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Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,

v minulých dnech jsme uspořádali Tříkrálo-
vou sbírku, jejíž výtěžek bude poslán na po-
moc rodinám v nouzi, kterým poskytuje
ubytování P. Pavel Šimák v Rožmitále na Šu-
mavě. Tak jako v minulých ročnících i nyní
jsme našli štědrá srdce, otevřená k pomoci
potřebným. Letos jsme na Nových Hradech
chodili zhruba o týden později, než jsme byli
zvyklí z předcházejících let. Bylo to dáno
mnoha okolnostmi, mimo jiné i tím, že první
sobota v novém roce byla rovnou 1. ledna – tu-
díž termín naprosto nevhodný pro koledování.
Tímto se vám všem, kdo jste nás čekali o týden
dříve, dodatečně omlouváme. O to více nás
těší, že sbírka byla stejně úspěšná jako v loň-
ském roce. A jak jsme letos dopadli?

V Dobré a Hojné Vodě se vybralo celkem
4.899,- Kč, v Rychnově 5.543,- Kč, v Horní
Stropnici 16.672,- Kč, v Údolí 2.570,- Kč,
v Byňově a na Jakuli 5.624,-, na Nových Hra-
dech 37.026,- Kč a v Olešnici 15.037,- Kč.
Celkem se tedy vykoledovalo 87.371,- Kč.
Velké díky všem dárcům!

Nesmíme ale zapomenout i na všechny dob-
rovolníky, kteří se do sbírky zapojili. Celkem
bylo na obecních úřadech v Horní Stropnici, na
Nových Hradech a v Olešnici zapečetěno 28 ka-
siček a pomohlo nám přibližně 90 dobrovolníků
– především děti (mimo jiné i toto je jeden z dů-
vodů, proč není možné koledovat všude v jed-
nom víkendu – nemáme tolik tříkrálových
kostýmů). Již tradičně chodí pomáhat dobrovol-
ní hasiči a skauti z Horní Stropnice. Každý rok
nám vydatně pomáhají děti z věřících rodin. Le-
tos jsme se obrátili s prosbou o pomoc i na dob-
rovolné hasiče z Nových Hradů a jsme rádi za
děti, které přišly. Srdečně děkujeme všem dob-
rovolníkům, dospělým i dětem a také těm, kteří
kromě daru do kasičky obdarovali děti nějakou
tou sladkostí.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať
P. Tomáš Libant

představený Kláštera Božího Milosrdenství
a Václav Švarc

ředitel Oblastní charity Nové Hrady

Pozvání na Městský bál
Plesová sezona je v plném proudu, takže pravděpodobně nevíte kam dřív skočit. Přesto bych

vás všechny ráda a co nejsrdečněji pozvala na Bál městský, který letos naše město pořádá a KIC
N. Hrady organizačně zajišťuje.

Mělo by to být především bálování novohradské (rozumějme pro lidi z našeho města a okol-
ních osad a samozřejmě pro vaše přátele) a budeme jen rádi, když jej všichni přijmete za svůj.
K tanci bude hrát orchestr Agria (dechovku i moderní repertoár), program bude doplněný další-
mi kulturnímu vstupy (vyplnění přestávek orchestru), takže věříme, že celý večer bude co dělat,
na co se koukat a s kým se bavit.

Přijďte tedy v pátek 18. 2. 2011 do Hotelu Máj na tuto společenskou událost a založte s námi
tradici reprezentačního bálu města  Nové Hrady.

Na společenský večer s vámi se těší všichni pořadatelé. Květa Jarolímková

O tom, že si na sněhu mohou užít legraci nejen děti, ale i hodně zkušení závodníci, tak o tom jste se
mohli přesvědčit na druhém ročníku Zimní slavnosti na novohradském náměstí (více uvnitř čísla).

K.J. (Foto B. Cáplová)

Na dalším ročníku veletrhu cestovního ruchu
Regiontour 2011 měly Nové Hrady a Novo-
hradsko opět své zastoupení. Prezentační stá-
nek našeho regionu, letos v těsné blízkosti
Jihočeské expozice, navštívili nejen budoucí
zájemci o poznávání našeho kraje, ale i ti, kteří
mají Novohradsko prochozené víc, než někteří
místní lidé (více uvnitř čísla). K.J. (foto KIC)

Pozvánky na masopust 2011
Ó 26. 2. 2011, Byňovský masopust
Ó 26. 2. 2011, Údolský masopust
Ó 26. 2. 2011, Masopust ve Vyšeném,

Oboře a Nakolicích
Ó 4. 3. 2011, Dětský masopust
Ó 5. - 6. 3. 2011, Novohradský masopust

(podrobně uvnitř čísla)

Plesová sezona pokračuje
Ð 5. 2. 2011  – ZÁMECKÝ PLES

Zámek Nové Hrady, od 19.00 hod.,
hraje Bud Band

Ð 18. 2. 2011 – MĚSTSKÝ BÁL
Hotel Máj Nové Hrady, 19.00 hod.,
hraje orchestr Agria

a pak ještě Masopustní zábavy
(více uvnitř čísla)



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2011

Zápis ze 4. jednání rady města
ze dne 8. 12. 2010

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 3. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 3. schůze rady města.

� 2. Lékárna Nové Hrady
Rada bere na vědomí návrh na řešení ukon-
čení nájmu lékárny v Nových Hradech od
paní Mgr. Lenky Poláčkové. Rada souhlasí
s ukončením činnosti lékárny nejpozději do
31. 3. 2011 a vystěhováním bytu v ulici Hra-
dební čp. 156 do 31. 5. 2011.

� 3. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povole-
ní kácení dřevin 1 ks topol osika a 4 ks bříza
bělokorá rostoucích na parcele č. KN 235/1
233/3 a 254 v k.ú. Nové Hrady.

� 4. Žádost o směnu parcel
Rada souhlasí se směnou parcel č. 1009/20
o výměře 142 m2 ve vlastnictví žadatele a
parcely 936/4 o výměře 134 m2 ve vlastnic-
tví Města Nové Hrady a pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru směny na úřední desce.
(Rada obdržela žádost o směnu parcel č.
1009/20 o výměře 142 m2 ve vlastnictví ža-
datele pana Jana Loukotky a parcely 936/4
o výměře 134 m2 ve vlastnictví Města Nové
Hrady. Parcela č. 1009/20 se nachází pod
komunikací, proto ji chce majitel směnit
s Městem Nové Hrady za pozemek nachá-
zející se v blízkosti nemovitosti v majetku
žadatele.)

� 5. Žádost o finanční příspěvek na rok
2011 – Humanitas, o.p.s.
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek na rok 2011 od Humanitas, o.p.s.,
Nové Hrady a pověřuje finanční komisi za-
řazením žádosti o příspěvek do rozpočtu
roku 2011.

� 6. Dodatek č. 1  ke Smlouvě o úvěru
č. 2301/09/5220
Rada bere na vědomí uzavření Dodatku č.1
ke Smlouvě o úvěru č. 2301/09/5220 od
ČSOB, a.s., České Budějovice.
(Rada byla starostou města informována
o podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 2301/09/5220 od ČSOB, a.s., České Bu-
dějovice o poskytnutí peněžních prostředků
formou účelového úvěru pro projekt "Nové
Hrady – výstavba a modernizace místních
komunikací". Dodatek č.1 byl schválen na
jednání zastupitelstva a řeší prodloužení ter-
mínu čerpání a splatnosti úvěru.)

� 7. Dodatek ke smlouvě o úvěru č.
2302/09/5220
Rada bere na vědomí podepsání Smlouvy
o úvěru č. 2302/09/5220 od ČSOB, a.s.,
České Budějovice.

(Rada byla starostou města informována
o podpisu Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru
č. 2302/09/5220 od ČSOB, a.s., České Bu-
dějovice o poskytnutí peněžních prostředků
formou účelového úvěru pro projekt Nové
Hrady – vítejte u nás". Dodatek č.1 řeší ukon-
čení úvěrové smlouvy k termínu 27.12.2010.)

� 8. Smlouva o úvěru č. 10229/10/LCD
Rada byla starostou města informována
o podpisu Smlouvy o úvěru č. 10229/10/LCD
od České spořitelny, a.s., Č. Budějovice pro
projekt "Obnova veřejných prostranství a zá-
zemí pro volnočasové aktivity obyvatel měs-
ta Nové Hrady. Uzavření úvěrové smlouvy
bylo schváleno na jednání zastupitelstva města.
Příloha:
Smlouva o úvěru č. 10229/10/LCD, Česká
spořitelna, a.s., Č. Budějovice, (7 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada bere na vědomí podepsá-
ní Smlouvy o úvěru č. 10229/10/LCD od
České spořitelny, a.s., Č. Budějovice.

� 9. Smlouva o úvěru č. 10230/10/LCD
Rada bere na vědomí podepsání Smlouvy o
úvěru č. 10230/10/LCD od České spořitel-
ny, a.s., Č. Budějovice.
(Rada byla starostou města informována o
podpisu Smlouvy o úvěru č. 10229/10/LCD
od České spořitelny, a.s., Č. Budějovice pro
projekt "Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady. Uzavření úvěrové smlou-
vy bylo schváleno na jednání zastupitelstva
města.)

� 10. Údržba zámeckého parku – nabídka
prací, ceník
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke
smlouvě o dílo ze dne 16.3.2004 mezi Měs-
tem Nové Hrady a panem Ing. J. Liškou.
Rada pověřuje starostu podpisem Dodatku
č. 3 smlouvy o dílo.
(Rada obdržela návrh na údržbu zámecké-
ho parku s nabídkou prací a ceníkem prací
pro rok 2011 od pana Ing. Jiřího Lišky. Na
základě vyjádření Městského úřadu Nové
Hrady, Odboru životního prostředí dojde
oproti roku 2010 k navýšení ceny prací o
2 000,-Kč, což je způsobeno doplněním
položky "Nátěr laviček luxolem".)

� 11. Žádost o řešení dodržování doprav-
ního značení
Rada bere na vědomí žádost o řešení dodr-
žování dopravního značení v Sídlišti Míru a
pověřuje radního pana Jiřího Vicányho pro-
vedením místního šetření.
(Rada obdržela žádost společenství vlastní-
ků domů Sídliště Míru čp. 231 a 232 o po-
moc při dodržování dopravního značení
v Sídlišti Míru v Nových Hradech.)

� 12. Průzkum zájmu obcí o společné pro-
jekty mikroregionu Sdružení Růže
Rada bere na vědomí Průzkum zájmu obcí
o společné projekty mikroregionu Sdruže-
ní Růže a pověřuje starostu města dalším

jednáním a předáním námětů na nové pro-
jekty.

� 13. Kalendář akcí a událostí na rok 2011
Rada souhlasí s výběrem společnosti
INPRESS a.s. České Budějovice jako zhoto-
vitele díla "Kalendář akcí a událostí na rok
2011" a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo
(Rada obdržela Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky "Kalendář
akcí a událostí na rok 2011". V rámci výbě-
rového řízení byly osloveni 4 uchazeči, na-
bídku podali 2 uchazeči: Herbia s.r.o., Č.
Budějovice a Inpress a.s., Č. Budějovice.
Ekonomicky nejvýhodnější nabídku před-
ložila společnost Inpress, a.s.)

� 14. Návrh na člena komise Rady města
Rada bere na vědomí dopis paní Lucie So-
vové, Zahradní čtvrť 339, Nové Hrady ve
věci zapojení do práce v Komisi pro rodi-
nu, seniory, děti a mládež.

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

� 16.  Dodatek ke smlouvě o dodávce
služeb – odpadové hospodářství
Rada souhlasí s uzavřením Dodatku ke
smlouvě č. 16 TS/1998 o dodávce služeb
v oblasti odpadového hospodářství pro rok
2011.
(Předmětem dodatku je stanovení ceny za
svoz komunálního odpadu pro rok 2011.)

Zápis ze 5. jednání rady města
ze dne 20. 12. 2010

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení  z 4. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 4. schůze rady města.

� 2. Rozpočtová změna č. 5
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 5 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva města.

