace a rozvoj
měst a obcí a jeho následnou realizaci v rámci
rozpočtu Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schválilo finanční úvěr do
maximální výše 19 613 296,- Kč od České spo-
řitelny, a.s. dle podmínek uvedených v nabíd-
kovém listu České spořitelny a. s. v rámci
výběrového řízení pro předfinancování projek-
tu s názvem “Nové Hrady investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života“. Zastupitelstvo pověřilo
starostu podpisem úvěrové smlouvy.

Zastupitelstvo schválilo předfinancování
projektu v rámci rozpočtu města (celkový roz-
počet projektu 21 643 864,00 Kč včetně
DPH). Zastupitelstvo zároveň schvaluje kofi-
nancování podílu Města Nové Hrady v rámci
projektu ve výši 7,5 % z celkových způsobi-
lých výdajů projektu (tj. 1 590 268,00 Kč včet-
ně DPH) a částku 440 300,00 Kč včetně DPH
na pokrytí nezpůsobilých výdajů projektu
z rozpočtu Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo města schválilo finanční
krytí projektu po celé období realizace projek-
tu, včetně případných změn harmonogramu –
15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

c) Zastupitelstvo schválilo financování
projektu s názvem “Obnova veřejných pros-
tranství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady” podpořeného z
6. výzvy ROP, oblast podpory 2.3 - Stabilizace

a rozvoj měst a obcí a jeho následnou realizaci
v rámci rozpočtu Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schválilo finanční úvěr do
maximální výše 18 283 989,45,- Kč od České
spořitelny, a.s. dle podmínek uvedených v na-
bídkovém listu České spořitelny, a. s. v rámci
výběrového řízení pro předfinancování pro-
jektu s názvem “Obnova veřejných prostran-
ství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady”. Zastupitelstvo
pověřilo starostu podpisem úvěrové smlouvy.

Zastupitelstvo schválilo předfinancování
projektu v rámci rozpočtu města (celkový roz-
počet projektu 19 766 475,15 Kč včetně
DPH). Zastupitelstvo zároveň schválilo kofi-
nancování podílu Města Nové Hrady v rámci
projektu ve výši 7,5 % z celkových způsobi-
lých výdajů projektu (tj. 1 482 485,70Kč
včetně DPH) z rozpočtu Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo města schválilo finanční
krytí projektu po celé období realizace projek-
tu, včetně případných změn harmonogramu –
15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

d) Pan starosta informoval členy zastupi-
telstva o nutnosti prodloužení čerpání úvěru
pro projekt „Nové Hrady – výstavba a mo-
dernizace místních komunikací“, který byl
vybrán k realizaci v rámci Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihozápad, oblast
podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikcí.
Vzhledem k přehodnocení projektů nebylo
možno projekt realizovat dle původního har-
monogramu, je tedy nutno o 1 rok prodloužit
termín čerpání úvěru. Zastupitelstvo schváli-
lo Dodatek ke Smlouvě o úvěru
č.2301/09/5220 mezi Městem Nové Hrady a
Československou obchodní bankou, a. s.,
kterým se prodlužuje doba čerpání úvěru
z 30. 11. 2010 do 30. 11. 2011 a mění koneč-
ná doba splatnosti úvěru z 26. 4. 2011 na 26.
4. 2012 – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová,  p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

e) Pan starosta informoval o situaci ohled-
ně projektu „Nové Hrady – vítejte u nás“, kte-
rý byl nejprve podpořen, po přehodnocení
však byl vyřazen. Proti tomuto vyřazení poda-

INFORMACE Z RADNICE
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lo Město Nové Hrady námitku, na kterou do-
sud nebylo odpovězeno ze strany řídících
orgánů Regionální rady ROPu. Přes podanou
námitku je nejisté, zda bude Město Nové Hra-
dy v případě tohoto projektu úspěšné. Po před-
chozím schválení byla realizována část aktivit,
poté byl projekt pozastaven. Pan starosta na-
vrhl, aby došlo k předčasnému splacení úvěru
poskytnutého na základě rozhodnutí
zastupitelstva od ČSOB, a.s. (čerpáno bylo
144 147,-Kč) a  ukončení úvěru.

Zastupitelstvo schválilo předčasné splace-
ní a ukončení úvěru poskytnutého pro projekt
„Nové Hrady – Vítejte u nás“ na základě
Smlouvy o úvěru č.2302/09/5220 mezi Měs-
tem Nové Hrady a Československou obchodní
bankou, a. s. – 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

4. Rozpočtová změna č. 3 a 4.
Pan starosta seznámil zastupitele s obsa-

hem Rozpočtové změny č. 3 a 4. dle předlo-
ženého rozpisu od správce rozpočtu paní Evy
Stráské. Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou
změnu č. 3 dle předloženého návrhu. Zastupi-
telstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4. dle
předloženého návrhu -  15 hlasy

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

5. Směrnice města Nové Hrady
k časovému rozlišení nákladů
a výnosů dle zákona o účetnictví
a vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Starosta města informoval zastupitele o
nutnosti vypracování Směrnice Města Nové
Hrady k časovému rozlišení nákladů a výnosů
dle zákona o účetnictví č. 410/2009 Sb. z dů-
vodů zavedení účetnictví státu k 1.1. 2010.
V 18,53 hod. se vzdálil pan zastupitel I. Doro-
tovič a nehlasoval k bodu 5. Zastupitelstvo
schválilo Směrnici Města Nové Hrady
č.2/2010 k časovému rozlišení nákladů a vý-
nosů dle zákona o účetnictví a vyhlášky č.
410/2009 Sb. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, ,  p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan
Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláko-
vá, pí. MUDr. Nataša Návarová,  p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíko-
vá, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicá-
ny, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

6. Stanovení výše odměn
neuvolněných členů zastupitelstva

Pan starosta předložil návrh na výši odměn
neuvolněných členů zastupitelstva města.
Dále upřesnil, že se jedná o finanční částky,
které jsou shodné se základní výší odměny,
kterou pobírali neuvolnění členové zastupitel-
stva na konci předchozího volebního období,
tj. dle schválení výše odměn pro rok 2010.
Nové aktivity zastupitelů lze finančně ohod-
notit v budoucnu zejména s ohledem na jejich
zapojení do práce ve výborech zastupitelstva
či v komisích rady města. Zastupitelstvo
schválilo výši odměn neuvolněných členů za-
stupitelstva města: místostarostové –
6 050,-Kč, člen rady – 1 420,-Kč, předseda vý-
boru zastupitelstva nebo komise rady –
890,-Kč, člen výboru zastupitelstva, komise
rady nebo zvláštního orgánu – 595,-Kč, člen
zastupitelstva - 375,-Kč  - 15 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

7.  Volba členů kontrolního
a finančního výboru zastupitelstva

Pan starosta seznámil zastupitele s jednot-
livými nominacemi politických stran a politic-
kých hnutí, které byly předloženy ke
schválenému datu. Podal návrh na dodržení
dřívějších dohod a pravidel a souhlasil s tím,
aby předsedové jednotlivých výborů zastupi-
telstva byli zastupitelé z řad opozice. Pan sta-
rosta řekl, že názory na obsazení členů výborů
se budou různit, ale pro jeho osobu je zcela ne-
přijatelná nominace pana Ing. Kříhy, Ing.
Štangla a pana Alberta. Svůj názor odůvodnil
tím, že se jedná o osoby spojené s předvoleb-
ním pamfletem a jinými kauzami.

Pan starosta dále dodal, že nechce upírat
opozici právo provádět kontrolní činnost, pro-
to podpoří návrh, aby opozice měla ve
výborech většinu.

Pan Dorotovič se domnívá, že se jedná o
kádrování a uvedl, že od roku 1990 byli navr-
žení členové komisí vždy zvoleni.

Paní MUDr. Návarová sdělila, že se nikdy
v minulosti neschvalovala jednotlivá jména
členů výborů tak, jako je to navrženo nyní.

Pan starosta odpověděl, že bere na vědomí
tyto argumenty. Zároveň však připomněl, že
v minulosti nikdy nedošlo k podobné situaci,
která nastala před volbami do zastupitelstva

v říjnu tohoto roku. Někteří kandidáti opozič-
ních stran se poté od této aktivity distancovali.
I při konzultaci s některými zástupci opozice
bylo konstatováno, že by osoby spojené s pří-
pravou pamfletu měly vyvodit osobní odpo-
vědnost. Pan starosta se domnívá, že pokud
má v budoucnu fungovat dobrá spolupráce a
výbory mají plnit své úkoly, pak je důležité,
aby v těchto výborech nebyli lidé, kteří jsou
spojeni s konfrontačním stylem tak, jak tomu
bylo v minulém období. Věří též, že se nebu-
dou opakovat případy z minulosti, kdy dva na-
vrhovaní (Ing. Kříha, p. Albert) v minulém
volebním období bez informování a souhlasu
vedení městského úřadu nahlíželi do soukromé
pošty zaměstnankyně úřadu a starosty.

Pan Mgr. Jarolímek souhlasí s tím aby
opozice měla ve výborech zastupitelstva vět-
šinu. Chtěl se zeptat bývalých zastupitelů, zda
a jak se podíleli na předvolebním letáku. Ten-
to leták je pro něho ukázkou toho, jak se dá
manipulovat s informacemi, jak se dají infor-
mace ohýbat. Lidé, kteří jsou spojeni s letá-
kem dle jeho názoru nemají kvalifikaci
k tomu, aby pracovali ve finančním a kontrol-
ním výboru, nemají kvalifikaci morální, ale i
odbornou. Lituje toho, že se nikdo z nich ne-
účastní dnešního jednání. Sdělil, že nebude
hlasovat pro pana Ing. Kříhu, protože u něho
je jeho zapojení průkazné, zdrží se v případě
hlasování pro pana Ing. Štangla a pana
Alberta.

Paní Koppensteinerová uvedla, že i ona má
problém s tím, aby někdo bez souhlasu „šel do
počítačů“ a že to nebylo správné. Jestli bude
pan Dorotovič předsedou kontrolního výboru,
pak by měl být zárukou toho, aby se podobná
věc již neopakovala. Má obavu z toho, aby na-
stalá situace nebyla předmětem dalších útoků
přes zpravodaj. Navrhuje zakopání válečné
sekyry a přenést odpovědnost za nominované
členy na ty, kteří je nominovali nebo na před-
sedy výborů. Pokud pak někdo ve výboru ne-
bude pracovat nebo tam nebude pracovat
podle slušných zásad, pak by mu mělo být vy-
světleno, že takto se pracovat nedá. V případě
pana Ing. Štangla se domnívá, že po odborné
stránce a díky svým zkušenostem by byl pří-
nosem pro finanční výbor. Dále paní
zastupitelka doplnila, že v minulosti nebyla
navržená jména zpochybňována.

Pan starosta se domnívá, že minulé volební
období bylo zcela výjimečné a značně vyhe-
cované. Dále řekl, že informace o zapojení
uvedených osob do přípravy letáku získal od
kandidátů opozičních stran. Nechce řešit míru
zapojení a spoluúčast jednotlivých osob, důle-
žité pro něho je i to, že se ani později od letáku
nedistancovaly. Pan starosta dále řekl, že ne-
chce, aby jeho vyjádření bylo jakýmsi praný-
řováním daných osob, pouze vysvětluje
důvody, proč je nemůže podpořit a hlasovat
pro ně.

Pan Šlenc uvedl, že v minulosti, když byl
předsedou kontrolního výboru, byla aktivita
výboru zaměřena především na pomoc měst-
skému úřadu, což může dosvědčit přítomný
pan Charvát jako bývalý tajemník. Práce teh-
dejšího kontrolního výboru byla vždy konzul-

pokračování na str. 8

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2011

tována s tajemníkem městského úřadu podle
potřeby úřadu a města, následně byl plán práce
výboru schválen zastupitelstvem. Kontrolní
výbor byl pomocným orgánem města, nikdy
nedělal osobní útoky. Domnívá se, že v minu-
lém volebním období se jednalo o vyřizování
osobních útoků, ne o pomoc městu.

Pan Dorotovič řekl, že není dobré, aby bylo
bráněno v práci těm, kteří chtějí pracovat. Jako
dostatečný trest za jejich aktivitu před volbami
považuje to, že nebyli ve volbách zvoleni.
Nyní by jim nemělo být bráněno, aby
pracovali.

Paní Mgr. Kubaláková řekla, že si nedove-
de představit spolupráci s těmi, kteří se neumí
pod své názory podepsat a roznáší je takto po
nocích. Aktivita v noci a bez podpisu pro ni
není zárukou dobré spolupráce. Souhlasí s pa-
nem Dorotovičem, že to byl určitě jeden z důvo-
dů, proč tito lidé nebyli zvoleni a měli by z toho
vyvodit důsledky. Od občanů také slyší názor,
že tito lidé by neměli ve výborech působit.

Pan Michale uvedl, že v minulém období
pracoval v kontrolním výboru. Považuje za
smutné, že dnešnímu jednání nejsou přítomni
ti, o kterých má být hlasováno. Pokud pan Do-
rotovič uvedl, že nominovaní chtějí pracovat,
pak by se rád osobně zeptal pana Alberta, proč
tedy v minulém období nepracoval také v kul-
turní komisi, kam se nechal nominovat a kde
mimo začátku volebního období nepracoval.

Pan Leštianský (občané) se domnívá, že
pan Kříha měl mnoho možností prokázat v mi-
nulém volebním období své schopnosti při ří-
zení kontrolního výboru a chuť v něm
pracovat. Jako člen bývalého výboru se pan
Leštianský domnívá, že se tak nestalo. Uvedl,
že kontrolní výbor začal pracovat až po kritice
členů výboru, který se nesešel ani jednou za 9
měsíců, i když by se měl sejít jednou za 3 mě-
síce. Za celé volební období nebyl vypracován
ani plán práce, kontroly se prováděly podle
okamžitých návrhů pan Ing. Kříhy. Pokud se
zde hovoří o tom, že by byla chyba, že někteří
navržení členové výborů nebudou zvoleni a
nebude tedy možné uplatnit jejich odborné
znalosti a schopnosti, pak se ptá, proč již
v minulosti pan Ing. Kříha toto neuplatnil.

Pan Kollmann uvedl, že při začátku minu-
lého volebního období věřil tomu, že bude
moci být využit potenciál a zkušenosti někte-
rých osob, např. pana Ing. Štangla nebo Ing.
Kříhy. Osobně byl v minulém období členem
finančního výboru. Když pomine určitá napa-
dání, tak i z časového hlediska bylo zapojení
některých osob složité. I v minulosti docháze-
lo k tomu, že svolaná jednání byla zahajována
se zpožděním, pan Ing. Štangl telefonicky
nebo SMS oznámil, že má zpoždění nebo že
má jinou prioritu. I to je pro pana Kollmanna
důvod pana Ing. Štangla nepodpořit.

Pan Dorotovič se dotazoval, jak se bude
postupovat dále.

Pan starosta odpověděl, že v případě ne-
zvolení navržených členů bude nutné další no-
minování. Výbory jsou podle zákona nejméně

tříčlenné, což by mělo být splněno. Na dalším
jednání je možno členy výborů doplnit.

a) Finanční výbor
O navržených kandidátech bylo hlasováno

jednotlivě.
Zastupitelstvo schválilo pana Ladislava Kop-
řivu členem Finančního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů- 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo schválilo paní Emilii Koppen-
steinerovou členkou Finančního výboru Za-
stupitelstva města Nových Hradů – 14 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se pí. Emilie Koppensteinerová

Zastupitelstvo schválilo pana Ing. Jana Ne-
dvěda členem Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů - 10 hlasy.

Pro

p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr. Vladi-
mír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, pí. MUDr. Nataša
Návarová, p. Miroslav Šlenc, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Petr
Michale, p. Jiří Vicány,
p. Leoš Brychta, pí. Ing. Eva Šev-
číková,

Zdržel se

Zastupitelstvo neschválilo pana Ing. Františka
Štangla členem Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů.

Pro
p. Ivan Dorotovič,  p., pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. MUDr.
Nataša Návarová,  p. Bc. Josef
Vochoska

Proti
pí. Ing. Ladislava Bártová, , p. Lu-
káš Winzberger, Mgr. Vladimír
Hokr, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,

Zdržel se

p. Leoš Brychta, p. Mgr. Michal
Jarolímek,  p. Jan Kollmann, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány

Zastupitelstvo schválilo paní Helenu Žiako-
vou členkou Finančního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů – 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo schválilo pana Ing. L
,
udovíta

Kasana členem Finančního výboru Zastupi-
telstva města Nových Hradů – 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo schválilo paní Ing. Ladislavu
Bártovou členkou Finančního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů – 14 hlasy.

Pro

p. Leoš Brychta, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,
pí. MUDr. Nataša Návarová,  p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíko-
vá, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicá-
ny, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se pí. Ing. Ladislava Bártová

Zastupitelstvo jmenuje paní Emilii Koppenste-
inerovou předsedkyní Finančního výboru Za-
stupitelstva města Nových Hradů – 14 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger

Proti

Zdržel se pí. Emilie Koppensteinerová,

b) Kontrolní výbor
Zastupitelstvo schválilo pana Františka Lešti-
anského členem Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Nových Hradů - 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo schválilo pana Ivana Doroto-
viče členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů – 14 hlasy

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Ko-
llmann, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,
pí. MUDr. Nataša Návarová,  p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíko-
vá, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicá-
ny, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ivan Dorotovič

pokračování na str. 9
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Zastupitelstvo neschválilo pana Ing. Pavla
Kříhu členem Kontrolního výboru Zastupitel-
stva města Nových Hradů.

Pro p. Ivan Dorotovič,

Proti

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Ko-
llmann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláko-
vá, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Lukáš Winzberger

Zdržel se
p. Bc. Josef Vochoska, p. Jiří Vicá-
ny, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. MUDr. Nataša Návarová

Zastupitelstvo schválilo paní Mgr. Pavlu
Doubkovou členkou Kontrolního výboru Za-
stupitelstva města Nových Hradů – 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo neschválilo pana Libora Alber-
ta členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů.

Pro p. Ivan Dorotovič,

Proti
p. Leoš Brychta, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, pí. Ing. Eva Ševčíko-
vá, p. Petr Michale, pí. Ing. Ladi-
slava Bártová,  p. Jiří Vicány,

Zdržel se

p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek,  p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, pí. MUDr. Nataša Návarová,
p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Zastupitelstvo schvaluje pana Víta Soubustu
členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů – 15 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

Zastupitelstvo schvaluje pana Petra Michale-
ho členem Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů – 13 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzber-
ger

Proti

Zdržel se p. Petr Michale, p. Jiří Vicány,

Zastupitelstvo jmenuje pana Ivana Dorotoviče
předsedou Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů – 14 hlasy.

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, pí.
MUDr. Nataša Návarová,  p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ivan Dorotovič,

Po provedeném hlasování bylo konstatová-
no, že vzhledem k nezvolení některých navr-
hovaných kandidátů bude nutno provést další
nominace.

Zastupitelstvo žádá volební strany a sdru-
žení o doplnění nominací členů finančního a
kontrolního výboru zastupitelstva do počtu
sedmi členů nejpozději do 17. 12. 2010 – 15
hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr.
Jarmila Kubaláková, pí. MUDr. Na-
taša Návarová,  p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

8. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace jednotli-

vými členy zastupitelstva.

9. Diskuse
Pan zastupitel Kollmann se dotazoval, kdy

bude vyhotovena cenová mapa pozemků a kdy
bude předložena veřejnosti.

Pan starosta odpověděl, že v minulém vo-
lebním období se touto problematikou zabýval
pan Ing. Kasan. Uvedl, že zatím nejsou stano-

veny jednotlivé kompetence členů rady, ale
slíbil, že v práci na této cenové mapě bude
pokračováno. Upozornil, že se jedná o složitý
a časově velmi náročný úkol.

Pan Ing. Kasan (občané) uvedl, že na této
cenové mapě je mnoho věcí již uděláno. Zále-
ží na novém zastupitelstvu, jak bude ochotné
s návrhem cen pracovat.