� 3. Příspěvek ZŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZŠ
Nové Hrady p. Mgr. Karla Kříhy ve věci
zvýšeného příspěvku pro ZŠ Nové Hrady,
který ZŠ Nové Hrady v roce 2010 nevyuži-
je. Rada postupuje informaci ředitele ZŠ
Nové Hrady p. Mgr. Karla Kříhy ve věci
zvýšeného příspěvku pro ZŠ Nové Hrady
na vědomí zastupitelstvu města.
(Rada obdržela dopis od ředitele ZŠ Nové
Hrady p. Mgr. Karla Kříhy ve věci zvýše-
ného příspěvku pro ZŠ Nové Hrady /ve výši
150 000,-Kč/, který schválilo na svém 27.
jednání zastupitelstvo města za účelem po-
krytí platu pedagoga vyučujícího v 1. třídě.
Ředitel ZŠ informuje radu města o tom, že
tento příspěvek nebude nutno čerpat, neboť
k pokrytí všech platů zaměstnanců ZŠ po-
stačuje příspěvek ze státního rozpočtu pro
rok 2010.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 4. Nominace členů – výbory
Rada bere na vědomí nominace členů do
Kontrolního a Finančního výboru Zastupitel-
sta města Nové Hrady a postupuje je k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela nominace členů do Kontrol-
ního a Finančního výboru Zastupitelsta
města Nové Hrady od pana Ivana Dorotovi-
če /SNK/ a paní Ing. M. Štanglové /KDÚ-
ČSL/. Z dopisu pana Dorotoviče vyplývá,
že opozice opětovně navrhuje za Sdružení
nezávislých kandidátů do Kontrolního vý-
boru pana Ing. Pavla Kříhu a do Finančního
výboru pana Ing. Františka Štangla. Křes-
ťansko demokratická unie - Československá
strana lidová nominuje do Kontrolního vý-
boru pana Libora Alberta.)

� 5. Žádost o pronájem pozemků, Žádost
o odlesnění
Rada bere na vědomí žádost o pronájem po-
zemků parc. č. 16, č. 109, 110 a 68 v k.ú.
Nakolice. Rada pověřuje pana Miroslava
Šlence svoláním místního šetření a projed-
náním žádosti s Osadním výborem pro Na-
kolice, Vyšné a Oboru.
(Rada obdržela žádost pana Jiřího Lišky,
Nakolice o pronájem pozemků parc. č. 16,
č. 109 a 110 v k.ú. Nakolice za účelem past-
vy zvířat a zemědělského využití. Dále je
žádáno o pozemek parc.č. 68, který by po
odlesnění od náletových dřevin žadatel rád
využíval jako ovocnou zahradu.)

� 6. Plán spojení – krizové situace
Rada bere na vědomí Plán spojení při vzni-
ku krizové situace s informací telefonních
linek a pověřených osob pro případ hrozby
nebo vzniku krizové situace.

� 7. Národní dotační programy – bytová
politika 2011
Rada bere na vědomí Informace č. 28/2010
/10/OREG Národní dotační programy v ob-
lasti bytové politiky od Krajského úřadu Ji-
hočeského kraje.

� 8. Nominace členů – komise
Rada bere na vědomí nominace členů do ko-
misí Rady města.

� 9. Žádost o finanční příspěvek
na Údolský masopust 2011, ohlášení
konání masopustní zábavy
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek na Údolský masopust a postupuje
žádost finanční komisi k zařazení do roz-
počtu roku 2011. Rada bere na vědomí ko-
nání masopustní zábavy dne 26. 2. 2011
v objektu bývalého pivovaru v Údolí.

� 10. Žádost o schválení rozpočtu SDH
Údolí na rok 2011
Rada bere na vědomí žádost o schválení
rozpočtu na rok 2011 od SDH Údolí u No-

vých Hradů a postupuje ji finanční komisi
k zařazení do rozpočtu roku 2011.

� 11. Žádost o finanční příspěvek
na činnost SDH Údolí
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek na činnost Sboru dobrovolných ha-
sičů Údolí u Nových Hradů v roce 2011 ve
výši 15 000,- Kč a postupuje ji finanční ko-
misi k zařazení do rozpočtu roku 2011.
(Rada obdržela žádost o finanční příspěvek
na činnost Sboru dobrovolných hasičů
Údolí u Nových Hradů v roce 2011 ve výši
15 000,- Kč pro pořádání kulturních a spor-
tovních  akcí.)

� 12. Pronájem rybníka Nadnakolický
Rada na základě provedeného výběrového
řízení souhlasí s uzavřením nájemní smlou-
vy ve věci pronájmu rybníka Nadnakolický
mezi Městem Nové Hrady (pronajímatel)
a společnosti Rybářství Nové Hrady s.r.o.
(nájemce) a pověřuje starostu podpisem ná-
jemní smlouvy.
(Rada provedla výběrové řízení na proná-
jem rybníka Nadnakolický na základě po-
daných nabídek Rybářství Nové Hrady
s.r.o. a JH-OIL stavební, Jindřichův Hradec.
Rada na základě vyhodnocení podaných
nabídek souhlasila s výběrem společnosti
Rybářství Nové Hrady s.r.o., která nejlépe
vyhověla  kritériím výběrového řízení.)

� 13. Odměna řediteli ZŠ N. Hrady
Rada stanovuje odměnu řediteli Základní
školy Nové Hrady dle svého návrhu.

� 14. Žádost o zpevnění příjezdové
komunikace
Rada bere na vědomí žádost o zpevnění pří-
jezdové cesty par. č. 989 k domu čp. 356 od
Hany a Ladislava Kinclových a pověřuje
starostu svoláním místního šetření.

� 15. Odstoupení od nájemní smlouvy
Rada souhlasí s odstoupením od nájemní
smlouvy k datu 1.1. 2011. Rada upozorňuje
paní M.Pokornou, že vypořádání úprav na
pronajatém pozemku (dle sdělení paní M.
Pokorné ve výši 9 500,- Kč za oplocení,
sloupky, ovocné stromy a keře) není před-
mětem nájemní smlouvy mezi městem
Nové Hrady a paní M. Pokornou a případné
nároky na vypořádání musí být řešeny sa-
mostatně bez účasti Města Nové Hrady
s novým nájemcem či majitelem.

� 16. Pozvánka
Rada bere na vědomí Pozvánku na valné
shromáždění Svazu měst a obcí Jihočeské-
ho kraje konané dne 13.1. 2011 v Rytířském
sále strakonického hradu. Rada pověřuje
1. místostarostu Bc. Josefa Vochosku účastí
na valném shromáždění Svazu měst a obcí
Jihočeského kraje.

� 17. Žádost o příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o příspěvek na
zajištění 19. ročníku soutěže žáků škol

"Poznej přírodu Novohradska - Memoriál
RSDr. St. Kučery" od Českého svazu
ochránců přírody, základní organizace Nové
Hrady a pověřuje finanční komisi zařazením
požadavku do rozpočtu roku 2011.

� 18. Odkoupení pozemku
Rada bere na vědomí žádost o odkoupení
části pozemku par. č. 971/1 o výměře
660 m v k.ú. Nakolice od paní Herty Ada-
mové, České Budějovice. Rada pověřuje
pana Jiřího Vicányho ve spolupráci s Osad-
ním výborem Nakolice, Vyšné a Obora pro-
vedením místního šetření.

� 19. Monitoring podzemních
a povrchových vod - skládka odpadů
N. Hrady
Rada bere na vědomí Monitoring podze-
mních a povrchových vod v prostoru
skládky odpadů v Nových Hradech od spo-
lečnosti SaNo CB, s.r.o.

� 20. Žádost o pronájem parkovacího
místa
Rada souhlasí s pronájmem parkovacího
místa pro osobní automobil Suzuki pozná-
vací značky 3C7 - 0724 před bydlištěm ža-
datele pana MUDr. Jana Ječného v Nových
Hradech, Zahradní 339 a to na I. pololetí
roku 2011 za stejných finančních podmínek
jako v roce 2010.

� 21. Vodné a stočné 2011
Rada bere na vědomí návrh ceny vodného a
stočného pro rok 2011 - Varianta II. od spo-
lečnosti ČEVAK a.s. České Budějovice a
pověřuje starostu dalším jednáním. Rada
rozhodla o podání výpovědi do 31.12. 2010
společnosti ČEVAK České Budějovice a
vypsání výběrového řízení na vodárenské
služby pro  rok 2012.

� 22. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek na činnost od Seniorklubu Nové
Hrady a postupuje ji finanční komisi k zařa-
zení do rozpočtu 2011.

� 23. Usnesení – trestní stíhání
Rada bere na vědomí Usnesení o zastavení
trestního stíhání od Okresního státního za-
stupitelství České Budějovice pod čj. ZT
822/2010 - 24.

� 24. Užití znaku města
Rada uděluje souhlas s užitím znaku Města
Nové Hrady pro společnost AKTIV 95
Opava s.r.o. za účelem vytvoření sběratel-
ské kolekce znaků měst a obcí České re-
publiky.

� 25. Správní řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
správního řízení od Krajského úřadu Jiho-
českého kraje ze dne 7.12.2010.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2011

� 26. Nájem nebytových prostor – Česká
spořitelna
Rada souhlasí se Smlouvou o nájmu neby-
tových prostor v objektu čp. 55 na náměstí
Republiky v Nových Hradech mezi Měs-
tem Nové Hrady a Českou spořitelnou, a.s.
Praha 4. Rada pověřuje starostu města pod-
pisem  předmětné  smlouvy.

� 27. Finanční příspěvek –
Domov sv. Josefa
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek od nestátní neziskové organizace
Domov sv. Josefa, Žireč a pověřuje Sociální
odbor vypracováním odpovědi.

� 28. Finanční příspěvek –
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek od nestátní neziskové organizace
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Prachatice a
pověřuje Sociální odbor vypracováním od-
povědi.

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

� 30. Mateřská škola
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o jednání s ředitelkou Mateřské školy
v Nových Hradech ve věci přípravy rozpoč-
tu roku 2011.

� 31. Základní škola
Rada bere na vědomí informaci starosty měs-
ta o jednání s ředitelem Základní školy Nové
Hrady ve věci přípravy rozpočtu roku 2011.

� 32. Lékárna
Rada bere na vědomí informace starosty
města o jednáních s paní Mgr. Lenkou
Poláčkovou ve věci ukončení nájemních
smluv na nebytové prostory lékárny a byto-
vých prostor v domě čp. 156 v Nových Hra-
dech.

� 33. Mateřská škola Nové Hrady –
odměna ředitelky
Rada rozhodla o nestanovení odměny ře-
ditelce Mateřské školy z důvodů vážného
pochybení, které bylo předmětem šetření
České školské inspekce v průběhu roku
2010.
(Rada obdržela žádost ředitelky Mateřské
školy v Nových Hradech o poskytnutí ne-
nárokové složky platu za I. pololetí roku
2010. Rada rozhodla, že ředitelce Mateřské
školy nebude stanovena odměna z důvodu
vážného pochybení, které bylo předmětem
šetření České školské inspekce v průběhu
roku 2010.)

� 34. Autobus
Rada schvaluje nákup nového autobusu zn.
Karosa LC 936 1038 pro potřeby Města

Nové Hrady a Tělovýchovné jednoty Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Rada pověřuje Investiční oddělení ve
spolupráci s účtárnou (pí. Blahutová) zve-
řejněním záměru prodeje původního auto-
busu zn. Karosa LC 736, stát. pozn. značky
2C82270.

Zápis z mimořádného 6. jednání rady města
ze dne 22. 12.  2010

� 1. Technické služby města Nových
Hradů – projednání těžby dřeva za rok
2009 a rok 2010
Rada bere na vědomí informaci ředitele
Technických služeb města Nových Hradů
a lesního hospodáře ve věci hospodaření
v městských lesích a prodeji dřeva. Rada
bere na vědomí předložené faktury za odvoz
dřevní hmoty z lesů v majetku Města Nové
Hrady za rok 2009 a 2010. Rada pověřuje
ředitele Technických služeb města Nových
Hradů dalším jednáním ve věci neuhraze-
ných faktur a průběžným informováním
Rady města o uskutečněných jednáních.
(Rada obdržela a projednala předložené
faktury od ředitele Technických služeb
města Nové Hrady za odvoz dřevní hmoty
z lesů v majetku Města Nové Hrady za rok
2009 a rok 2010. Z písemné informace ředi-
tele TSM Nové Hrady vyplývá, že dosud
nebyly uhrazeny některé faktury v celkové
výši 1 578 319,-Kč (včetně DPH) za dřevo,
které bylo dodáno firmě Julius Hrmo -Pila
Třebeč. Ve věci uhrazení nezaplacených
faktur byla právním zástupcem Technic-
kých služeb města Nových Hradů odeslána
výzva k zaplacení s termínem zaplacení do
31.12.2010, v případě nezaplacení do sta-
noveného termínu bude zahájeno soudní
vymáhání dlužné částky. Ing. Švarc infor-
moval radu o způsobu prodeje dřeva a fak-
turaci dřevní hmoty odběratelům.)