Pan starosta doplnil, že město by mělo sta-
novit cenu pozemků a zároveň stanovit mož-
nosti poskytnutí slev i s ohledem na to,kolik
stojí stálá údržba pozemků ve vlastnictví měs-
ta, kterou provádí Technické služby Města
Nových Hradů.

Paní MUDr. Návarová se dotazovala, zda
je možné postihnout majitele soukromých po-
zemků, kteří se o ně nestarají.

Pan starosta odpověděl, že možnosti po-
stihu jsou minimální, ale že se u některých
pozemků podařilo panu Vaňkovi z Odboru
životního prostředí Městského úřadu N. Hra-
dy dosáhnout určitého pokroku v úklidu a péči
o pozemky.

Paní Jarolímková (občané) požádala zastu-
pitele a zúčastněné občany o spolupráci na pří-
pravě kulturního kalendáře pro rok 2011
z důvodů nutnosti koordinace kulturních akcí
roku 2011.

Pan Leštianský (občané) upozornil na in-
formační tabuli na zdi bývalého zahradnictví,
na které jsou údaje, které již neplatí. Domnívá
se, že by bylo vhodné ji odstranit.

Pan Charvát (občané) se domnívá, že by
bylo vhodné zachovat směrování na bývalý
hraniční přechod.

10. Závěr a usnesení
Pan starosta města ukončil jednání zastupi-

telstva a poděkoval všem přítomným zastupi-
telům i občanům města za účast na 2. jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:
Emilie Koppensteinerová
Bc. Josef Vochoska
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Údolský hasičský rok 2010
Každoroční ohlédnutí za rokem uplynulým

patří již k dlouholeté tradici našeho sboru, a
proto ani letošek nebude výjimkou. Rok 2010
byl především rokem soutěžním, kdy se naše
soutěžní družstva zúčastnila celkem 7 soutěží.
Velikým úspěchem pro nás neskončil jenom
domácí memoriál, kdy jsme skončili při klasic-
kém sání z potoka 1. a 2., ale rovněž i soutěže
další. Z Rankova a obvodové soutěže (katego-
rie nad 35) jsme si dovezli dvě 2. místa.

V roce 2010 jsme rovněž zajišťovali celou
řadu kulturních akcí. V únoru jsme zorganizo-
vali Masopust, který se vyvedl díky velkému
nasazení našich členů a dalších kamarádů. Za-
končený byl skvělou zábavou. Prvomájovou
noc jsme oslavili tradiční májkou. V letních
měsících jsme uspořádali již tradiční Hyalit
párty, kde jsme i přes naprostou nepřízeň poča-

sí (kdy kvůli vodě v elektrice a aparátu nemoh-
la kapela Hyalit zejména s ohledem na bezpeč-
nost účinkujících hrát, přestože celá kapela
byla připravena a velice se těšila) dokázali, že
jsme schopni akci dokončit se ctí, a to zejména
i protože nás zachránila kapela Seven, která
zábavu dohrála až do oficiálního ukončení celé
akce. Pevně věříme a uděláme vše pro to, aby
příští rok vyšel lépe a kapely Seven a zejména
Hyalit opět potěšily své fanoušky a příznivce.

Vše jsme si vynahradili v srpnu, kdy pro-
běhl již 3. ročník Údolských slavností spoje-
ných s Memoriálem Ždeňka Šavela. Celé
odpoledne se fantasticky vydařilo i díky nád-
hernému počasí, skvěle hrajícím třem kape-
lám, 1. a 2. místu našich údolských hasičů
v soutěži a parádní osvětlené hasičské fontáně,

pokračování na str. 10
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která zakončila večer plný tance, zpěvu a
skvělé zábavy. Rádi bychom poděkovali rad-
nímu Jihočeského kraje panu Ing. F. Štanglovi
za již tradiční dlouholetou finanční záštitu naší
hasičské soutěže. Dále pak SDH Dolní Bu-
kovsko, který nám zapůjčil na tuto akci skvělý
stan zdarma a kamarádům z SDH N. Hrady za
pomoc v roli rozhodčích.

Na začátku turistické sezóny jsme ještě po-
mohli městu Nové Hrady se zajištěním bez-
pečnosti při hradních slavnostech, klášteru při
slavnostech jsme pomáhali jako je tradicí kaž-
dý rok nést sochu, na soutěž v Žáře jsme doda-
li rozhodčí. K dlouholeté tradici patří rovněž
naše přátelská setkávání a výpomoc s přáteli
z SDH Dolní Bukovsko.

Všechny akce by se jistě nepodařily bez
vzájemné spolupráce mnoha ochotných lidí,
spolků a organizací. Rádi bychom proto podě-
kovali všem, kteří nám pomohli – osadnímu
výboru pro Údolí, městu Nové Hrady, staros-
tovi města panu Mgr. V. Hokrovi, radnímu Ji-
hočeského kraje Ing. F. Štanglovi, kamarádům
z SDH Dolní Bukovsko a SDH Nové Hrady,
kapelám, firmám Melodie Voříšek a Melodie
Pokorný, Lukáši Pupavovi a Markovi Petráš-
kovi za podporu nejenom finanční, ale hlavně
všem údolským hasičkám a hasičům, kteří se
podíleli na přípravě všech akcí.

Někomu se může zdát, že jsme toho moc
neudělali, nezorganizovali, o mnohé se neza-
sloužili. My však věříme a jsme přesvědčeni,
že díky nám všem, kteří to všechno děláme
z nadšení a zadarmo ve svém volném čase, to
v Údolí stále žije…

Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí

Vážení spoluobčané,
již tradičně po novém roce přichází Tříkrálová sbírka. V letošním roce bude zde na No-

vých Hradech probíhat v sobotu 15. ledna. Tentokrát jsme se rozhodli sbírku věnovat na po-
moc chudým rodinám. Myslíme tím rodiny, které jsou chudé tak, že dokonce přišly o střechu
nad hlavou. Takovým rodinám hrozí naprostý rozpad. V lepším případě je mamince a dětem
poskytnut pokoj v domě pro “matky s dětmi” a otec skončí v “azylovém domě pro muže”. V
horším případě skončí všichni “na ulici” a děti jsou následně umístěny v dětském domově.
Kromě dluhů zde pak přichází naprostá ztráta sebedůvěry, beznaděj, vztek a následně rezig-
nace na cokoliv.

Mnohem rychlejší a účinnější řešení je poskytnout takovéto rodině v nouzi náhradní byd-
lení na omezenou dobu a pomoci jí vyřešit všechny problémy do té míry aby mohla opět nor-
málně fungovat. To neznamená zaplatit za takovou rodinu dluhy a najít jí ubytování. To
znamená pomoci jim ve spolupráci se sociálními organizacemi a státními úřady najít výcho-
disko z tíživé situace. “Postižený” sám musí vyvíjet aktivity.

V nejbližším okolí poskytuje ubytování takovýmto rodinám P. Pavel Šimák, který sídlí
v Kaplici. Kromě jiného spravuje i farnost Rožmitál na Šumavě, kde v současné době posky-
tuje ubytování takovým rodinám. P. Pavel Šimák má velké charitativní cítění. Ve svých půso-
bištích pracuje se všemi lidmi bez rozdílu. Dokáže se právě přiblížit i lidem sociálně
znevýhodněným a lidem na okraji společnosti. V objektech, které spravuje, ubytovává přede-
vším tyto lidi. Jsou zde ale jasně stanovená pravidla. Ubytovaní si musí platit určitý nájem a
energie. Také se je snaží zapojit do některých pomocných prací ve svých farnostech. Napří-
klad se podílejí na tvorbě internetových stránek (http://farnostkaplice.cz) a farního časopisu.
Kdyby P. Šimák neměl tak “velké srdce” mnozí z těchto lidí by skončili na ulici, v azylových
domech a kdo ví kde ještě. P. Pavel dává jejich životu smysl a naději.

Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky bude tedy poskytnut jemu na pomoc rodinám v nouzi.
�

Všem dárcům chceme již předem poděkovat za jejich dary – upřímné Pán Bůh zaplať.
�

P. Tomáš Libant - představený Kláštera Božího Milosrdenství
a Václav Švarc - ředitel Oblastní charity Nové Hrady

Pouť na Svatou horu
V pátek 29. října 2010 pořádalo Vincencké společenství Nové Hrady pouť pro děti na Svatou

Horu u Příbrami. Po společně sloužené mši svaté v Bazilice Nanebevzetí Panny Marie měly děti
možnost prohlédnout si celý svatohorský areál, včetně možnosti proběhnout se po známých sva-
tohorských schodech, které vedou  na příbramské náměstí. Bylo zde nádherně.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili v Písku, prohlédli jsme si Prácheňské muzeum, Sladovnu,
kde si děti mohly prověřit znalosti o dětských ilustrátorech a samozřejmě jsme se prošli po na-
šem nejstarším kamenném mostě. Sluníčko nám pěkně svítilo a naše děti s námi poznaly další ji-
hočeské město. Děkujeme!! za VS Ing. Marie Štanglová

Údolský hasičský rok 2010
dokončení ze str. 9
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Spolupráce mezi Ústavem fyzikální biologie
JU a středními a základními školami

v Jihočeském kraji
Ústav fyzikální biologie si už před lety dal za cíl větší zatraktivnění a

zpřístupnění studia přírodovědných předmětů středoškolské mládeži.
Proto byl v roce 2005 založen Youth Club a podepsána smlouva o spo-
lupráci s Gymnáziem Trhové Sviny. V roce 2009 jsme na podporu na-
šich aktivit získali další projekt. V rámci tohoto projektu „Youth Club –
rozvoj spolupráce středních a vysokých škol při vzdělávání mládeže“,
který je součástí operačního programu „Vzdělávání pro konkurences-
chopnost“, jsme uspořádali v uplynulém roce 16 přednášek, exkurzí a
dalších vzdělávacích akci zaměřených na rozšířeni učiva biologie, che-
mie, fyziky a matematiky. Celkem se těchto akci zúčastnilo 438 studen-
tů a žáků a 21 pedagogů hlavně z Gymnázia Trhové Sviny, dále ZŠ
Nové Hrady, ale také např. Gymnázia Třebíč nebo Nad Kavalírkou
z Prahy.