Zápis z 7. jednání rady města
ze dne 30. 12. 2010

Bylo projednáno:

� 1. Žádost p. J. Haidera  o rozvázání
pracovního poměru dohodou ke dni
31.12.2010 u organizace: Technické
služby města Nových Hradů a Služby
Nové Hrady s.r.o., odvolání zastupujícího
ředitele Technických  služeb města
Nových Hradů a jednatele společnosti
Služby Nové Hrady s.r.o., jmenování
zastupující ředitelky Technických služeb
města Nových Hradů a jednatelky
společnosti Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada bere na vědomí žádosti pana Jiřího
Haidera o rozvázání pracovního poměru
dohodou ke dni 31.12.2010 u organizací
Technické služby města Nových Hradů a
Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada odvolává k datu 30.12.2010 pana Jiří-
ho Haidera z funkce zastupujícího ředitele
Technických služeb města Nových Hradů a

jmenuje k 1.1.2011 paní Alenu Kedrušo-
vou zastupující ředitelkou Technických
služeb města Nových Hradů s tím, že paní
A. Kedrušová je jmenována zastupující ře-
ditelkou na dobu určitou, a to od 1.1.2011
do 28.2.2011 (tj. do doby provedení výbě-
rového řízení na pozici zastupujícího ředi-
tele Technických služeb města Nových
Hradů). Rada odvolává k datu 30.12.2010
pana Jiřího Haidera z funkce jednatele spo-
lečnosti Služby Nové Hrady s.r.o. a jmenuje
k 1.1.2011 paní Alenu Kedrušovou jednatel-
kou společnosti Služby Nové Hrady s.r.o
s tím, že paní A. Kedrušová je jmenována
jednatelkou na dobu určitou, a to od 1.1.2011
do 28.2.201.
Rada jmenuje inventarizační komisi k pře-
dání majetku Technických služeb města
Nových Hradů a Služeb Nové Hrady s.r.o.
formou inventarizačního soupisu ke dni
31.12.2010 dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví v platném znění ve složení: před-
seda: Alena Kedrušová, členové komise:
Jiří Haider, Martin Bedri, Ing. Hubert
Švarc, Květuše Jarolímková, Miluše Blahu-
tová.

Zápis 8. jednání rady města ze dne 3. 1. 2011

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 5., 6. a 7. jednání Rady
města.

� 2. Usnesení  Okresního státního
zastupitelství
Rada bere na vědomí Usnesení Okresního
státního zastupitelství České Budějovice
č.j.  ZT 822/2010 - 28.

� 3. Výpověď z nájmu bytu – Lenka Krejčí
Rada bere na vědomí podání výpovědi z ná-
jmu bytu p. Lenky Krejčí ze dne 22.12.2010
z důvodu hrubého porušování povinností
vyplývajících z nájmu bytu.
(Rada obdržela výpověď z nájmu bytu p.
Lenky Krejčí ze dne 22.12.2010, kterou vy-
pracovala Právní kancelář Jarůšek, Straková
and partners z důvodu hrubého porušování
povinností vyplývajících z nájmu bytu /není
zaplaceno nájemné a zálohy za služby, kte-
ré jsou s nájmem spojeny/.)

� 4. Oznámení o projednávání návrhu
změny územního plánu
Rada bere na vědomí informaci o projedná-
ní Změny č. 2 územního plánu obce Dvory
nad Lužnicí.

� 5. Oznámení o schválení platby – SZIF
Rada bere na vědomí schválení platby pro
projekt "Revitalizace veřejných prostran-
ství města Nové Hrady" od Státního země-
dělského intervenčního fondu, regionálního
odboru České Budějovice.
(Rada obdržela Oznámení o schválení platby
pro projekt "Revitalizace veřejných pros-
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tranství města Nové Hrady" od Státního ze-
mědělského intervenčního fondu, regionál-
ního odboru České Budějovice v celkové výši
příspěvku 545.333,- Kč.)

� 6. Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce
tepla – Služby Nové Hrady s.r.o.
Rada bere na vědomí cenové ujednání ke
Smlouvě o dodávce tepla od společnosti
Služby Nové Hrady s.r.o.
(Rada obdržela cenové ujednání ke Smlou-
vě o dodávce tepla od společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o., pro odběrné místo - bu-
dova radnice v Nových Hradech.)

� 7. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy –  společnost Rožmberk o.p.s.
Rada bere na vědomí žádost o prodloužení
nájemní smlouvy na objekt kovárny v ulici
Komenského od společnosti Rožmberk
o.p.s. Rada pověřuje tajemnici zveřejněním
záměru pronájmu objektu kovárny na úřed-
ní desce.

� 8. Cenová nabídka svoz KO – Marius
Pedersen a.s.
Rada bere na vědomí nabídku na svoz ko-
munálního odpadu. Rada pověřuje starostu
ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Odborem
životního prostředí dalším jednáním.
(Rada obdržela Cenovou nabídku pro svoz
komunálního odpadu pro město Nové Hra-
dy od společnosti Marius Pedersen a.s.,
s předběžnou kalkulací služeb na rok 2011.)

� 9. Žádost o finanční příspěvek na rok
2011 – TJ Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost o finanční pří-
spěvek TJ N. Hrady na rok 2011 a pověřuje
finanční komisi zapracováním požadavku
do rozpočtu na rok 2011.

� 10. Žádost o finanční příspěvek –
Myslivecké sdružení Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost Mysliveckého
sdružení Nové Hrady o finanční příspěvek
na činnost na rok 2011 a pověřuje finanční
komisi zapracováním požadavku do roz-
počtu na rok 2011.

� 11. Žádost o příspěvek na činnost na rok
2011 – Český kynologický svaz Nové
Hrady
Rada bere na vědomí žádost Českého kyno-
logického svazu základní organizace Nové
Hrady o finanční příspěvek na činnost na
rok 2011 a pověřuje finanční komisi zapra-
cováním požadavku do rozpočtu na rok
2011.

� 12. Dodatek č. 24 k pojistné smlouvě
č. 610016684 – Kooperativa pojišťovna,
a.s. Praha
Rada souhlasí s Dodatkem č. 24 k pojistné
smlouvě č. 610016684 a pověřuje starostu
jeho podpisem.

(Rada obdržela Dodatek č. 24 k pojistné
smlouvě č.610016884 ze dne 1.7.1999 od
společnosti Kooperativa - Vienna Insurance
Group České Budějovice, na nemovitost
čp. 114 v Nových Hradech /kuželna/.)

� 13. Smlouva o podmínkách poskytnutí
dotace z ROP Jihozápad – "Nové Hrady
– investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského
a spolkového života"
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
pro projekt "Nové Hrady - investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality spo-
lečenského a spolkového života" a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

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

� 15. Jmenování komisí rady
Rada ustanovuje komise Rady města Nové
Hrady a jmenuje členy těchto komisí dle ná-
vrhu:
Finanční komise - Ing. Eva Ševčíková, Jan
Kollmann, Jiří Plch, Jaroslav Faktor, Jan
Ferenčík, Josef Sýkora, Mgr. Jakub Dvořák,
Jan Novák, Jan Jurišta, Jana Káplová, Jaro-
slava Oppolzerová, Marie Mrkvičková, Eva
Stráská.
Sociální a zdravotní komise - Eva Brycho-
vá, Alena Badošková, Ing. Ludovít Kasan,
Zdeněk Kučera, Alena Staňková, Jitka
Machovcová, Jana Králová, Ivan Doroto-
vič, MUDr. Nataša Návarová, Dagmar Ša-
batková.
Komise pro rodinu, seniory, děti a mládež -
Mgr. Jarmila Kubaláková, Květuše Jaro-
límková, Stanislava Kovářová, Jiřina Ko-
nečná, Antonín Zelený, Jitka Machovcová,
Markéta Vargová, Marcel Vondra, Lucie
Sovová, Jaroslava Oppolzerová.
Komise kulturní a spolkový život - Lukáš
Winzberger, Ing. Ladislava Bártová, Libor
Hofer, Irena Scheinherrová, Marie Dvořá-
ková, Ladislav Kopřiva ml, Zdeněk Hriňa
st., Martina Draská, Dalibor Doubek ml.,
Květuše Jarolímková, Ing. Jitka Duspivová.
Komise pro zaměstnanost, podnikání a ces-
tovní ruch - Petr Michale, Jiří Plch, Vojtěch
Varga, Milan Horáček, Miroslav Vrchota,
Mgr. Jakub Dvořák, Zdeněk Malinka, Pavel
Tichovský.

� 16. Osadní výbory
Rada pověřuje starostu jednáním se stávají-
cími osadními výbory a přípravou volby
členů osadních výborů pro období 2011 -
2014.

� 17. Žádost o vrácení nájemného za dobu
rekonstrukce bytu – p. Jirkal, Nové Hrady
Rada souhlasí s neúčtováním jednoho mě-
síčního nájemného (za měsíc listopad 2010)
za byt manželů Jirkalových v čp. 11 z důvo-

du provádění rekonstrukce a nemožnosti
využívat byt.

(Rada obdržela žádost p. Františka Jirkala,
Nové Hrady čp. 11 o nevyúčtování jednoho
měsíčního nájemného za byt, ve kterém
byla prováděna rekonstrukce a žadatel ho
nemohl z těchto důvodů užívat. Oprava tr-
vala od 1.11. - 23.11. 2010, do 29.11.2010
byl prováděn úklid.)

� 18. Dopis p. Juráňová – Žádost
o přerušení nájemného od 1.1.2011

Rada souhlasí s uzavřením dodatku k ná-
jemní smlouvě, kterým bude řešeno přeru-
šení platby nájemného do března 2011.
Rada pověřuje tajemnici MěÚ N. Hrady vy-
pracováním dodatku dle návrhu a starostu
jeho podpisem.

(Rada obdržela žádost p. Jany Juráňové -
Řeznictví u Krkovičky Nové Hrady o přeru-
šení platby nájemného za nebytové prosto-
ry v přízemí domu čp. 13 na náměstí
Republiky, Nové Hrady, z důvodu vážné-
ho zranění spolupronajímatele p. Václava
Koukola.)

� 19. Smlouva o poskytnutí prostředků
z ROP

Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o pod-
mínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
pro projekt "Obnova veřejných prostranství
a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 20. Nabídka projektových prací –
"Splašková kanalizace a vodovod
v Údolí u Nových Hradů, II. etapa"

Rada bere na vědomí aktualizovanou na-
bídku projektových prací od firmy Ing.
Martin Růžička - Alcedo Jindřichův Hra-
dec, pro stavbu "Splašková kanalizace a
vodovod v Údolí u Nových Hradů, II. eta-
pa". Rada pověřuje starostu města přípra-
vou výběrového řízení na zpracování
projektové dokumentace pro územní řízení
(DUR) . Rada pověřuje finanční komisi za-
pracováním akce do rozpočtu na rok 2011.

� 21. Výběrové řízení – lékárna

Rada souhlasí se zadávacími podmínkami
pro výběrové řízení na pronajímatele lékár-
ny v Nových Hradech a pověřuje starostu
města vyhlášením výběrového řízení.

� 22. Informace starosty o vymáhání
pohledávky

Bere na vědomí informaci starosty města o
probíhajících jednáních s právními zástupci
Města N. Hrady a Technických služeb měs-
ta Nových Hradů ve věci vymáhání finanční
částky ve výši 1 578 319,- Kč za dřevo ode-
brané firmou Julisu Hrmo - Pila Třebeč.
Rada pověřuje starostu dalším jednáním ve
spolupráci se zastupující ředitelkou Tech-
nických služeb města Nových Hradů.
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Zápis z 3. veřejného zasedání zastupitelstva
Města Nových Hradů konaného dne
30. prosince 2010
Přítomni: pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Leoš

Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladi-
mír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni: MUDr. Nataša Návarová.

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 2. ustavujícího zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná  námitka.