V únoru seznamoval s vědeckou prací prof. RNDr. Polívka Ph.D.
(„Urychlovač částic“, K čemu je dobrá Nobelova cena“) tak zapáleně,
že ve školní knihovně se po knihách s fyzikální tématikou jen zaprášilo.

Stejnou přednášku si pedagogové gymnázia objednali ještě v září pro
jiný ročník. V březnu následovala přednáška „Kam kráčí současná
fyzika“.

Ve stejném měsíci jsme pokračovali v cyklu přednášek MUDr.
RNDr. Michala Wittnera Ph.D., ve kterých se propojuje medicína s fy-
zikou, chemií a třeba i matematikou (Světlo a optické přístroje“,
„Zrak“). V dubnu následovaly přednášky „Od jednoduchých vjemů po
komplexní“ a „Lidské vnímání“, rozšiřující učivo biologie.

Každoročně je velký zájem o exkurzi do Biotechnologické haly
v Nových Hradech, kde se studenti seznamují s nejnovějšími technolo-
giemi kultivace řas, využitím řas a sinic, využíváním alternativních
zdrojů energie, kultivací řas a baktérií apod. Tyto exkurze probíhají po
celý rok.

V květnu jsme pořádali exkurzi do jaderné elektrárny Temelín a
v červnu pak geologickou exkurzi v okolí Kremže pod vedením
PaedDr. Pavlíčka.

S vymýšlením a organizováním podobných vzdělávacích akcí počí-
táme i v dalším roce.

Letos je to již 6. rok od založení Youth Clubu. Za tu dobu jsme uspo-
řádali 107 přednášek, exkurzí i praktických cvičení, kterých se zúčast-
nilo 2 334 studentů. O tom, že práci s mládeží myslíme vážně, svědčí i 8
studentů, kteří si u nás během roku připravují středoškolskou odbornou
práci pod dohledem vědeckých pracovníků.

Mgr. Naďa Štysová, Ústav fyzikální biologie JU

Poděkování
Děkujeme za podporu ze strany státních in-

stitucí jako je Úřad práce, Jihočeský kraj –
díky němu jsme mohli realizovat nejen projekt
s názvem „Podpora kultury v roce 2010”
a „Podpora práce s dětmi a mládeží pro
r. 2010“, ale i při zajištění dostupnosti sociální
služby Sociálně terapeutické dílny v rámci in-
dividuálního projektu “Podpora sociálních
služeb v Jihočeském kraji” financovaného z
Operačního programu Lidské zdroje a zaměst-
nanost. Ministerstvo práce a sociálních věcí
poskytuje dotaci na zajištění služeb Denního
centra. Velkou jistotou jsou pro nás i Město
Borovany a Sdružení Růže, kteří nám přispí-
vají na volnočasové aktivity na poskytované
sociální služby. Pro ulehčení péče o těžce han-
dicapované uživatele sociálních služeb (pře-
místění na WC či nasedání do auta) jsme se
rozhodli pro instalaci závěsného zdvihacího za-
řízení. Z několika oslovených nadací jsme byli
úspěšní u Lesů ČR a u Nadace Divoké husy.

Nadace Divoké husy a novoroční
benefiční koncert Nazaretu

Tato nadace podporuje nestátní a nezisko-
vé organizace, které působí v sociální, zdra-
votní a humanitární oblasti v celé České
republice a také v rozvojových zemích.

Finanční pros-
tředky Nadace roz-
děluje v grantovém
programu „Benefice
s Divokými husami.” Jeho základním princi-
pem je zdvojování výnosů benefičních akcí až
do výše 60 000,- Kč. Nadace podporuje nezis-
kové organizace, ale také jednotlivce nebo
školní děti, aby vlastní aktivitou - např. uspo-
řádáním výstavy, koncertu, sportovního utká-
ní nebo i sběrem papíru - získali peníze pro
dobrou věc. Naše organizace už měla v minu-
losti kladnou zkušenost s touto nadací. I díky
ní jsme mohli pro Nazaret pořídit automobil.
Tentokrát chceme získat finanční prostředky
na závěsné zdvihací zařízení pro vozíčkáře.
Proto jsme se rozhodli pro uspořádání benefič-
ního novoročního koncertu. Tento koncert se
uskuteční dne 2. ledna 2011 v 15,00 hod.
v krásném prostředí Husova sboru CČSH, Pa-
lackého náměstí v Českých Budějovicích.
Součástí tohoto koncertu bude dobročinná
aukce obrazů a keramiky. Výtěžek bude Nada-
cí Divoké husy zdvojnásoben a použit na zdvi-
hací zařízení pro vozíčkáře v Nazaretu.
Další potěšující informací od této nadace je
z vlastní iniciativy vyhlášení veřejné sbírky ve
dnech 8. 1. – 21. 1. 2011 ve prospěch našeho
projektu. Příspěvky budou shromažďovány
na čísle účtu 27 000 000/0100, variabilní
symbol 332.

Hledám osobní
asistenty

34letý vozíčkář hledá osobního asisten-
ta/asistentku z Borovan nebo z blízkého
okolí. Poskytovaná služba by byla place-
na a byla by poskytována dle dohody.
Případní zájemci se mohou ozvat přímo
na žadatele tel. 728 981 789 nebo na
zprostředkovatele tel. 603 175 004.
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MY TŘI KRÁLOVE JDEME K VÁM
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM…

POHÁDKOVÉ VÁNOCE
VE ŠKOLCE…

Předvánoční čas již začal 25.11. ADVENTNÍ DÍLNOU, kde jsme
se ve školce sešli s maminkami a vytvořili vánoční výzdobu nejen do
školky. Nejvíce obávané období pro malé zlobínky je čertovská na-
dílka. Čerti, čertice a andělé s Mikulášem z deváté třídy ZŠ navštívili
děti ve školce a rozdali čertovské i andělské rady a odměny. Na Miku-
láše 6.12. nás ve školce poctil sám Mikuláš s anděly z kláštera, kdy
jsme si společně zazpívali, zatančili a dětičky dostaly pozitivní rady do
života.

Nezapomněli jsme v tomto čase ani na zvířátka. Ve školce nás nav-
štívili příslušníci Policie ČR z Českého Krumlova, ukázali nám výcvik
služebních psů, služební zbrañ a vysvětlili nám, jak pomáhají a chrání.
Manželé Ambrožovi ze ZOO Dvorec nám přivezli ukázat skunka Ši-
monka a opičku Žofinku, dozvěděli jsme se o jejich životě, zvycích,
chování zajímavé informace.

Přinesli jsme vánoční pohoštění pro lesní zvířátka do krmelce, který
pro nás postavili myslivci v blízkosti odchovny.

Předškoláci přivítali svým kulturním pásmem nové občánky při Ví-
tání občánků a potěšili babičky a dědečky vánoční besídkou
v Pečovatelském domě.

Pohádkové vánoce
,,Z pohádky do pohád-
ky“ jsme si nejlépe užili
v městské knihovně,
kde nám paní knihovni-
ce Císařová ukázala
spoustu knih od zná-
mých autorů a ilustráto-
rů. Děkujeme za
příjemně strávené dopo-
ledne a trpělivost s nej-
menšími čtenáři, kteří
byli nadšeni.Také jsme
byli pozváni na staročeskou vánoční expozici do hradu, děkujeme za
okouzlující seznámení s vánočními tradicemi.

Ve středu 15. 12. jsme ve školce prožili VÁNOČNÍ DEN s Vánoční
pohádkou od divadélka Zvoneček, potom jsme si u stromečku rozbalili
a pohráli s dárky, po slavnostním obědě jsme ještě dostali balíčky
s dobrotami ze školky, rozdali přáníčka. Odpoledne přišli rodiče na vá-
noční posezení, kde jsme ochutnali domácí cukroví od maminek, popo-
vídali o dětech, zazpívali koledy, dětičky předvedly malý vánoční
program pro zpestření a na oplátku maminky zaimprovizovaly maňás-
kovou pohádku ,,O řepě“ s mnoha zvířátky. Všichni byli odměněni vel-
kým potleskem. Maminkám děkujeme za příjemné vánoční naladění
klidu a pohody. Těšíme se na příští Vánoce…VAŠE ŠKOLKA .

další foto na str. 13
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P O H Á D K O V É V Á N O C E V E Š K O L C E V E F O T O G R A F I Í C H

Mateřská škola Nové Hrady
srdečně děkuje sponzorům:

Lesy ČR darovaly dětem výškově nastavitelné stolečky a židličky
v hodnotě 10 tisíc Kč, Novohradské hory spol. s r.o. poskytly finanční
dar 10 tisíc Kč na úhradu nákladů na činnost za účelem rozvoje vzdělá-
vání, Trafika ing. Milana Hromasová darovala dětem omalovánky a vý-
tvarný materiál, FLOP Údolí dar do Mikulášských a vánočních balíčků
v hodnotě 1 000,- Kč, Paní Seyerová 1 000,- Kč na podporu rozvoje
vzdělávání dětí ve třídě Sluníček.