Pan starosta požádal zastupitele o doplnění
programu jednání o následující body: bod 2.5
– Převzetí účelových komunikací PC 5 a PC
10 v k.ú. Byňov od Pozemkového úřadu Čes-
ké Budějovice, dále bod 2.6. – Koupě autobu-
su od ČSAD autobusy Č. Budějovice, bod 6. –
Výpověď mandátní smlouvy ze dne 14.6. 1994
mezi ČEVAK, a.s České Budějovice a Měs-
tem Nové Hrady, dále o bod 7. – Směrnice
města č. 3 / 2010, bod 8. – Plán společných za-
řízení v rámci KPÚ Štiptoň a bod 9. – Informa-
ce ředitele ZŠ Nové Hrady k čerpání
příspěvku.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený  program byl schválen 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: pí. Kop-
pensteinerová, p. Mgr. Jarolímek, p. Brychta
byla schválena 11 hlasy, 3 zastupitelé se zdr-
želi hlasování. Předsedou komise byl zvolen
p. Brychta.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Do-
rotovič,     p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Jan Kollmann,   pí. Mgr. Jarmila Ku-
baláková,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se pí.Koppensteinerová, p. Mgr. Jarolí-
mek, p. Brychta

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 3. jednání zastupitelstva: p. Dorotovič a p.
Michale. Ověřovatelé zápisu byli schváleni
dle návrhu 12 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi
hlasování.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta,  p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Koll-
mann, pí. Emílie Koppensteinerová, p.
Bc. Vochoska, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková,   pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ivan Dorotovič  p. Petr Michale

� 1. Kontrola usnesení z 2. jednání zastu-
pitelstva města
Kontrolu usnesení z 2. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body. Zastupitelstvo bere na vě-
domí předloženou kontrolu usnesení z 2. ve-
řejného jednání zastupitelstva  –  14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, 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 informoval zastupitele o
Smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy
mezi Městem Nové Hrady (jako budoucí
prodávající) a společností E.ON Distribu-
ce, a. s. České Budějovice (jako budoucí ku-
pující) ve věci odkoupení plynárenského
zařízení stavby „PLYNOFIKACE MĚSTA
Nové Hrady“ (STL plynovod + plynové pří-
pojky) za jednorázovou úplatu ve výši 9 450
000,- Kč bez DPH. Zastupitelstvo schváli-
lo Smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice ve věci odkoupení plynárenského
zařízení stavby „PLYNOFIKACE MĚSTA
Nové Hrady“ (STL plynovod + plynové pří-
pojky) za jednorázovou úplatu ve výši
9 450 000,- Kč bez DPH.  – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,   p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

2.2. Pan starosta informoval zastupitele o
prodeji pozemku parc. č. KN 2272/2 v k. ú.

Nové Hrady o výměře 29 m2 společnosti Lu-
xorta, s.r.o., Nové Hrady za cenu 63 Kč/m2

s tím, že do kupní smlouvy bude zaneseno
právo věcného břemene na vodovodní pří-
pojku paní M. Kasanové. Zastupitelstvo
schválilo prodej pozemku parc. č. KN
2272/2 v k. ú. Nové Hrady o výměře 29 m2

společnosti Luxorta, s.r.o., Nové Hrady za
cenu 63 Kč/m2 s tím, že do kupní smlouvy
bude zaneseno právo věcného břemene na
vodovodní přípojku paní M. Kasanové –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, 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

Proti

Zdržel se

2.3. Pan starosta informoval zastupitele o
prodeji pozemku parc. č. KN 2272/1 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 25 m2 manželům
Ivaně a Vladimíru Hokrovým za cenu 63
Kč/m2 s tím, že do kupní smlouvy bude za-
neseno právo věcného břemene na vodo-
vodní přípojku paní M. Kasanové. Pan
starosta oznámil zastupitelům, že v této věci
nebude hlasovat z důvodu podjatosti. Za-
stupitelstvo schválilo prodej pozemku parc.
č. KN 2272/1 v k.ú. Nové Hrady o výměře
25 m2 manželům Ivaně a Vladimíru Hokro-
vým Nové Hrady za cenu 63 Kč/m2 s tím, že
do kupní smlouvy bude zaneseno právo
věcného břemene na vodovodní přípojku
paní M. Kasanové – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, 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

Proti

Zdržel se

2.4. Pan starosta informoval zastupitele o
prodeji pozemku parc. č. 433 v k. ú. Štiptoň
o výměře 128 m2 manželům Anně a Janu
Pražákovým za cenu 50 Kč/m2. Zastupitel-
stvo schválilo prodej pozemku parc. č. 433
v k.ú. Štiptoň o výměře 128 m2 manželům
Anně a Janu Pražákovým za cenu 50 Kč/m2

– 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, 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

Proti

Zdržel se
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2.5. Starosta města pan Mgr. Hokr informo-
val zastupitele o převzetí účelových komu-
nikací PC 5 a PC 10 v k.ú. Byňov od České
republiky, Ministerstva zemědělství, Poze-
mkového úřadu České Budějovice. Pan Ing.
Štangl se dotazoval, co se vlastně přebírá,
domnívá se, že parcela byla města a že se tu-
díž může přebírat pouze povrch. Pan starosta
potvrdil, že se jedná pouze o povrch,poze-
mek pod komunikací již je v majetku města.
Komunikace musela být ve 100% majetku
města, jinak by nebylo možné provést rekon-
strukci z finančních prostředků státem urče-
ných na provedení pozemkové úpravy.
Zastupitelstvo schválilo převzetí účelových
komunikací PC 5 a PC10 v k. ú. Byňov od
České republiky, Ministerstva zemědělství,
Pozemkového úřadu České Budějovice
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,   p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

2.6. Pan starosta informoval zastupitele o
koupi autobusu zn. Karosa LC 936 od
společnosti ČSAD autobusy České Budě-
jovice, a.s. za cenu 602.000,- Kč bez DPH.
Pan starosta informoval zastupitele, že ná-
kup autobusu byl umožněn díky přispění
sponzorů (100 000,- Kč ČEZ, 200 000,-
pan Miroslav Dvořák), z budoucího prode-
je starého autobusu a zbylou část uhradí
Město Nové Hrady. Pan starosta dále uvedl,
že autobus bude v majetku města a stejně
jako v minulosti bude využíván pro potřeby
TJ Nové Hrady, spolků, organizací a pro
místní školu a školku. Rada města souhlasi-
la s nákupem nového autobusu a prodejem
starého. Pan Štangl (občané) se dotazoval,
zda byla provedena rozpočtová změna z dů-
vodu tohoto nákupu. Pan starosta odpově-
děl, že rozpočtová změna bude provedena
následně. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
koupi autobusu zn. Karosa LC 936 1038,
stát. pozn. značky 1 C 64057 od ČSAD –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,   p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 3. Rozpočtová změna č. 5
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
Rozpočtové změny č. 5 dle předloženého
rozpisu od správce rozpočtu paní Evy Strá-
ské. Jednotlivé položky byly objasněny na
konzultaci k jednání zastupitelstva, na jed-
nání nebyl vznesen žádný dotaz. Zastupitel-
stvo schválilo rozpočtovou změnu č. 5 dle
předloženého návrhu – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 4. Rozpočtové provizorium
Starosta města informoval zastupitele o nut-
nosti stanovení rozpočtového provizoria do
doby schválení rozpočtu Města Nové Hra-
dy pro rok 2011. Zastupitelstvo stanovilo
rozpočtové provizorium ve výši 1/12 roz-
počtovaných příjmů a výdajů roku 2010
v každém měsíci roku 2011, podle kterého
bude město a jím zřízené organizace hospo-
dařit do doby schválení rozpočtu města pro
rok 2011 – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 7. Směrnice Města Nové Hrady č. 3/2010
Pan starosta požádal zastupitele o možnost
projednání bodu 7 za hlasování k bodu 4
z důvodu přítomnosti účetní MěÚ Nové
Hrady.
Zastupitelstvo souhlasilo a tento bod byl
projednáván následně po stanovení rozpoč-
tového provizoria. Hlasování proto odpoví-
dá situaci v době tohoto hlasování, kdy bylo
přítomno 14 členů.
Zastupitelstvo schválilo Směrnici Města
Nové Hrady č. 3/2010 k Ocenění reálnou
hodnotou majetku určeného k prodeji – 14
hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 5. Volba členů kontrolního a finančního
výboru zastupitelstva
Pan starosta informoval zastupitele o opě-
tovném návrhu opozice na členy kontrolní-
ho a finančního výboru zastupitelstva.
Uvedl, že se bude jednat o stejných jmé-
nech, o kterých již bylo na minulém zastu-
pitelstvu hlasováno.
Paní E. Koppensteinerová se domnívá, že
pan Ing. Štangl by byl platným členem fi-
nančního výboru, protože měla možnost se-
známit se s jeho prací ve finančním výboru
a potvrzuje, že na základě prostudování zá-
pisů z finančního výboru byl přítomen na
všech jednáních. Pan I. Dorotovič potvrdil,
že pan Ing. Kříha svědomitě vykonával svo-
ji práci v kontrolním výboru, a proto byl
opětovně nominován. Pan Ing. Štangl sdě-
lil, že se dostavil na jednání proto, aby si vy-
slechl názory zastupitelů na jeho osobu,
které vedly k jeho nezvolení na minulém
jednání zastupitelstva. Názory na to, že se
neúčastnil jednání výboru odmítá, sdělil, že
je možné, že někdy přijel na jednání poz-
ději, ale vždy byl omluven. Pan Ing. Štangl
dále dodal, že se nezúčastňoval jednání fi-
nanční komise, a to z časových důvodů,
protože jednání byla svolávána na dny, kdy
má v Č. Budějovicích pracovní dobu do
17.00 hodin. Pan Mgr. Jarolímek se dotázal
pana Ing. Štangla, zda se on i pan Albert po-
díleli na přípravě letáku před volbami. Tuto
otázku chtěl položit již na minulém zasedá-
ní a podle toho, jak bude odpovězeno, se
rozhodne v hlasování. Znovu uvedl, že ne-
podepsaným letákem rozeslaným den před
volbami byly šířeny nepravdivé a zkreslené
informace a takto předané manipulované
informace byly předány občanům za úče-
lem pošpinění jiných kandidátů. Pan Ing.
Štangl na dotaz pana Mgr. Jarolímka odpo-
věděl, že o letáku věděl, a domnívá se, že
většina v něm uvedených věcí má smysl.
Pan Švarc souhlasí s názorem, že některé
uvedené věci v letáku jsou pravdivé a po-
ukazuje na jeho žádost o dokoupení části
pozemku sousedícího s jeho stavební parce-
lou. Řešení problému je zdlouhavé a zatím
bezvýsledné. Pan Mgr. Jarolímek odpově-
děl, že byl prodej pozemků pro pana Švarce
schválen za cenu 280,- Kč, tato cena však
nebyla panem Švarcem akceptována. Pan
Ing. Kříha uvedl, že se vůbec nestydí za to,
že napsal předmětný leták, a potvrdil, že in-
formace čerpal z dostupných zdrojů přede-
vším z internetu. Pan Ing. Kříha dále sdělil,
že nechápe, proč je poukazováno na to, že
byl leták roznášen večer. Vzhledem k tomu,
že dochází do zaměstnání, nemohl leták
roznášet dříve a činil tak s manželkou ve
čtvrtek večer. Dále pan Ing. Kříha poukázal
na to, že nebyla správně vyúčtována dotace
na grant a tím pádem přišlo město o peníze.
Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že situace je
složitější, než jak ji vidí pan Ing. Kříha.
Chyba při vyúčtování dotace z roku 2006 na
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1. etapu kuželny nebyla vyúčtována proto,
protože pan Ing. Kříha neinformoval o nut-
nosti podat změnové hlášení týkající se
změny z ohlášení stavby na stavebního po-
volení. Pan Mgr. Jarolímek je ochoten se
k dané věci sejít a vysvětlit ji.
Pan Albert (občané) na otázku pana Mgr.
Jarolímka odpověděl, že leták do dnešního
dne nečetl, že věděl o jeho přípravě a že zná
pana Ing. Kříhu natolik, že ví, že v letáku
nejsou žádné nepravdy. S letákem tedy sou-
hlasí.
Pan Albert dále řekl, že na minulém jednání
bylo nesprávně interpretováno nahlížení do
počítače zaměstnankyně Městského úřadu
N. Hrady paní Morongové. Dle názoru pana
Alberta měl jako zastupitel právo požadovat
informace nutné pro výkon funkce zastupi-
tele, mailovou poštu paní Morongové s pa-
nem starostou nepovažuje za soukromou,
ale veřejnou. Pan starosta sdělil, že mailo-
vou poštu zaměstnanců jasně považuje za
soukromou věc a vynucené nahlížení za ne-
správné.
Pan Kollmann se domnívá, že voliči stano-
vili jasný směr fungování zastupitelstva a
pokud nedali hlasy pro některé bývalé za-
stupitele, tak to jasně ukazuje, že nemají zá-
jem o konfrontační styl těchto osob tak, jak
tomu bylo v minulém volebním období. Pan
starosta uvedl, že by si nepřál, aby se tato
atmosféra přenesla do činnosti výborů za-
stupitelstva, protože veškerá dosavadní sna-
ha o spolupráci by pak byla zbytečná.
Vzdálil se pan J. Kollmann a k tomuto bodu
ani dalším již nehlasoval

A) Finanční výbor
O navržených kandidátech bylo hlasováno
jednotlivě.
K návrhu usnesení: „Zastupitelstvo schva-
luje pana Ing. Františka Štangla členem
Finančního výboru Zastupitelstva města
Nových Hradů“ bylo hlasováno:

Hlasování:

Pro
p. Ivan Dorotovič,   p. Mgr. Michal
Jarolímek, pí. Emilie Koppensteinero-
vá,  p. Miroslav Šlenc,  p. Bc. Josef
Vochoska,

Proti
pí. Ing. Ladislava Bártová, p.  Lukáš
Winzberger,  p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková,

Zdržel se
Mgr. Vladimír Hokr, p.  Leoš Brychta,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,  .p. Jiří
Vicány,

Zastupitelstvo tedy neschválilo pana Ing.
Františka Štangla členem Finančního výbo-
ru Zastupitelstva města Nových Hradů.

B) Kontrolní výbor
K návrhu usnesení: „Zastupitelstvo schva-
luje pana Ing. Pavla Kříhu členem Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva města Nových
Hradů“ bylo hlasováno:

Hlasování:

Pro p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppen-
steinerová,    p. Bc. Josef Vochoska,

Proti

p. Jiří Vicány, pí. Ing. Ladislava Bár-
tová,  p. Leoš Brychta, p. Mgr. Vladi-
mír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,

Zdržel se p. Miroslav Šlenc, p. Lukáš Winzber-
ger

Zastupitelstvo tedy neschválilo pana Ing.
Pavla Kříhu členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nových Hradů.
K návrhu usnesení: „Zastupitelstvo schva-
luje pana Libora Alberta členem Kontrolní-
ho výboru Zastupitelstva města Nových
Hradů“ bylo hlasováno:

Hlasování:

Pro
p. Ivan Dorotovič,   pí. Emilie Kop-
pensteinerová,    p. Bc. Josef Vocho-
ska, Mgr.  Michal Jarolímek

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

Zdržel se
p. Mgr. Vladimír Hokr, pí. Mgr. Jar-
mila Kubaláková,   p. Miroslav Šlenc,
p. Lukáš Winzberger

Zastupitelstvo tedy neschválilo pana Libora
Alberta členem Kontrolního výboru Zastu-
pitelstva města Nových Hradů.
Pan starosta uvedl, že by bylo dobré zvolit
nejpozději na příštím jednání alespoň jed-
noho člena do finančního výboru tak, aby
jeho počet členů byl lichý. V kontrolním vý-
boru je zatím 5 členů a výbor by mohl začít
bez problémů pracovat. Pan starosta navrhl,
aby v případě, že opozicí nebude nomino-
ván kandidát, který získá potřebný počet
hlasů, došlo k hlasování o členství z již no-
minovaných náhradníků z jiných stran či
hnutí. Navrhuje, aby se hlasovalo jako první
o panu J. Sýkorovi, který již ve výboru pra-
coval a má tedy dostatek zkušeností. Paní E.
Koppensteinerová se domnívá, že další ná-
vrh na člena finančního výboru by měla
předložit ODS.

� 6.  Výpověď mandátní smlouvy se spo-
lečností ČEVAK a. s. České Budějovice
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem
rady města o vypovězení mandátní smlouvy
ze dne 14. 6. 1994 ve znění pozdějších do-
datků – Smlouva mandátní mezi ČEVAK,
a.s. jako právní nástupce společnosti Vodo-
vody a kanalizace Jižní Čechy a.s. a Měs-
tem Nové Hrady na zajištění vodárenských
služeb. Paní E. Koppensteinerová souhlasí
s tím, že pokud bude nabídnuta lepší cena za
služby pro město, tak to má smysl. Není si
však jista tím, jestli bude dosaženo lepší
ceny.
Pan starosta uvedl, že hlavním důvodem je
snaha zajistit lepší cenu a také vnímání měs-
ta jako důležitého partnera. V poslední době
tomu tak ze strany společnosti nebylo, jed-
nání o cenové kalkulaci na rok 2011 dosud
nebyla ukončena, protože provozovatel ne-
byl schopen konkrétně oddělit vliv připoje-

ní Dobré vody do místní čistírny odpadních
vod. Došlo však i k některým chybám v mi-
nulém roce. Pan Kopřiva (občané) uvedl, že
již několikrát upozorňoval na to, že by bylo
vhodné vodárenské služby zabezpečovat
vlastními silami. Uvedl případ Strakonic a
dalších obcí, které se starají o zajištění vody
pro občany ve vlastní režii, a domnívá se,
že cena vody by nemusela neustále stoupat.
Pan Ing. Štangl potvrdil, že tento krok má
logiku, a doufá že se podaří vysoutěžit lepší
cenu. Domnívá se, že prostředky z prodeje
plynárenského zařízení by se mohly použít
pro opravy vodohospodářského majetku.
Pan starosta uvedl, že se následně ukáže,
jestli má společnost ČEVAK zájem o pod-
nikání v Nových Hradech. Pan M. Šlenc
oznámil, že se k tomuto bodu zdrží hlasová-
ní vzhledem ke skutečnosti , že nebyl příto-
men projednávání tohoto bodu na Radě
města. Zastupitelstvo schválilo výpověď
mandátní smlouvy ze dne 14. 6.1994 ve
znění pozdějších dodatků – smlouva man-
dátní mezi ČEVAK, a.s. (právní nástupce
Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s.) a
Městem N. Hrady. Zastupitelstvo pověřilo
radu města přípravou výběrového řízení na
provozovatele vodohospodářského majetku
Města Nové Hrady – 12 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek,  pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková,  p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková,  p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Miroslav Šlenc

� 8. Plán společných zařízení v rámci
KPÚ v k. ú. Štiptoň
Pan starosta informoval zastupitele o pří-
pravě a zpracování plánu společných zaří-
zení v rámci KPÚ v k.ú. Štiptoň, které
prováděl pan Ing. Macán. K celkovému
ukončení komplexní pozemkové úpravy by
mělo dojít jejím zapsáním v dubnu 2011.
Vzdálil se pan M. Šlenc a k tomuto bodu ne-
hlasoval. Zastupitelstvo schválilo Plán spo-
lečných zařízení v rámci KPÚ v k. ú.
Štiptoň – 12 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek,  pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková,  p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková,  p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 9. Informace ředitele Základní školy
Nové Hrady k čerpání příspěvku
Pan starosta informoval zastupitele o sděle-
ní ředitele Základní školy Nové Hrady s tím,

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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že nebude nutné čerpat příspěvek z fina-
nčních prostředků města, protože Základní
škola může financovat plat pedagoga 1. třídy
ze svých finančních prostředků. Vzdálil se
pan M. Šlenc a nehlasoval k tomuto bodu.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci ře-
ditele ZŠ N. Hrady k čerpání příspěvku na
plat pedagoga 1. třídy – 12 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,  p. Leoš
Brychta, p. Ivan Dorotovič,  p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek,  pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková,  p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková,  p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

� 10. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace jednotli-
vými členy zastupitelstva.

� 11. Diskuse
Pan Albert se zeptal paní Mgr. J. Kubálkové,

zda zná slib zastupitele. Paní Mgr. Kubalá-
ková odpověděla, že slib zná. Pan Albert se
domnívá, že jej porušila tím, že v „zájmu
všech občanů“ nehlasovala pro pana Ing.
Štangla jako člena finančního výboru. Paní
Kubaláková sdělila, že hlasuje dle svého
nejlepšího svědomí a že svým voličům své
hlasování bez problémů vysvětlí.

Pan Albert se dále dotazoval na způsob prová-
dění zápisů z jednání zastupitelstva. Pan

starosta odpověděl, že zápis nejprve napíše
pan tajemník, poté jej překontroluje a opra-
ví on a následně je zápis předán k vyjádření
ověřovatelům zápisu. Pokud se všichni
shodnou, že je zápis správný, je tento pode-
psán a zveřejněn. I poté se k němu mohou
vyjádřit další členové zastupitelstva či ob-
čané.

Pan Albert dále uvedl, že v zápise z 1. jednání
bylo nesprávně panem starostou citováno
jeho prohlášení z ustavujícího zasedání za-
stupitelstva z roku 2006. Dle názoru pana
Alberta pan starosta nesprávně interpreto-
val jeho vyjádření, že tehdy řekl, že jej po-
važuje za neslušného člověka, a proto pro
něj nemohl hlasovat. Pan Albert tehdy ne-
řekl, že je pan Hokr neslušný, ale že jej ne-
považuje za slušného člověka. Toto jeho
prohlášení vyplývalo z tehdejší znalosti
pana Hokra, které znal pouze prostřednic-
tvím zpravodaje.

Pan Švarc (občané) se dotazoval, kdy bude
jeho záležitost s odprodejem části poze-

mku sousedícího s jeho stavební parcelou
vyřešena a zda se pracuje na cenové mapě.

Pan starosta odpověděl, že na cenové mapě
pracoval pan Ing. Kasan (bývalý člen za-
stupitelstva), který svoji agendu postupně
předává svému nástupci. Pan starosta řekl,
že v posledních několika týdnech byly
prioritně řešeny otázky dotací z Regionál-
ního operačního programu, kde bylo nutno
doložit veškeré podklady pro uzavření
smluv. Pan starosta sdělil, že nechce slibo-
vat konkrétní termín, ale bude na této zále-
žitosti přednostně pracovat a pokusí se
projednat návrh cenové mapy ve finanční
komisi a radě tak, aby mohl být předložen
na příštím jednání zastupitelstva.

� 12. Závěr a usnesení
Pan starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům i občanům města za účast
na 3. veřejném. jednání zastupitelstva Měs-
ta Nových Hradů, popřál všem přítomným
vše dobré do nového roku a ukončil jednání
zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

Nabídka k účasti na projektu
„Transfer know – how

a budování mezisektorového
partnerství v obcích“

Cílem projektu je aktivně podpořit s využi-
tím know- how vznik nových místních part-
nerství ve venkovských obcích a vytvořit
podmínky pro jejich další rozvoj s cílem zvý-
šení zaměstnatelnosti venkova a venkovské
populace.

Projekt začal v červnu 2009 a potrvá do
roku 2012, a to na celém území ČR, v Polsku a
Velké Británii.

Součástí projektu je i kurz obecních koor-
dinátorů, do kterého se lze nyní přihlásit. Kurz
potrvá od února do června 2011 v obci Bory
ve dvoudenních blocích, e-learningový kurz,
závěrečné zkoušky.

Podrobnější informace se dozvíte na těchto
kontaktech:

www.bory.cz
www.branaprovenkov.cz
Marcela Blažková,
blazkova.marcela@gmail.com,
tel. 734 458 153, Obec Bory (Vysočina)
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Nová tajemnice na MěÚ Nové Hrady
Odchodem do důchodu bývalého tajemníka města Jaroslava Šulce došlo od ledna 2011 k per-
sonální změně na tomto úřednickém postu. Na základě výběrového řízení a následném jmeno-
vání ředitelem Krajského úřadu Č. Budějovice je novou tajemnicí MěÚ N. Hrady paní Jana
Káplová. Kontakty pro vyřizování úředních záležitostí jsou stejné:
úřední dny - pondělí, středa, pátek; tel. 386 101 012, tajemnik@novehrady.cz. K.J. (foto KIC)

POPLATKY ZA PSA A SVOZ ODPADU
Město Nové Hrady informuje občany, že
výběr poplatků za psa na rok 2011 je zahá-
jen a je splatný do 15. února 2011, dále
upozorňujeme občany, že poplatek za svoz
odpadu, který je splatný do 30. června 2011
bude vybírán od 1. února 2011.

Informace od Služby cizinecké policie
S příchodem nového roku 2011 došlo k transformaci Služby cizinecké policie České Budějo-

vice pod Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, kde nově vznikl pod novým názvem Od-
bor cizinecké policie.

Též od 1. ledna 2011 vešla v účinnost novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

kpt. Mgr. Radomír Špringer
Výňatek z uvedené novely níže: Její nekrácené znění lze získat  i na KIC N. Hrady

Ubytovatel a jeho povinnosti
§ 99

(1) Ubytovatelem se pro účely tohoto zákona rozumí každý, kdo poskytuje ubytování za úhra-
du nebo ubytovává více než 5 cizinců, s výjimkou případu, kdy lze ubytované cizince a uby-
tovatele považovat za osoby blízké.

(2) Ubytováním se pro účely tohoto zákona rozumí vztah založený smlouvou o ubytování, ná-
jemní smlouvou, podnájemní smlouvou nebo smlouvou s obdobným obsahem.

§ 100
Ubytovatel je povinen
a) neprodleně policii oznámit úmrtí ubytovaného cizince,
b) umožnit policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat,
c) oznámit policii ubytování cizince (§ 102),
d) zajistit cizinci ubytování, které není zjevně nepřiměřené úrovni ubytování poskytovaného os-

tatními ubytovateli v objektech obdobného určení v obci, popřípadě okresu nebo kraji
e) cizinci na požádání vydat potvrzení o ubytování s uvedením jména, příjmení, ulice, místa

a doby ubytování,
f) vést domovní knihu a na požádání policie ji předložit ke kontrole; při zahájení kontroly je po-

vinen předložit domovní knihu obsahující údaje k cizincům ubytovaným v té době.

§ 101
Domovní kniha

(1) Domovní kniha je dokument, do kterého ubytovatel zapisuje jméno a příjmení ubytovaného
cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a ko-
nec ubytování.

(2) Domovní knihu pro účely kontroly podle § 100 písm. f) vede ubytovatel v písemné podobě;
digitalizovaná podoba je pro účely kontroly vyloučena.