Děkujeme Městu Nové Hrady
za realizaci

projektu

rekonstrukce
školní kuchyně
a kuchyněk pro

vydávání stravy a
nové vybavení

kuchyně a tříd MŠ.
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ŠD informuje
Začíná nový rok 2011, ale já vám přináším

zprávy z roku loňského. V prosinci se toho to-
tiž hodně odehrálo. Jako ostatně všude, i v naší
školní družině začala panovat vánoční nálada.
Vyráběli jsme ozdoby na stromeček, přáníčka
a vánoční výzdobu. Připravovali jsme se na
vystoupení a po celou dobu nás provázela
vůně perníčků, která se linula celou družinou.
Naše „Vánoční perníčkovaná“ nás mile pře-
kvapila. Sešlo se nám mnoho krásných perníč-
ků v různých tvarech (adventní věnce, koňské
spřežení, zvonečky, betlém, chaloupky, rybič-
ky, svícínky). Každý z návštěvníků výstavy
mohl vybrat tři výrobky, které se mu nejvíc lí-
bily a po spočítání hlasů jsme na konci vy-
stoupení vyhlásili vítěze. Děkujeme všem,
kteří přišli jak na výstavu samotnou, tak na be-
sídku. Myslím, že se dětem moc povedla.
Také jsme si ozdobili krásný stromeček, za
který moc děkujeme panu Drbohlavovi.
A teď již k výsledkům naší celoroční hry Škol-
ní družina má talent:

V Hudební kategorii tentokrát zvítězili:
za zelené oddělení: Dominik Michal
za oranžové oddělení: Fanda Bláha
za červené oddělení: Terezka Fritzová

V pohybové kategorii:
za zelené oddělení: Verča Machová
za oranžové oddělení:  Hubert Ottenschläger
za červené oddělení:
K. Polesová a E. Rolínková

Výtvarnou kategorii vyhráli

za zelené oddělení: Vojta Drachovský

za oranžové oddělení: Anežka Kuřilová

za červené oddělení: Terezka Škvařilová

Volná kategorie byla již zmiňovaná Perníč-
kovaná: na 1. místě se umístil Michal Homer
(chaloupka), na 2. místě se umístila Kristýna
Polesová (chaloupka) a na 3. místě se umístil
Honzík Balko (sněhulák). Dále byly vyhláše-
ny tři nejoriginálnější nápady a to Anička
Dvořáková a její betlém, Arianka Kubíčková a
adventní kalendář a Anežka Kuřilová a její
vydařený „Zimní Žumberk“.

Děkujeme všem, kteří s dětmi perníčky při-
pravili a naší soutěže se zúčastnili. A nakonec
Vám všem přejeme jen a jen to nejlepší do no-
vého roku 2011.

Váš Valentýn Talenťák
a vychovatelky ze školní družiny

„U klouzajícího sluníčka“.

J. Balko

A. Kuřilová

A. Dvořáková

A. Kubíčková

M. HomerV
án

oč
ní
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a

K. Polesová
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MALÉ OHLÉDNUTÍ ZA ČERTÍM ROJENÍM 2010
Čas neúprosně letí a rok 2010 jsme nechali za sebou. Dovolím si však, na malý okamžik na-

vrátit se trošku zpátky ku prosinci pátému léta páně 2010, abych prostřednictvím NZ připomněl
Čertí rojení, které se jako každý rok událo na náměstí v Nových Hradech. V prvé řadě připome-
nu program, kterýžto volně navázal na rok 2009, kdy Čimpera ještě jakožto čert nesplnil úkol
Luciferem jemu uložený, leč odprosiv Mikuláše přijal křídla andělská a zběhl službu u nebeské
brány nastoupil a zaplatil tak Mikulášovu dobrotu. Marně Mikuláš na Čimperu čekal, marně ten
zatím zmizel neznámo kam.A že po něm byla sháňka.V pekle zuřil Lucifer, v nebi pak vyváděla
Filoména, aby si došlápla na Mikuláše, který ji manžela pekelného sebral. Byl tomu právě rok a
hle! Čimpera se zjevil opět v Nových Hradech a nebyl sám. Přivedl sebou kamarády z pekla
coby kapelu Pekloband a kamarádky čertice a andělky jakožto tanečnice SEXYBONBONKY.

Opět si děti mohly zahrát s Čimperou v karty o pamlsek a mimo jiné byla připravena i malá
SLADKÁ Čimperova tombola. Prostě Čimperiáda jak má být. Udeřila osmnáctá hodina a pak se
to stalo. To, čeho se Čimpera nejvíce obával, se naplnilo. Filoména. Doprovázela Mikuláše od
bran říše nebeské, kterémužto řádně vyčinila. Čimperu muže svého vyhmátla a potrestala. Kra-
tičká, leč ostrá manželská hádka tomu byla dů-
kazem a padaly i facky. Čimperovi nepomohl
ani dynamit, kterým chtěl celou svou prekérní
situaci rázně vyřešit. To bylo moc i na Mikulá-
še. Rozhodl se tedy celou rozepři vyřešit jedi-
ným svým kouzlem nebeským. Rozhádaného
anděločerta a čertici přetvořil na bytosti lidské,
by lásce jejich a štěstí Filomény nic
nepřekáželo.

Jedna pohádka nám skončila. Nastal čas
příchodu Čertovské chasy. A skutečně. Za bu-
rácení pekelné hudby se synové pekel vyrojili
na náměstí.Těžce a lstí získával Lucifer od Mi-
kuláše povolení by lidé hříšní v peklo uváděni
po právu pekelném býti mohli, avšak poté, co
kniha hříchů pravdu vyjevila, nic nepřekáželo
Luciferovi v cestě. Brána pekel se tedy otevřela
ještě jednou a vypustila na Zemi tuto čerta věru
strašlivého. Čerta Execuse,by právu pekelnému učinil za dost. Sečteno a shrnuto, Čimpera a Fi-
loména nás nadobro opustili a nežli kohout zakokrhal, lidmi se stali. Bytosti pekelné i nebeské

se navrátily do svých říší, aby za rok opět využily příležitosti
obdarovat a ztrestat lidské dobro a zlo.

Rád bych poděkoval všem, kteří se na celé akci podíleli a po-
mohli pro Vás vytvořit program plný hraní, zábavy i strachu. Mé
největší díky letí k Zdeňce Horelicové, Liboru Doubkovi, Josefu
a Martině Hriňovým, Janu Hriňovi, Richardu Kubátovi, Čertům
z Peklobandu, Čerticím a Andělkám ze Sexybonbonků.Všem os-
tatním čertům a andělům, bez kterých by se to neobešlo.Také dě-
kuji Vám všem, kteří jste v té nepříjemné zimě přišli, bavili a báli
se s námi. Díky KIC za počertovskou diskotéku, panu Šebelovi
za skvělé video. Květě Jarolímkové díky za pomoc a super pose-
zeníčko. Tomáš Horelica

Vánoční koledování a Zvonění na Ježíška
Poslední adventní neděle byla vyplněná hraním, zpíváním a zvoněním v kinosále. Všechny místní pěvecké sbory i kvarteto Calypte přišly za-

zpívat vánoční písně a koledy a Žestědvěstě jednotlivá vystoupení proložily slavnostními tóny. Ti „odvážnější“ z diváků si zazpívali nebo zazvo-
nili svými zvonečky. V premiéře si vyzkoušela před-vánoční dárek i vedoucí dětských sborů Mgr.J.Štorová, kterým bylo nové zvučení zakoupené
novohradskou školou. Škoda, že ostatní účinkující nepřišli s větším předstihem a neměli čas zvučení odvyzkoušet. Nicméně věřím, že díky nové
technice budeme při dalších příležitostech potěšeni kvalitnějším zvukem zpěváčků i zpěváků. Všem sborům děkuji za účinkování, přeji jim hodně
pěkných hlasů,  vydařených vystoupení a radost ze zpívání po celý rok 2011. K. Jarolímková
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Pololetní prázdniny v Koželužně aneb DEN DESKOVÝCH HER
v pátek, 4. února 2011, 10.00 - 16.00 hod., v Koželužně

vstupné dobrovolné
V době, kdy bude Koželužna otevřená, mohou děti přijít a zahrát si některé z nabízených her.

V nabídce budou hry klasické i tzv. druhé generace. Pořádá KIC Nové Hrady

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
Vážení přátelé a zájemci o cestování, toulání, dálek vábení... ale i

dobrého posezení u zajímavých promítání!
Stalo se již tradicí, že Vás v tento čas oslovuji a zvu na cestovatelská

promítání, se kterými přijíždíme opakovaně v měsících leden – březen
do Vašeho města. S našimi hosty, profesionálními průvodci, cestovate-
li a příležitostnými dobrodruhy se opět pokusíme zpříjemnit Vám tma-
vé zimní večery virtuálním touláním se po naší Zeměkouli.

Nenechte si určitě ujít jistě atraktivní program, který uvádím níže.
Ke každému z večerů se ve Zpravodaji ještě vrátím podrobněji v měsí-
cích únoru i březnu.

PROGRAM  LEDEN – BŘEZEN 2011:
NOVÉ HRADY – Koželužna, od 18 hod.

� 18.1. Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža – Markéta Lepíková
� 15.2.TŘI ROKY V SEDLE NA CESTĚ KOLEM SVĚTA–Lucie

Kovaříková a Michal Jon
� 15.3. Patagonie - Markéta Syllová

Thajsko, Laos, Vietnam, Kambodža
18. ledna 2011 - Koželužna, od 18 hod.

NEJhříšnější, NEJpodivnější, NEJopuštěnější, NEJzaminovanější,
NEJkomunističtější... Těmito a mnoha dalšími NEJ se honosí Thajsko,
Myanmar, Laos, Kam-
bodža či Vietnam.
Chcete se dozvědět, jak
správně venčit thajské-
ho slona?
Co nosí myanmarští muži
pod sukní?
Proč v Laosu uslyšíte i
rýži růst? Kdo chtěl
z Kambodži udělat vel-
ké JZD? Kdy rozhodně
nejezdit do Vietnamu?
Nejen na tyto otázky
v průběhu léta 2010 na-
šli v sedle kola po ujetí
4 000 kilometrů odpověď průvodci a cestovatelé Markéta Lepíková se
svým přítelem.

Jaroslav O.ZEMAN

KOŽELUŽNA ZVE A NABÍZÍ PROGRAM
aneb

volný čas se dá trávit tvůrčím, aktivním i pohodovým způsobem

Pravidelné aktivity:

� Klub deskových her druhé generace
Pondělí, 15.00 – 18.00 hod.
Určeno pro děti od šesti do patnácti let, dospělý doprovod vítán (může se také zapojit).
Děti si zahrají zajímavé hry, při kterých se jednak pobaví a také procvičí logické myšlení a
představivost.

� Tvůrčí a výtvarné aktivity pro děti od 6 do 15 let
Středa, 14.30 - 17.00 hod.
Na malování a tvoření můžete přijít kdykoli, pravidelně i nepravidelně, vždy budete vítáni.
Stačí se vhodně obléci a vzít „desetikačku“ na výtvarné potřeby.

� Orientální tanec pro malé tanečnice - kurz pro přihlášená děvčata
Čtvrtek, 17.00 – 18.00 hod.
Vhodné cvičební oblečení, vlastní nápoje.
od 6.1.2011 i Orientální tanec pro dospělé od 18.00 hod.