(3) Zápisy do domovní knihy musí být provedeny přehledně a srozumitelně. Tyto zápisy musí
být uspořádány postupně z hlediska časového.

(4) Domovní knihu ubytovatel uchovává po dobu 6 let od provedení posledního zápisu.
(5) S osobními údaji vedenými v domovní knize lze nakládat jen způsobem stanoveným zvlášt-

ním právním předpisem15).
§ 102

Oznámení ubytování
(1) Ubytovatel je povinen oznámit ubytování cizince do 3 pracovních dnů po jeho ubytování.
(2) Oznámení podle odstavce 1 učiní útvaru policie.
(3) Povinnost oznámit ubytování lze splnit

a) předložením vyplněného přihlašovacího tiskopisu, nebo
b) prostřednictvím technických nosičů dat a jejich telekomunikačním přenosem v rozsahu

údajů vedených v domovní knize, je-li takový přenos možný.
(4) Oznamuje-li ubytovatel ubytování cizince způsobem stanoveným v odstavci 3 písm. b), při-

hlašovací tiskopis uschová po dobu 6 let od ubytování cizince.

Oznámení ubytovatel může učinit předložením nebo zasíláním přihlašovacího tiskopisu, a to od
1. ledna 2011, na níže uvedené adresy:
  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytových agend,
Pražská třída 23, 370 74 České Budějovice,
  Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Pražská třída 558, 370 74 České Budějovice

Pečovatelka společnosti
LEDAX o.p.s. získala
ocenění za péči o seniory

Eva Brychová, zaměstnankyně Pečovatel-
ské služby Ledax o.p.s., vyhrála celostátní cenu
České asociace pečovatelské služby za přínos
v péči o seniory a zdravotně znevýhodněné
v kategorii pracovník v sociálních službách.
Po zásluze tak byla odměněna její osmnáctile-
tá práce v péči o seniory.

Eva Brychová pracuje jako pracovník v so-
ciálních službách od roku 1992, pro společnost
Ledax o.p.s. pak od roku 2009. V současné době
pracuje oceněná pečovatelka v Pečovatelské
službě Ledax o.p.s. ve středisku Trhové Sviny,
zejména v Domě s pečovatelskou službou Nové
Hrady, ale i v okolním terénu Novohradských
hor. „Její optimismus je hnacím motorem celého
kolektivu. Paní Brychová vnáší pohodovou at-
mosféru nejen do své práce. Pečovatelský dům
pod její péčí doslova rozkvétá – a to nejen po es-
tetické stránce,“ uvedl Ing. Karel Chalupa, ředi-
tel Pečovatelské služby Ledax o.p.s.

Slavnostní předávání cen se uskutečnilo
18. ledna 2011 v Olomouci v rámci celorepub-
likové konference České asociace pečovatel-
ské služby. Tato asociace, jichž členem je i
Ledax o.p.s., sdružuje přes 250 organizací
poskytujících terénní sociálně-zdravotní služ-
by. Jejími členy jsou příspěvkové organizace
měst a obcí, církevní a neziskové organizace i
podnikatelské subjekty.

V Českých Budějovicích, 25. ledna 2011
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POZVÁNKA
na novohradský

masopust
A už je to opět tady, rok se s rokem sešel

a nastala doba masopustní. Letošní maso-
pust se uskuteční ve dnech 5. - 6. 3. 2011.
Tak, jak jsme vás minulý rok informovali o
vzniku třetí koledy, tak se i stalo. Letos půj-
dou koledy celkem tři, a to Mládenecká
složená z nejmladších koledníků, koleda
Jalovcová, to je koleda složená z bývalé
mládenecké koledy a na konec koleda Sla-
měná.

Rozdíl mezi těmito třemi koledami
bude hlavně v kloboucích, a to koleda Ja-
lovcová má zbrusu nové klobouky, které
se představí již v sobotu ráno u radnice.
Koleda Mládenecká půjde pouze v sobotu
5.3.2011 a potom přijde pomoci v neděli
6.3.2011 odpoledne při přípravě pohřbívá-
ní Masopusta. Třetí koleda vznikla hlavně
kvůli tomu, že dvě koledy v sobotu již ne-
stíhaly, nemohli jsme se u občanů, kteří
měli pro nás připravené pohoštění zdržovat
a vraceli jsme se z koledování až za tmy.
Jsme moc rádi, že se dala parta nejmladších
dohromady, že je o účinkování v masopus-
tu takový zájem a hlavně jsme rádi, že
máme, hlavně my starší, své následovníky.

Program:
sobota 5. 3. 2011
od 9.00 hod. zahájení u radnice, všechny tři
koledy městem, hrají Alfa, Netolička a
Chmelařinka
od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu Máj,
hraje ROSA, vstupné 80 Kč, masky zdarma
neděle 6. 3. 2011
kolem 16.00 hod. pohřbívání Masopusta na
náměstí
od 9.00 hod. koleda Jalovcová a Slaměná
městem, hrají Alfa a Netolička,

Trasy koled:
sobota 5. 3. 2011
- koleda Mládenecká jde od Státního hra-

du ulicí Komenského, dále Hradební až
po zdravotní středisko a dále půjdou od
domu Libora Hofera a ulici Pod Zámec-
kým.

- koleda Jalovcová jde od zahradnictví,
Zahradní čtvrť, Dům s pečovatelskou
službou

- koleda Slaměná od bytovek (p. Junek),
Sídliště Míru, Vilová čtvrť v místech ulic
Pod vodárnou, Vitorazská a Polní by se
měly všechny tři koledy odpoledne sejít

neděle 6. 3. 2011
- koleda Jalovcová jde Jižní město, Kláš-

ter, ul. Navrátilova

- koleda Slaměná jde Zámek, ul. Na Vy-
hlídce, ul. 5. května od pošty dolů a Sta-
rým Hradeckým kopcem nahoru, ul.
5. května směrem ke kinu a Českou ulicí
na náměstí, kam přijde pomoci koleda
nejmladší Mládenecká

Srdečně zve Masopustní výbor

MASOPUST V OKOLNÍCH OSADÁCH
Ó 26. 2. 2011 – Byňovský masopust, poř. SDH Byňov

začátek od 8.30 hod. u kapličky na návsi,
od 19.00 hod. masopustní zábava v byňovském kulturáku, hrají Šumavští trubači

Ó 26. 2. 2011 – Údolský masopust, poř. SDH Údolí
začátek od 9.00 hod. před pivovarem,
od 19.00 hod. masopustní zábava s tanečním orchestrem v pivovaru

Ó 26. 2. 2011 – Masopust ve Vyšném, Oboře a Nakolicích, poř. SDH Nakolice
začátek od 9.00 hod. ve Vyšném, od 13.00 hod. v Nakolicích,
od 19.00 hod. masopustní zábava v nakolickém sále s dechovkou,
od 23.00 hod. Věneček, Šavlová koleda

Odhalení
I když jsem se při psaní příspěvku do minu-

lého čísla Novohradského zpravodaje zařekla,
že se k tématu předvolebního letáku opozič-
ních zastupitelů již nebudu vracet, ať již vyjád-
ření druhé strany bude jakékoli, musela jsem,
po přečtení příspěvku Mgr. Vladimíra Hokra,
své předsevzetí (ještě že nebylo novoroční)
změnit. Důvodem je to, že jsem se přece jen,
na nátlak pana Mgr. Vladimíra Hokra, rozhod-
la, prozradit své zakuklené spoluroznašeče
„pamfletu“. Nebyli to žádní tajemní muži
v kuklách, ale byly to všem známé osoby – Fi-
finka, Bobík, Myšpulín a Pinďa a osobního ři-
diče nám všem dělal sám Mickey Mouse.

Doufám jen, že toto odhalení noční můry
pana Mgr. Vladimíra Hokra (Občané pro
zdr. město) nebude znamenat, že všichni členo-
vé distribuční společnosti budou společně se
mnou a mým manželem připsáni na černou lis-
tinu, znamenající absolutní zákaz jakéhokoli
zapojení do veřejného života Nových Hradů.
To by totiž mohlo znamenat, že s těmito oblí-
benými postavičkami nebudou moci děti
v Nových Hradech prožívat jejich další dobro-
družství. Ještě že jsme do týmu nepřibrali čer-
ta s Mikulášem (a oba měli eminentní zájem),
protože to nevím, za kým by se děti 5.12. vy-
daly na Novohradské náměstí. Asi za panem
starostou, který by jim vysvětlil, že kdo nesou-
hlasí, nevystupuje...

Zároveň doufám, že díky přiznání se do očí
pana Mgr. Vladimíra Hokra nevrátí má čest,
protože tolik štěstí bych nemusela psychicky
unést. A za to mi pan Mgr. Vladimír Hokr (Ob-
čané pro zdr. město), který je schopen uvěřit
povídačkám o záhadných mužích v kuklách,
opravdu nestojí.

Malý dovětek na závěr: Nejde mi do hlavy,
proč Občané pro ZDRAVÉ město začali hys-

terčit teprve poté, co byl po setmění roznášen
předvolební leták opozičních zastupitelů a ni-
koli již tehdy, co jsme po setmění roznášeli a
vylepovali ostatní předvolební tiskoviny včetně
pozvánek na předvolební akce. Nicméně, aby
se to nemohlo vícekrát v Nových Hradech opa-
kovat, vážně uvažuji o sestavení žádosti panu
prezidentovi o to, aby termín konání komunál-
ních voleb byl přesunut na období, kdy tma
společně s hlídkami Občanů pro ZDRAVÉ
město přebírá moc nad Novými Hrady teprve
tehdy, kdy i pracující lidé mají možnost vyjád-
řit legálním způsobem svůj názor na politické
dění v Nových Hradech.

Psáno pod rouškou noci ze čtvrtka na pátek.

Ještě menší dovětek na úplný závěr:
Omlouvám se všem, komu přijde můj příspě-
vek časově zmatený a možná i neaktuální, ale
původní příspěvek (bez tohoto dovětku) byl
určen do lednového čísla Novohradské zpra-
vodaje, jenže se z kapacitních důvodů nevešel.
Bohužel nezbývá, než informaci o nedostateč-
né kapacitě vzít na vědomí a snažit se jí pocho-
pit. Naštěstí zbývá, si o této informaci myslet
své.

Dopisováno pod rouškou noci z úterý na
středu. Romana Kříhová

(Pozn. redakce NZ: Příspěvek R. Kříhové do
lednového čísla NZ přišel po uzávěrce, stejně
jako podklady z MŠ, ŠD (vánoční akce) a kláš-
tera (Tříkrálová sbírka). A protože s poslední-
mi třemi jmenovanými přispěvateli jsem byla
předem dohodnuta o pozdějším zaslání a po-
čítala jsem s nimi, nebylo možné z kapacit-
ních důvodů vyhovět již paní Kříhové.
Doufám, že nadčasové postavičky Fifinka,
Myšpulín, Pinďa, Bobík a Mickey Mouse to
pochopí.)

Povolební předvolební hrátky
aneb mezi slepí-my jednooký králem

Když dva dělají totéž, není to vždy
totéž

Nejdřív malá vzpomínka na článek pana
Hokra v Novohradském zpravodaji z prosince.

Nerozdělovali a nerozdělujeme lidi černo-
bíle na přátele a nepřátele, protože názorový opo-
nent není automaticky nepřítelem!!!! V. Hokr

Výše zmíněné není pravda!

Jak jinak si mám vysvětlit skutečnost, že
již dva roky se snažím navázat spolupráci

s Kic a s Městem Nové Hrady a s panem sta-
rostou na poli kulturním i mimo něj zcela bez
úspěchu. Odpovím si sám. Jsem názorový
oponent a tudíž je lepší mé názory ignorovat.

A jaký je vlastně ten názor:
Systém umělého udržování kulturních za-

řízení a pořádání kulturních akcí je špatný a
neúměrně zatěžuje rozpočty měst. Vstupování
městských úřadů plošně do organizování pop
kulturních akcí je vlastně nekalou hospodářskou

pokračování na str. 12
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Reakce k článku pana Z. Malinky
Před samotnou reakcí na obsah článku

pana Malinky musím ocenit jeho gesto s osob-
ním předáním článku v předstihu tak, abych
mohl (stejně tak i KIC) na jeho text reagovat.
Samotný komentář k obsahu nebude příliš
dlouhý, protože buď není na co reagovat nebo
se jedná o složitější vysvětlování, ke kterému
je jiný prostor než stránky NZ. Ale postupně…

Je jasné, že každý z nás bude hájit svůj po-
hled na danou věc. Pan Malinka z pohledu jasně
osobního podnikatelského záměru v rámci své-
ho Penzionu Kamínek, já z pohledu možnosti
využití městských peněz na kulturu pro občany
(ale i návštěvníky města) přímo ve městě.

Nechci se pouštět do srovnávání kvality
kulturních akcí, v mnoha případech to ani ne-
lze. Někdy i ta nákladově malá akce může mít
velký ohlas a naopak. Nebudu zde tvrdit, že se
všechny městské akce stoprocentně povedly.
Někdy byly dobře připravené, ale jejich návštěv-
nost byla malá, jindy tomu zase bylo naopak a
ohlasy nejen od místních, ale i přespolních byly
velmi dobré. Je to spíše filozofická otázka, kdy
je akce úspěšná. Pro někoho, když přinese zisk,
pro druhého, když přijde dost lidí, pro někoho
třeba jen v momentu, kdy obohatí nabídku kul-
turních akcí, přinese určitou změnu nebo třeba i
trochu kulturní osvěty málo známým či větši-
nově nepropagovaným žánrem.

Velmi podobné je to i z hlediska ceny a ur-
čitě i pan Malinka ví, že ceny zpěváků jsou
v různých obdobích jiné. Pokud je zpěvák „na-
hoře“, vydá desku, získá ocenění a jsou ho,
jak se lidově říká, plná rádia, pak drží vyšší
ceny svých vystoupení. Pokud má slabší obdo-
bí, je třeba na šňůře v určité oblasti (a vyplní si
mezeru) nebo díky osobnímu kontaktu udělá
svému známému speciální cenu, pak je cena
určitě jiná. Nechci proto dělat srovnání na pří-
kladě koncertu pana Střihavky, když se kon-
certy odehrály v různých letech. Z pohledu
městských peněz vidím jako důležité, aby-

chom nikoho nepřepláceli, a panu Malinkovi
upřímně gratuluji k tomu, že umí některé
umělce získat za dobré peníze.

Toto však neznamená (a zde se dlouhodobě
s panem Malinkou názorově neshodujeme), že
Město veškeré své kulturní aktivity přesune na
penzion pana Malinky a veškeré koncerty se
budou konat tam. V minulosti to s kulturou
v našem městě bylo velmi špatné, proto jsme
si před čtyřmi lety dali za cíl nabídku kultur-
ních akcí zlepšit. Myslím si, že se to povedlo.
Nabídka akcí je pestrá, zlepšuje se i informo-
vanost o jednotlivých akcích a roste účast a za-
pojení místních občanů.

Kulturní a společenské akce prostě nelze
odsunout z města, tyto akce jsou součástí živo-
ta města a celkové nabídky nejen pro místní
ale i turisty, kteří hledají v době svého pobytu
další vyžití.

Důležité je také připomenout, že velké kon-
certy typu Střihavka se v našem městě neodehrá-
vají každý měsíc, jsou to spíše jeden až dva
samostatné koncerty v létě nebo jako součást
festivalů. Město tedy není nějakým velkým kon-
kurentem pro místního podnikatele. Navíc díky
městskému kalendáři plánujeme dlouhodobě
dopředu a snažíme se, aby naše koncerty nešly
žánrově a termínově proti jiným akcím. Bohu-
žel to samé nemohu říci o organizátorech ně-
kterých jiných akcí. I v těchto případech se však
snažíme tyto organizátory propagovat alespoň
tím, že v kalendáři naznačíme, že se nějaké
akce plánují a že bude jejich termín a obsah
upřesněn v NZ nebo jiným způsobem (např.
letní koncerty na penzionu pana Malinky).

Mimochodem propagace města a regionu
je také jednou z věcí, kde máme s panem Ma-
linkou jiný názor. Přes jeho negativní pohled
však mohu konstatovat, že drtivá většina náv-
štěvníků města vnímá práci našeho infocentra
pozitivně, chválí propagační materiály města,
městské prohlídky, výstavy, celkovou informova-
nost a nabídku aktivit. Naše město a tím i všechny

podnikatele v oblasti cestovního ruchu tímto
způsobem propagujeme a přispíváme k vyšší
návštěvnosti, což je určitě plus pro všechny.

Pan Malinka si myslí opak a chtěl mi v mi-
nulosti dokázat, že většina ubytovatelů není
spokojena s prezentací a propagačními mate-
riály. Na jím organizované setkání jsem měl
zájem přijít a vyslechnout veškeré připomín-
ky. Přes příslib pozvání jsem nakonec pozván
nebyl a nemohl tak vyslechnout nové podněty.
„Nespokojená“ většina se nakonec rovnala
třem ubytovatelům, kteří však nepřišli z důvo-
du nespokojenosti. Dlouhodobě totiž velmi
dobře s naším infocentrem spolupracují a vítali
spíše další možné formy propagace. Slovy pana
Malinky však šlo pouze o řeči a nenásledovaly
z jeho strany žádné činy…

Nechtěl jsem a nechci být v tomto článku
konfrontační. Jistě i já si uvědomuji, že aktivi-
ty v oblasti kultury a cestovního ruchu lze ne-
ustále zlepšovat. Mnohem lépe se to vždy daří,
když lidé spolupracují a dokáží ocenit i práci
toho druhého. Proto jsem v minulosti měl zá-
jem spolupracovat s panem Malinkou na ně-
kterých aktivitách. Šlo zejména o divadelní
představení pro děti. Nabídka organizačně se za-
pojit a spolufinancovat tato představení však
ztroskotala na tom, že vše se musí odehrávat
pouze na Kamínku.

Nebráním se ani do budoucna debatě o
možnosti podporovat pořádání kulturních a
společenských akcí místními podnikateli či
spolky. Věřím, že nově ustavená komise pro
podporu podnikání, zaměstnanost a cestovní
ruch bude vhodným místem, kde budeme
moci tuto a další otázky diskutovat. Pan Ma-
linka byl do této komise nominován a zapojit
se mohou i další zájemci. Věřím, že naše dis-
kuse budou vedeny v konstruktivním duchu a
s všestranným cílem zlepšit nabídku kulturních
akcí a využít potenciál města a okolí v rámci
cestovního ruchu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Povolební předvolební hrátky aneb mezi slepí-my jednooký králem

soutěží. Kdy na jedné straně já jako soukromý
podnikatel s vlastním kapitálem soutěžím s kul-
turními centry, tedy s kapitálem obecním, po-
tažmo státním. V dobách, kdy na Nových
Hradech a v okolí nebyla podobná služba na-
bídnuta občanům, zajisté v pořádku, dnes to
již v pořádku není. Tento systém přímo umož-
ňuje plýtvání finančními prostředky měst.

Jeden příklad za všechny Kamil Střihavka
a Leaders.

V režii města Nové Hrady v součtu zvuk,
hudba, propagace, záležitost cca 100 000 Kč.
V režii penzionu Kamínek v součtu zvuk hud-
ba, propagace, ohňostroj 58 000 Kč. O kvali-
tativním rozdílu s ohledem na gastro zázemí a
servis pro účastníky koncertu ani nehovořím.
Rozdíl je jasně patrný, akce na Nových Hra-
dech byla ztrátová, u nás nikoli. Důvod je jas-
ný. Já jako podnikatel si nemohu dovolit
riskovat prodělek v takové míře a jsem na ta-
kovou akci vybaven na rozdíl od Kic. Ale Kic
má něco, co já mít nemohu. Má polštář plný
obecních peněz, tedy peněz občanů, na který
se padá podstatně lépe. Panu starostovi jsem
několikrát nabízel tzv. Audit těchto aktivit,

tedy že zdarma!!! konkrétní situaci
vyhodnotím a označím předražené projekty.
Má nabídka byla ignorována. A proč to tedy
vlastně vše nabízím. Odpověď je nad slunce
jasná. Protože tyto akce jsou regulérním ob-
chodem a já jako podnikatel v tomto oboru
musím z podstaty podnikání veřejnému sub-
jektu jakým město Nové Hrady bezesporu je,
nabídnout levnější variantu a tato levnější va-
rianta by měla vyhrát. Na kulturní akce s fi-
nanční částkou nad 10 000 je potřeba
vypisovat výběrové řízení, které by ale ne-
omezovalo místo pořádání pouze na území
města Nové Hrady jako takového, ale také na
širší okolí. Je obecně známým faktem, že lidé
jsou ochotni za dobrou kulturou cestovat. Te-
prve takové jednání lze považovat ze strany
města Nové Hrady za transparentní a bude
opatřením, které dozajista ušetří z obecního
rozpočtu troufám si tvrdit statisíce. Mým ná-
zorem je a také zůstane, že tento způsob finan-
cování kultury ať již z peněz obecních úřadů
měst případně peněz EU, může a také dává
prostor pro drobnou korupci kamarádíčkování
a různé drobné nešvary, které jsou jenom veli-
ce těžko postižitelné. Tím v žádném případě

netvrdím, že tomu tak je v Nových Hradech,
ale ten prostor ať se nám to líbí nebo ne tady je.
Kulturní komise ani žádné dosud známé kon-
trolní mechanizmy tomu nemohou zabránit.
Dokonce se domnívám, že tato drobná korup-
ce je jenom vrchol ledovce v tomto systému,
stačí 3 nebo 4 osoby na klíčových místech a
může docházet k únikům podstatně větším.
Ale znovu opakuji, nekritizuji vedení města,
kritizuji především systém jako takový, ale je
pravdou, že tento systém může právě vedení
města změnit. Ano já to chápu, víc než oprave-
ná kanalizace, chodník, silnice proslaví mo-
mentálně vládnoucí skupinu pěkný koncert.
Ale co je pro tuto skupinu zábavou, je pro mne
a zaměstnance Kamínku chlebem. Celá tato
situace je neudržitelná a znovu upozorňuji zá-
stupce města Nové Hrady a členy kulturní ko-
mise k potřebě přehodnocení těchto postupů.
Dosavadní podpora nebo spolupráce mezi
mnou a vedením města je nulová. Vesměs to
bylo mlácení prázdné slámy, mnoho řečí a
skutek nikde.

Do dalšího volebního období vám přeji
mnoho úspěchů. Malinka Zdeněk

pokračování ze str. 11
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Nejdřív malá vzpomínka na článek paní
Jarolímkové v Novohradském zpravodaji z
prosince.

Protekční kultura naposled
Práce s informacemi a diskuse mne docela

bavila už jako puberťačku a baví mne i dnes. Je
radost s někým diskutovat na určité téma, pro-
kousávat se informacemi, nadhazovat další
otázky, předkládat fakta a argumenty, dozví-
dat se něco nového. To ovšem za předpokladu,
že proti sobě mám někoho, kdo skutečně disku-
tovat umí, naslouchá, uvádí logické a pravdivé
konstrukce, nemanipuluje s fakty a nesnižuje se
k osobním útokům. Radost je diskutovat s člo-
věkem, který má nadhled, přehled a ještě k
tomu dar smyslu pro humor, který neublíží.
Pak je možné dobrat se skutečně něčeho nové-
ho, dát šanci novým myšlenkám a hýbat s věc-
mi a událostmi nejoptimálnějším směrem.

Autorka paní Jarolímková

Výše napsané není pravda!

Minulé dva roky jsem strávil pokusy o
diskuzi na téma spolupráce na poli kultur-
ním s Kic Nové Hrady. Absolutně bez úspě-
chu. A při tom je těch možností celá řada.

Celé dva roky se dají shrnout do několi-
ka bodů.

1. My jsme nevěděli.

2. My jsme věděli ale zapomněli.

3. My jsme věděli a nezapomněli ale špatně
napsali.

4. My jsem věděli a nezapomněli ale asi ztratili.

5. My??????????? Nic.

Tři vtipné perličky z osobních jednání.
Mezi mnou a paní Jarolímkovou.

1. Propagujeme pouze akce města Nových
Hradů.
Zajímavé, zdá se že přilehlé obce neexistují.

2. Jste první podnikatel, který má zájem
o spolupráci s Kic na poli kulturním, vět-
šina jich o spolupráci nestojí.
No, už se po dvou letech pokusů o spolupráci
těm podnikatelům  nedivím.

3. Na přípravu prezentace na veletrhu v Brně
jsme měli pouze měsíc a půl.
Toto je odpověď na můj dotaz proč mají
Nové Hrady tak mizernou prezentaci. Osob-
ně jsem se veletrhu účastnil.
Prosím méně sebestřednosti na Kic, více

pochopení a lepší přístup k lidem a podnikate-
lům. Potom by se vám nestávalo, že podnika-
telé ze zoufalství jdou za Starostou po roce
pokusů o diskuzi s vámi a domáhají se pocho-
pení neudržitelné situace. Mimochodem jsem
tam šel zbytečně a o tom, že tam půjdu jsem
vám osobně řekl. Toto je pouze má reakce na
vaše sebehodnocení a s dalším obsahem člán-
ku protekční kultura nesouvisí.

Vše dobré vám přeji paní Jarolímková.
Malinka Zdeněk penzion Kamínek

O práci, spolupráci a nespolupráci
Využívám příležitosti k diskusi s panem Z.