� Mateřský klub
Program je přizpůsobený prostředí a věku přítomných dětí, výtvarné tvoření pro radost dětí i
rodičů.
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který bude aktualizován na propagač-
ních cedulích na Koželužně. Další info. Lucie Sovová (lu.sovova@seznam.cz
tel.: 777 966 676).
Další informace k aktivitám v Koželužně získáte na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, K. Jarolímková, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

!!! Kurz
orientálního

tance v Nových
Hradech !!!

�
Dne 6. 1. 2011 v 18.00 h

bude zahájen v Koželužně
v Nových Hradech nový taneční
semestr pro dospělé (15 - 100let).

�
Srdečně zveme nové zájemkyně

i absolventky 2. a vyšších semestrů!

�
Mladší zájemkyně (6 - 15let)

se mohou stále hlásit do kurzu
pro děti, který probíhá

od 18. 11. 2010 od 17.00 - 18.00 h!!!

�
Bližší info

na tel.: 604 848 039 (Šárka)
www.sharkaorient.eu
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Dovolujeme si vás pozvat na

VIII. Zámecký ples
který se koná v sobotu 5. února 2011 od 19:00 v historických sálech zámku

v Nových Hradech
K tanci a poslechu hraje kapela Bud Band, je přichystaný doprovodný program, tombola,

pestré občerstvení a půlnoční překvapení
Cena vstupenky 130,- Kč

rezervace: Radka Řebíková, tel: 774 652 472, e-mail: rebikova@ufb.jcu.cz

Myslivecké sdružení zve
na tradiční

MYSLIVECKÝ
PLES

14. 1. 2011, od 20.00 hod.

Hraje kapela ROSA, vstupenka 70 Kč
Hotel Máj N. Hrady

Město Nové Hrady
zve srdečně všechny obyvatele města

a okolních osad na

Městský
bál

v pátek 18. 2. 2011, 19.00 – 02.00 hodin
Sál Hotelu Máj Nové Hrady

Program:
K tanci zahraje šestnáctičlenný orchestr Sving Band AGRIA.

Vystoupení  taneční skupiny historického tance z doby Rožmberků.
Květinová volenka.

Půlnoční temperamentní  překvapení.
Bohatá tombola.

Vstupenky 100,-Kč
Vstupenky je možné zakoupit na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195.

Od února plánujeme
pokračovat ve výuce

šermu
V červnu 2011 bude naše město pořádat

opět historické slavnosti, tentokrát v rámci
Rožmberského roku jižních Čech. A protože
chceme, aby se do programu mohli opět zapo-
jit místní lidé a hlavně děti, budeme od února
pokračovat ve výuce šermu. Kdo má zájem
naučit se základům šermu nebo pokračovat
v tom, co se naučil v loňském roce, ať se při-
hlásí na našem KIC nejpozději do 28.1.2011.
Výuka šermu bude probíhat v tělocvičně ZŠ
vždy  v pondělí od 16.00 do 18.00 hod.

Ostatní informace se dozvíte na KIC Nové
Hrady u K. Jarolímkové.

ZIMNÍ  SLAVNOST
aneb

Zdolání nejkratší
běžkařské trasy na

Novohradsku - II. ročník
29. ledna 2011, od 13.00 hod.

na náměstí
v Nových Hradech

Zveme  všechny příznivce zimních radovánek, zmrzlých nosů a rampouchů
na druhý ročník Zimní slavnosti, která je nejen pro děti, ale i dospěláky.

Program:
� 1. Vztyčení novohradské zimní vlajky na nejvyšší vrchol náměstí.
� 2. Zábavné soutěže pro děti: „Kokosy na sněhu“, „Zimní spánek“ a „Zmrzlá Nastěnka“

Dětem doporučujeme vzít si vlastní boby nebo sáňky.
� 3. Běžkařský závod na nejkratší běžkařské trase na Novohradsku.

Doporučujeme vzít si vlastní výzbroj, ačkoli něco bude k zapůjčení.
� 4. Speciální soutěž pro všechny návštěvníky slavnosti „O nejoriginálnější pokrývku hlavy“

Odměny:
ledové, větrové, sněhové a volné vstupenky na akce pořádané KIC N. Hrady v roce 2011

Umíte se bavit ? Tak to se na vás těšíme !
Občerstvení, teplé nápoje a plápolající oheň pro zmrzlíky zajistíme.

Pokud v uvedený termín nebude sníh, přesuneme akci na  tento náhradní termín
26. 2. 2011. Pokud v náhradním termínu nebude sníh, nedá se nic dělat…

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz; www.kicnovehrady.cz

KPH Trhové  Sviny zve na

Violoncellový recitál
s promítáním filmu

Jan Škrdlík - violoncello

Šárka Bezperátová - klavír

Středa 19.1.2011 19.00 hod.

Kulturní dům Trhové Sviny

Nabídka pro poskytovatele služeb
v cestovním ruchu na veletrh

Regiontour Brno 2011
Od 13. do 16. ledna 2011 bude naše město
opět propagovat Nové Hrady a Novohrad-
sko na veletrhu cestovního ruchu Region-
tour 2011 v Brně.
Pokud máte své propagační materiály,
které chcete na našem stánku vystavit, za-
neste nám je prosím nejpozději do středu
12.1. 2011 dopoledne na KIC Nové Hrady.
Prezentaci nabídky zajišťují zaměstnanci
KIC N. Hrady, kteří Vám sdělí případné
další dotazy (tel. 386 362 195).

K.J.
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Informace z knihovny
Tak nám zase utekl rok a všichni bilancuje-

me, co se nám podařilo a co méně. V knihovně
se opět podařilo uskutečnit náročné noční čte-
ní pro dvě party dětí, několik besed s autory
knih a cestopisů a s badatelem, který úspěšně
vypátral osudy skutečných postav z knihy
Osudy dobrého vojáka Švejka. Další prvňáčci
byli pasováni na čtenáře, proběhly dvě prodej-
ní výstavy knih, na které si již hodně lidí zvyk-
lo, zvláště o tu předvánoční byl velký zájem.
Starší školáci se opět podívali do Jihočeské
vědecké knihovny, každý první čtvrtek v mě-
síci v knihovně trávil dopoledne klub maminek
s mrňousky a někdy si přivedl čtecí babičku
Švarcovou. Naši knihovnu navštěvovaly často
paní učitelky z mateřské školy a byla s nimi vý-
borná spolupráce. Na návštěvy chodily i paní
učitelky s dětmi ze základní školy a po vzájemné
dohodě jim knihovna ze svého fondu a z výměn-
ného fondu vědecké knihovny zaopatřovala
školní četbu pro celou třídu.

V tomto roce jsou opět naplánovány bese-
dy s autory románů, knih pro mládež a cestopi-
sů a ostatní již ověřené akce. Na jarní
prázdniny připravujeme týden pohádek v den-
ních hodinách pro děti, které neodjedou na
hory, k babičkám …, mohou tedy přijít do kni-
hovny, aby nemusely jen sáňkovat nebo sedět
doma u televize.

Velice získala na oblibě MVS – mezikni-
hovní výpůjční služba zavedená před dvěma
lety. Náročnější čtenáři se naučili tuto bezplat-
nou službu využívat a v uplynulém roce bylo
vyřízeno 79 požadavků. Protože zájem o tuto
službu nadále stoupá a knihovně tak stoupají
výdaje za poštovné (přes 40 Kč za odeslání 1
knihy), jsme nuceni od 1. ledna účtovat žada-
telům o MVS alespoň malý příspěvek 20 Kč
na poštovné, tak jako jiné knihovny.

V roce 2010 si čtenáři půjčili v naší knihov-
ně 9 523 knih (v r. 2008 to bylo 6 570 a v r.
2009 8 639). Od roku 2008 se nám více než
zdvojnásobil počet dětských čtenářů a více
než ztrojnásobil počet vypůjčených knih pro
děti a mládež, z čehož mám největší radost.
Čtenáři se naučili rezervovat si knihy přes in-
ternet nebo přímo v knihovně. Takto bylo vy-
řízeno 151 rezervací. Do knihovny přibylo
471 knih – 421 zakoupeno a 50 získáno darem.

Mým přáním je, aby moji čtenáři byli spo-
kojeni a v knihovně vždy našli ke čtení to pra-
vé a aby mohli dobře a hodně číst, přeji jim do
dalšího roku zdravé oči, zdravou mysl a zdra-
vé tělo. Odcházející kolegyni z Českého domu
Jiřce Homolkové přeji hodně radosti a hodně
klidu v důchodu a Martině Kolářové z „íčka“
krásné a zdravé miminko a hodně radosti
s ním. Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
� Můj Golem - Toman, Marek
Kniha pro děti a jejich rodiče vypráví originál-
ním způsobem známý příběh rabína, který
stvořil Golema. Ještě důležitější postavou je
však v Mém Golemovi rabínův žák Jakub, vá-
hající mezi láskou ke křesťance Johaně a k ži-
dovce Lee. Vzhledem k napětí mezi oběma
komunitami vyprávění nabere dobrodružný,
místy strašidelný spád.

� Josífkův pekelný týden
- Krolupperová, Daniels

Rodiče Josífkovi pořád říkají, co má dělat a co
naopak nemá. Ale Josífka nebaví stále jen
uklízet, psát úkoly, učit se, mýt se a nezapo-
menout na další protivné věci. A tak když má
za úkol napsat vyprávění o své rodině, náležitě
si na všechny zákazy a příkazy postěžuje. Ne-
tuší ovšem, co tím způsobí! Hned druhý den
prožije prapodivné pondělí a úterý není o nic
lepší. Josífkovi nastal pekelný týden.

� Helinda a Klekánice - Brzáková, Pavlína
Pohádkové dobrodružství holčičky Helindy,
která se dostala do služby k tajemné Klekáni-
ci, když nechtěně zůstala dlouho venku ...

� Plyšová veš - Hlavínová, Hana
Mateřství není v žádném případě důvod k pa-
nice. Jsou různé věci, které člověku změní ži-
vot. Plíseň mezi prsty u nohou, smrt Vinetoua,
drobné přehlédnutí v přijímacím testu na vy-
sokou školu, Jizerská padesátka anebo svatba

(především vlastní). A hlavně děti. Mateřství
není v žádném případě důvod k panice. Příro-
da ho prozíravě zahajuje devítiměsíční pří-
pravkou. Už těhotenství ženu obohatí. Na její
tělo čeká spousta dosud nepoznaných zážitků:
ranní zvracení, mdloby, křeče v lýtkách, pále-
ní žáhy, otoky, křečové žíly a změna tělesných
proporcí, která láme veškeré představy o ne-
vkusu. Při úrovni našeho zdravotnictví přežije
porod naprostá většina rodiček. Takže lze té-
měř s jistotou očekávat, že se na těle i na duchu
zdevastovaná žena stane matkou. Zahájí tak
to, co muži vzletně nazývají „poslání“. Tedy
doživotní otročinu, na kterou nelze aplikovat
zákoník práce a tudíž si nikdy nelze vybrat do-
volenou, o náhradním volnu nemluvě.

� Kukaččí mládě - Váňová, Magda
Spletitý a citově rozbouřený příběh dvou pří-
telkyň, v němž se dobře střežené tajemství
projeví až v druhé generaci.

� Vlk na vodítku - Horáková, Naděžda
Pohledný třicátník Alan Malchow má hodně
důvodů tajit své zaměstnání. Je totiž zaměst-
nancem firmy Foxin, jež organizuje pro boha-
té soutěžní hru “Liška na internetu”, a v jeho
pracovní náplni je v roli “psa” za enormního
fyzického i psychického nasazení aktivně
ovlivňovat výsledky této hry, při čemž se dá
hodně vydělat, ale také přijít o život. Když Alan
pátrá po své zmizelé švagrové Yvoně, zjistí, že
v rámci údajně férové hry s jasnými pravidly
existuje i ilegální, drsná a špinavá protihra, a
dostává se do jejího rozjetého soukolí.

� Co letos zopakujeme?
Na konci ledna bychom chtěli uspořádat dru-
hý ročník Zimních slavností na sněhu, které
budou opět ve znamení her a soutěží pro děti i
dospělé. Vloni jsme pěkně společně vymrzli a
přesto byla docela legrace. V květnu chceme
navázat na hudební setkání na počest J. Place-
ra, takže v podobném muzikantském duchu se
opět sejdeme v Máji. Zopakujeme i historické
slavnosti na hradě, které letos budou ve zna-
mení Rožmberského roku a moc se těšíme, že
do toho zase půjdou všichni s námi, abychom
si historii vyzkoušeli společně na vlastní kůži.
No a ještě jednu kladně ohodnocenou akci
z minulého roku bychom chtěli zopakovat
v rámci zavírání letní turistické sezony, a to
zářijové Novohradské gastro slavnosti. Zatím
nevíme, zda budeme moci pokračovat v pořá-
dání rockových koncertů na hradě, protože
jsme k této myšlence zatím nepřemluvili kas-
telána. No, uvidíme.

� Co osvědčeného ?
V první čtvrtině roku se mohou těšit příznivci
cestování na další sérii cestovatelských besed
s promítáním v Koželužně. Budeme pokračo-
vat v nabídce letních divadelních představení
na hradním nádvoří, které měly vždycky pri-
ma atmosféru i pozitivní odezvu od diváků.
V loňském roce jsme už nabídli každý srpno-
vý čtvrtek jedno divadlo a tak to bude i v roce
2011. Pro tvořivé lidi chceme zopakovat tý-
denní kurzy výtvarných a řemeslných dílen a
také výstavy  Koželužně.

� Co tradičního?
Do kulturního dění v našem městě samozřej-
mě bude patřit taneční soutěž Novohradská
číše, dětský karneval a Adventní akce.

� Co nového?
Tak nejprve v únoru bychom chtěli založit tra-
dici Městského bálu, který by měl nabídnout
kvalitní hudbu, doprovodný program a dobrou
společenskou zábavu. V dubnu nabídneme
setkání s Miroslavem Donutilem v našem ki-
nosále. V červnu chceme uspořádat tzv. Vý-
chovný fesťák pro děti, na kterém vystoupí
jednak profesionální kapely, ale také dětští in-
terpreti. V červenci rozšíříme nabídku poho-
dových koncertů na hradním nádvoří, takže
budete moci například slyšet a vidět Tomáše
Kočka, Radka Tomáška, Daniela Hůlku a Ja-
romíra Brabce.

� Co trochu jinak?
Minulý rok jsme ukončili pětiletou historii
festivalu Novohradské Znění, který letos tro-
chu upravíme na Novohradské Hraní. Bude to
opět zhruba týden naplněný muzikou a muzi-
círováním, výtvarnem a divadlem, s náladou
letní a romantickou. Změnou bude především
to, že bychom chtěli v rámci festivalu nabíd-
nout takovou skladbu koncertů, která by za-
ujala větší počet místních posluchačů a
letních návštěvníků našeho regionu všech vě-
kových kategorií.
Tolik stručný popis našeho kulturního a stále
se rozrůstajícího nabídkového lístku pro příz-
nivce kulturních, společenských a zábavných
akcí a aktivit. Těšíme se, co všechno v tomto
roce pěkného zažijeme a na setkání s vámi
všemi. Těšte se i Vy.

Za KIC N. Hrady Květa Jarolímková

Město Nové Hrady
a KIC Nové Hrady děkuje

sponzorům Dobrá Voda, Rybářství Nové
Hrady a místním zájmovým spolkům za
podporu tvorby Novohradského kalendá-
ře pro rok 2011.

Co, kdy a kde v kultuře v roce 2011?
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Středa 5.1.2011, 20.00 hod.

� Přežít svůj život
Evžen, stárnoucí muž, žije dvojí život. Jeden v
realitě a druhý ve svých snech. Chodí za psy-
choanalytičkou, která se mu pokouší vykládat,
co jeho sny znamenají. Přijde na určitý rituál,
který mu umožňuje kdykoliv navštěvovat své
sny. Z nich se dozvídá o svém raném dětství, o
vztahu k otci a matce. Když je pak svojí man-
želkou postaven před rozhodnutí mezi realitou
a snem, odchází definitivně do svého snu. Re-
žie: Jan Švankmajer
Česká komedie, přístupný od 12 let, 105 min.,
55,-Kč

Sobota 8.1.2011, 20.00 hod.

� Legenda o létajícím Cypriánovi
Strhující příběh o Cypriánovi, který žil v 18.
století na magickém místě zvaném Červený
klášter. Jednoho dne najdou mniši před bránou
kláštera polomrtvého, postřeleného muže. Vy-
léčí ho a přijmou mezi sebe, i když nic netuší o
jeho tajuplné minulosti, o krutých událostech,
o ztracené lásce... Z jeho chování je však zřej-
mé, že prošel peklem a na odlehlém místě kam
ho zavedl osud, hledá úkryt a klid. Mezi zdmi
kláštera mu společnost dělá pětiletý sirotek
Michal, o kterého se mniši starají z dobročin-
nosti. Postupně si zvyká na život ve světě, kde
se zastavil čas a začíná se učit od starého Al-
berta bylinkářskému a léčitelskému umění.
Nadále ho však pronásledují démoni z minu-
losti, proto se rozhodne složit přísahu mlčenli-
vosti a přijme jméno Cyprián.
Slovensko – polské historické drama, přístup-
né od 15 let, 108 min., 55,-Kč

Středa 12.1.2011, 20.00 hod.

� Občanský průkaz
Hořká komedie režiséra Ondřeje Trojana Ob-
čanský průkaz na motivy stejnojmenné knihy
Petra Šabacha sleduje osudy čtveřice dospíva-
jících mladíků, jejich přátel, lásek a rodičů. Od
okamžiku, kdy v patnácti letech dostanou ob-
čanský průkaz, až do chvíle, kdy se v osmnácti
snaží uniknout vojně a pokoušejí se získat
modrou knížku.
Český film, přístupný od 12 let, 137 min.,
55,-Kč

Sobota 15.1.2011, 20.00 hod.

� Ondine
Když irský rybář Syracuse (Colin Farrell) vy-
lovil z moře krásnou mladou ženu (Alicja
Bachleda), řekla jen, že se jmenuje Ondine.
Příznačné jméno, které znamená „ta, která při-
chází z moře“. Syracuse jí nabídne přístřeší a
ona se usadí nejen v jeho domě, ale postupně i
v jeho srdci. Neznámá cizinka vyvolává řadu
otázek, ale rybářova malá dcerka Annie (Ali-
son Barry) má okamžitě jasno. Ondine je pod-
le ní vodní víla, kouzelnou mocí obdařená

bytost, která vystupuje z vod proto, aby lidem
nosila štěstí. Annie věří, že Ondine přišla kvůli
ní, aby zachránila její selhávající ledviny. Sy-
racuse sice na pohádky nevěří a zůstává noha-
ma pevně na zemi, ale záhy i on podlehne
jejímu kouzlu a je nucen si připustit, že od té
doby, co s nimi Ondine přebývá, dějí se zvlášt-
ní věci.
Romantické drama, české titulky, přístupný
od 12 let, 103 min., 55,-Kč

Středa 19.1.2011, 20.00 hod.

� The Social Network
The Social Network, založený na knize Bena
Mezricha The Accidental Billionaires: The
Founding of Facebook, a Tale of Sex, Money,
Genius and Betrayal, vypráví příběh zaklada-
telů Facebooku. Scénář napsal Aaron Sorkin a
pod režií filmu je oficiálně podepsán David
Fincher. Uvidíme Jesse Eisenberga jako vý-
konného ředitele Facebooku Marka Zucken-
berga a Justina Timberlaka jako Seana
Parkera, zakládajícího prezidenta Facebooku
Americký film, české titulky, přístupný od 12
let, 120 min., 55,-Kč

Sobota 22.1.2011, 20.00 hod.

� Harry Potter: Relikvie smrti, 1. část
„Harry Potter a Relikvie smrti“ je sedmým a
posledním pokračováním dobrodružství Har-
ryho Pottera, které je očekávanou událostí a
bude rozděleno do dvou celovečerních filmů.
První část začíná, když se Harry, Ron a Hermi-
ona vydávají na nebezpečnou misi, jejímž cí-
lem je najít a zničit tajemství Voldemortovy
nesmrtelnosti – viteály. Spoléhat musí jen
sami na sebe a to víc než kdy dříve, protože
jim už profesoři nepomohou a budou také bez
ochrany profesora Brumbála. Navíc jsou mezi
nimi temné síly, které se je snaží rozdělit.
Fantasy, do 10 let nevhodný, 146 min., 55,-Kč

Středa 26.1.2011, 20.00 hod.

� Američan
Nájemný vrah Jack (George Clooney) je ne-
ustále v pohybu a pořád sám. Poté, co jedna
jeho zakázka ve Švédsku skončí mnohem kru-
těji, než předpokládal, se uchýlí na italský
venkov. Schovává se ve středověkém městeč-
ku a užívá si chvíle nerušené smrtí. Zároveň
tam ale přijme zakázku - má sestavit zbraň pro
záhadnou ženu Mathildu (Thekla Reuten). Za-
tímco se Jack opájí klidem v horách Abruzzo,
spřátelí se s místním knězem Benedettem (Pa-
olo Bonacelli) a věnuje se krásné Claře (Vio-
lante Placido). Jejich přátelství pomalu
přeroste do milostného vztahu, který je idyl-
kou samotnou. Tedy do doby, než se Jack roz-
hodne vystoupit ze stínu, čímž možná pokouší
osud.
Drama, české titulky, přístupný od 12 let, 105
min., 55,-Kč

Sobota 29.1.2011, 20.00 hod.

� Dívka, která si hrála s ohněm
Novinář spolupracující s časopisem Milénium
a jeho partnerka jsou zavražděni krátce před
publikováním materiálu o dětské prostituci,
korupci a obchodu s bílým masem. Na zbrani
nalezené na místě činu se najdou otisky Lis-
beth Salanderové (Noomi Rapace), která se po
roce stráveném v zahraničí vrátila zpět do
Švédska, aby svému poručníkovi připomněla
jejich starou dohodu. Její poručník je ale brzy
nalezen mrtvý a Lisbeth je i v tomto případě
podezřelou číslo jedna. Policie po Lisbeth za-
hajuje celostátní pátrání, podporované medi-
ální kampaní, ve které se vytahují na světlo
skandální informace o její potenciální nebez-
pečnosti a problematické minulosti.
Kriminální drama, české titulky, přístupný od
15 let, 129 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – leden 2011

Připravujeme
� Únor:

Rodinka, Wall Street: Peníze nespí,
Ďábel, Zelený sršeň, Varieté,
Já, padouch

� Březen:
Fotří jsou lotři, Poznáš muže
svých snů, Dívka, která kopla do
vosího hnízda, Tři dny ke svobodě,
Na vlásku

Kaplice
9. ledna, neděle / od 17.00 hodin

NOVOROČNÍ KONCERT

EVA URBANOVÁ
Koncert první dámy české operní

scény Evy Urbanové.
Klavírní doprovod David Švec.

Kulturní dům Kaplice

vstupné 400/300,- Kč

Borovany
� 9.1.2011, neděle v 17:00 hodin

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT – účinkují:
Eliška Dvořáková (soprán), Tomáš Sup
(tenor), klavírní doprovod Věra Bauerová
– malovaný sál zámku (vstupné 50 Kč)

� 16.1.2011, neděle 14:00 hod.
KOMEDIE S DRAKEM – loutková
pohádka – hraje soubor Jiskra – hasičár-
na, (vstupné 20 Kč)

� 9.1.2011 neděle 13:00 hod.
TŘÍKRÁLOVÝ TURNAJ
VE SCRABBLE – přístavba radnice

� 29.1. sobota 9:00 hod.
VÝROBA RUČNÍHO PAPÍRU – při-
hl. v Nazaretu – tel. 736 711 253

INFORMACE Z REGIONU
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Mistrovství ČR karate mládeže Hodonín 2010
Naše juniorka vybojovala bronzovou medaili

V hodonínské sportovní hale se v sobotu
4.12. a v neděli 5.12. konalo mistrovství ČR
karate mládeže 2010, kterého se zúčastnilo
356 závodníků z 53 klubů ČR. TJ karate Nové
Hrady reprezentovali nominovaní závodníci
v kategoriích dorostenců Tomáš Hermann
v kumite od 76 kg, juniorka Denisa Bošanská
v disciplínách kata i kumite, Ondřej Podhora
v disciplíně kata a Ladislav Bárta v disciplíně
kumite junioři od 78 kg. Sobotní program za-
čal dorosteneckými a juniorskými kategorie-
mi, již tradičně se začínalo disciplínou kata.
Ondra podal dobrý výkon, ale byla na něm vi-
dět nervozita a několikrát v kata ztratil tolik
potřebnou rovnováhu a tak podlehl Petru Ši-
můnkovi z Kessl Ryu Praha. Nepostoupil do
dalších kol, ale není se čemu divit, startovat
poprvé na nejvyšší soutěži není jednoduché i
pro tak kvalitního závodníka jakým Ondra je.
Denisa v disciplíně kata podala kvalitní výkon
a jen o jeden bod nepostoupila přes svoji sou-
peřku Nikolu Krátkou z CKC. Odpoledne pa-
řilo soutěžní disciplíně kumite – sportovní
zápas, kde jsme měli tři želízka v ohni, ale
věděli jsme, že boje budou složité, protože
všichni tři naši reprezentanti byli ve svých
kategoriích nováčky.

Tomáš narazil na svého dlouholetého riva-
la Pima Brandse z Kessl Ryu Praha a hned od
začátku se rozhořel tvrdý, ale velice technický

zápas, který skončil po vypršení
časového limitu 1:1. V prodloužení
zápasu již padaly tresty za tvrdé a ne-
dovolené údery na obou stranách a zá-
pas skončil 3:0 pro pražského
závodníka. Bohužel pro našeho borce
tento podlehl okamžitě v dalším kole
Brendlovi z H. Králové a tak jsme
ztratili možnost repasáže a boje o
bronz.

Láďa nastupoval v prvním kole
proti reprezentantovi ČR Jaroslavu
Sládkovi z Kessl Ryu Praha a také zde
se opakoval scénář jako u Tomáše.
Láďa doslova proháněl soupeře po ta-
tami, ale zápas končí nerozhodně 1:1 a

v prodloužení náš bojovník podléhá 3:1.
Avšak zde již máme větší štěstí na postup, ne-
boť Sládek se stává jedním z finalistů a tak mů-
žeme zasáhnout do repasáže. V boji o bronz
nastupuje Láďa proti Martinu Horákovi z Ful-
neku, i tento borec má na prsou náš státní znak,
ale to nemění nic na tom, že náš závodník úto-
čí bez obav a několikrát přesně zasahuje
soupeře, nicméně konec zápasu je 1:0 pro
našeho soupeře.

Denisa je benjamínek mistrovství, má oba-
vy, že zápasy nezvládne, avšak po disciplíně
kata vidí, že rozdíly mezi jejími soupeřkami
nejsou téměř žádné. Jde do prvního zápasu od-
hodlaná udělat maximum, zápas je tvrdý, ale
žádné bodovatelné techni-
ky nejsou vidět, vše se
mění deset vteřin před
koncem boje, když Deni-
sina soupeřka Alena Na-
vrátilová z Kamiwaza
Praha zápas vzdává pro
zranění a to znamená ví-
tězství 8:0! V dalším sou-
boji prohrává Denisa se
soupeřkou Petříkovou
z Cobra Ryu Strakonice
těsně 4:3, avšak má mož-
nost zasáhnout do bojů
v repasáži. Denisa začíná

zápas o bronzovou pozici s Karolínou
Čechovou z Velkého Meziříčí s ohromným
nasazením, protivnice je zkušená, ale novoh-
radskou závodnici povzbuzovanou naší malou
výpravou již nemůže zastavit, po uplynutí ča-
sového limitu je na panelu 3:1 pro nás, asi ne-
musím popisovat ohromnou radost naší
závodnice, ale celého našeho soutěžního
týmu. Poprvé v historii oddílu v této kategorii
na MČR vystupuje bojovnice z TJ karate
Nové Hrady na stupně vítězů.

Jihočeské karate bylo na nejvyšší tuzem-
ské soutěži velice úspěšné, bylo zastoupeno
oddíly kraje, TJ karate České Budějovic, Fight
Club České Budějovice, Cobra Ryu Strakoni-
ce, BUDO škola KK Písek a TJ Karate Nové
Hrady.

Oddíl TJ karate děkuje všem co podporují
naše sportovní úsilí a přejeme všem hodně
štěstí, zdraví a lásky v novém roce 2011.

za oddíl karate, Martin Hermann

Pozvánka na turnaj
SK Byňov oddíl stolního tenisu zve
všechny zájemce v tomto sportu na

TURNAJ
VE STOLNÍM
TENISU
pro neregistrované hráče.

Turnaj se bude konat v sobotu
8.1.2011 v herně na Jakuli v ŽPSV.
Začátek je v 9.00 hod., občerstvení
a ceny budou připraveny.

Všechny zájemce
srdečně zvou členové oddílu.

Denisa přebírá zasloužený bronz

Láďa v obranném střehu
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Tomáš vlevo nastupuje do útoku
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HOSTINEC JAKULE
restaurace a nekuřácký salonek

• velký výběr minutek i hotových jídel

• tradiční jihočeská kuchyně

• pivo Krušovice 10º světlé i tmavé, Mušketýr 11º, Jubilejní ležák 12º

� Rádi pro Vás uspořádáme rodinné oslavy, svatební hostiny,
firemní party, rauty apod.

� Zajistíme také závodní stravování včetně dovozu jídel
– neváhejte nás kontaktovat, určitě se dohodneme!!

� Seniorům při pravidelném odběru nabízíme zvýhodněnou cenu
denního menu /polévka + hlavní jídlo/.

� Nabízíme zde i ubytování v pokojích s příslušenstvím.

Kontakt: 386 362 339, 739 020 744, e-mail: kanderova.i@seznam.cz

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

KOUPÍME BYT
v Nových Hradech o velikosti 3+1.

Tel. 721 281 912

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE
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