Malinkou a zveřejňuji jím očekávanou odpo-
věď na jeho názory v článku „Povolební před-
volební hrátky…“ o vzájemné ne – spolupráci.
Můj článek není o tom, „abychom si to s pa-
nem Malinkou vyříkali“ pro pobavení čtenářů.
Proto věřím, že níže napsané bude i takto po-
chopeno. Děkuji.
Spolupráce KIC N. Hrady a Z. Malinka
(Penzion Kamínek)

1. V roce 2008-2009 naše KIC realizovalo
vzdělávací projekt pro zaměstnance informač-
ních center, podnikatele v cestovním ruchu,
členy místních samospráv a další zájemce z
Novohradska a mikroregionu Sdružení Růže.
Uskutečnili jsme několik odborných seminářů,
3 jednodenní výlety a 3 třídenní poznávací zá-
jezdy. Cílem bylo i vzájemné seznámení se lidí
z této profesní a podnikatelské sféry. K této ak-
tivitě byl přizván i pan Malinka (za Penzion
Kamínek), ale jeho reakce na zmiňované akti-
vity byla v průběhu celého projektu dost tristní
a záporná, a to přesto, že se nepřišel podívat ani
na jedno setkání íčkařů a podnikatelů v CR.

V rámci projektu jsme vydali tištěný pře-
hled kulturních akcí pro celý region, který byl
distribuován po okolí a byl rozdáván zdarma.
V kalendáři byly uveřejněny i kulturní akce
Penzionu Kamínek.

2. V roce 2010 vydalo Město Nové Hrady
stolní kalendář, ve kterém jsme uveřejnili
koncerty pořádané na Penzionu Kamínek.
Fotografie z Kamínku jsme v něm neotiskli,
protože jsme dali přednost akcím městským,
osadním, školním či spolkovým. Na rok 2010
vydalo současně KIC propagační materiál
Kulturní kalendář akcí roku 2010, kde jsme
rovněž otiskli pořádané koncerty na Penzio-
nu Kamínek a na titulní stranu otiskli jednu
fotografii z koncertu na Penzionu Kamínek.
Tento kalendář jsme distribuovali po našem re-
gionu, na IC včetně Č. Budějovic a na veletrh
Regiontour Brno. Celou letní sezonu byly kalen-
dáře zdarma k dispozici pro všechny návštěvní-
ky Novohradska. V roce 2010 jsme zdarma

uveřejňovali v Novohradském zpravodaji
jednostránkovou inzerci všech koncertů na
Penzionu Kamínek (duben – srpen, v červen-
ci ¼ str.) a na našem KIC byl vyvěšený ve
stejném období i plakát Kamínku o rozmě-
ru cca A1 (venkovní vitrína i uvnitř KIC),
který propagoval nejen koncerty, ale i pen-
zion samotný. V roce 2010 jsme v rámci pre-
zentačního stánku na veletrhu Regiontour
Brno propagovali i Penzion Kamínek (uby-
tování) i jeho koncerty (prostřednictvím foto-
grafií na stěnách stánku) a samozřejmě i ústně,
jako všechny ostatní možnosti turistické na-
bídky Novohradska. Stejně tak jsme o kultur-
ní nabídce na Kamínku informovali i letní
návštěvníky města, kteří navštívili KIC a hle-
dali něco kulturně-zajímavého. V roce 2010
jsem byla dotázána panem Malinkou, zda uve-
řejníme v NZ i zprávy a fotografie z koncertů
na Kamínku, aby si o nich lidé udělali větší
představu. Vyjádřila jsem se jednoznačně
kladně, ale žádný psaný příspěvek ani fotogra-
fie jsem do zpravodaje za celý loňský rok
z Kamínku neobdržela.

3. V době příprav stolního kalendáře na rok
2011 jsem písemně kontaktovala pana Malin-
ku, protože do požadovaného termínu na ode-
vzdání podkladů jsem nic neobdržela, zda nám
poskytne přehled koncertů na Kamínku pro
rok 2011. Odpověděl mi, že své akce ještě
nemá přesně naplánované a že v lednu bude
vše na jeho internetových stránkách. Do ka-
lendáře na rok 2011 jsem tedy uvedla na měsí-
ce červen – srpen odkaz na jeho internetové
stránky.

K vtipným perličkám z jednání mezi pa-
nem Malinkou a mnou:

1. „Propagujeme pouze akce města Nové
Hrady“. Upřesňuji: Propagujeme akce a akti-
vity všech subjektů, které mají zájem, ale
v prvé řadě akce pořádané Kulturním a infor-
mačním centrem N. Hrady.

2. V druhé perličce je „zakódovaná“ kvali-
ta či nekvalita spolupráce podnikatelů a KIC.
To je také skvělé téma k podrobnější analýze
(budeme pokračovat v příštím čísle, neb pro

podnikatele v CR – zejména ve stravovacích
službách – máme něco „dobrého“). Nicméně,
pokud si vzpomínám, tak tehdy při našem roz-
hovoru s panem Malinkou zaznělo ještě jedno
podstatné: …že máte zájem o spolupráci a ješ-
tě k tomu jste ochoten dát za to nějakou tu ko-
runu, protože peníze pro Vás nejsou problém
– třeba finanční podíl na tištěné propagační
materiály. A to v našich poměrech bylo před
dvěma roky opravdu spíš ojedinělé a ocenění
hodné, stejně tak, jako že jste jeden z mála byl
schopen uhradit i část finančních nákladů na
propagaci našeho regionu v Brně 2010. Škoda
jen, že jste neuskutečnil svůj nápad z loňského
roku a do veletržní a další propagace jste se
nepustil s vervou a nadšením, které jste tehdy
měl.

3. „Mizerná prezentace na veletrhu v Brně“
Stručně k veletrhu v roce 2010, na kterém se
byl osobně podívat pan Malinka. O tom, že
v roce 2010 nebudeme na veletrhu součástí Ji-
hočeské expozice ale samostatně (oproti před-
chozím rokům), jsme se skutečně dozvěděli
zhruba měsíc a půl před samotným veletrhem,
tedy v době adventních akcí, přípravách kalen-
dáře a propagačních materiálů. O tom jsem ale
psala již v loňském roce v NZ (ve zprávě o Re-
giontouru, únor 2010). Na toto téma bych ještě
navázala v příštím čísle NZ, respektive po jed-
nání valné hromady Sdružení Růže, které by
mělo mít v únoru na programu i návrh na pro-
pagaci regionu Novohradsko pro další období.

A úplně na závěr ještě poznámka k údajné
sebestřednosti KIC. Zhruba devadesát procent
naší práce a činnosti je založeno na nejrůzněj-
ších formách spolupráce. Ať se jedná o cokoli
co děláme, vždy musíme s někým spolupraco-
vat, vyjednávat a domlouvat. Většina akcí,
které pořádáme, je závislá na okolním tržním,
dobrovolnickém a lidském potenciálu. A po-
kud jsme opravdu někdy nějaké podnikatele
na našem KIC dovedli až do stavu zoufalství a
musel to zachraňovat starosta, tak se dodateč-
ně omlouvám. Pojďte to zkusit s námi ještě
jednou. K. Jarolímková

Povolební předvolební hrátky aneb mezi slepí-my jednooký králem
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Zprávičky ze školky
V první polovině ledna šly do finiše přípravy předškoláků na zápis

do základní školy: kresba, nápodoba psaní, matematické znalosti, bás-
ně, písně, pohybová cvičení a veškerá procvičování motoriky, paměti a
dovedností.

V souvislosti s nimi přijela v úterý 18. ledna do školky paní magistra
Lenka Kalová, aby uskutečnila domluvenou přednášku pro rodiče a pe-
dagogy dětí předškolního věku pod názvem „S pravou hemisférou do
světa i do školy“. Obsahem přednášky bylo shrnutí jejích zkušeností při
práci s dětmi i ve vzdělávání dospělých a z poradenské praxe. Jednalo
se o informace vycházející z praxe, kineziologických metod, přiroze-
ných metod učení, výhod využívání obou hemisfér - jde o to, jak jedno-
duchým způsobem pomoci dětem – a nakonec tedy i sobě – v rodině, ve
škole, při učení i v kolektivu. Paní Kalová mimo jiné říkala: „Pochopí-
me, proč děti mají rády rituály, proč jsou intuitivní, proč potřebují po-
hyb… Příroda je velmi moudrá a vytvořila pro člověka výborné
cvičení. Před tím, než se děti naučí chodit, lezou po čtyřech. Lezení ak-
tivuje pravou a levou hemisféru mozku a především jejich propojení,
které je pro schopnost soustředění v pozdějším věku velmi důležité.
Čím déle lezení po čtyřech trvá, tím lépe. To by měly mladé maminky
vědět. Podobně působí například hra na klavír. Všimněme si, že děti,
které hrají dobře na klavír či na jiný hudební nástroj, mají problémy se
soustředěním jen zřídka. Je ale mnoho dalších činností, které propojení
hemisfér podporuje.“

Paní Lenka pořádá kurzy „Kreslení pravou hemisférou“ pro dospělé
i děti (jeden z nich pořádalo KIC v Nových Hradech), zabývá se kinezi-
ologií, má poradnu, kde se naučíte například: jak jednoduše snižovat
stres u sebe i u dětí, v čem se liší pravá a levá hemisféra mozku a jak

toho využít v každodenním životě, jaký způsob učení je pro mne nejlep-
ší. Praktická cvičení ovlivňující využití obou mozkových hemisfér, ko-
ordinaci těla, soustředění, kreativitu, schopnost relaxace. Využívání
smyslů. Postupy jednoduchého kineziologického odblokování napětí,
strachu, obav a jiných nepříjemných pocitů. Souvislosti mezi některý-
mi rysy tváře, pocity a chováním…  (www.kalova.cz)

Vaše školka

V listopadu 2011 jsme v Koželužně pořádali s paní Kalovou kurz malová-
ní, kterého se zúčastnila i ředitelka novohradské MŠ. Je fajn, že jí návště-
va v kurzu byla určitou inspirací a že využila zkušeností paní Kalové
z oboru výchovy dětí pro přednášku určenou rodičům malých dětí. K.J.

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO
STROMEČKU

Základní tábor letošní Novohradské tisí-
covky byl tentokráte na autobusovém nádraží
v Nových Hradech. Úderem 12 hodiny jsme
vyrazili směrem do Štítu, kde v prvním táboře
na rozcestí Sokolího hnízda k nám dorazila
další skupina společně s horským psem Bubli-
nou. Zde děti plnily první úkol a přes zamrzlou
vodu jsme stoupali k dalšímu záchytnému tá-
boru. Další indicie, kterou bylo potřeba vyluš-
tit, nám napověděla, kde budou další zásoby.
Po zdolání 2. a 3. horského tábora jsme dorazi-
li až na vrchol v počtu 14ti lidí a horského psa.
Zde jsme složili celou zprávu, ozdobili jsme
vánoční stromeček pro zvířátka a podělili se
o horský poklad. Cesta zpět byla příjemná až
na utržené laviny – děti válely sudy. Příroda se
k nám zachovala velice pěkně, po celou dobu
naší výpravy bylo slunečno a nefoukal žádný
vítr. L. Starý (foto MOP ČSOP) U zdobeného stromečku

Procházka zimní přírodou
Již po třetí jsme odstartovali naše akce směrem k přírodě a jsme rádi,

že se toto naše toulání zimní přírodou stává stále oblíbenější akcí. Naše
skupina čítala letos 10 účastníků, cestou jsme došli další partu a v místě
našeho setkání jsme mohli zahlédnout skupinu dvanácti divočáků
v čele se statnou bachyní. Tyto jsme spatřili na rozcestí takzvané
"MORDOVKY". Samotný vrchol hraničního kamene zdolalo letos
6 skálolezců. Cestou zpět jsme se setkali s další partou od nás z Hradů a
na poslední křižovatce jsme potkali dalších pět vyznavačů zimní příro-
dy. Doufejme, že se k nám bude i nadále příroda chovat shovívavě, ne-
boť ačkoli bylo mrazivo, svítilo nám po celou dobu našeho putování
krásně sluníčko. L. Starý (foto MOP ČSOP) Část výpravy pod vrcholem

foto KIC



únor 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Zprávy ze školní družiny. Vážení čtenáři, jsme rádi, že se i v novém roce 2011 zajímáte o to,
jak pokračuje naše soutěž Školní družina má talent. Měsíc leden je vždy znamením nových za-
čátků, a proto i my již začínáme nacvičovat masopustní koledu. Každý rok proběhne konkurz,
kde děti musí předvést, že se nestydí a dokážou se ukázat před ostatními. I letos takový konkurz
proběhl a to jak dopadl, uvidíte, když se na nás přijdete podívat 4.3. v 15.00 hodin na náměstí.
Jste srdečně zváni. S tímto výběrovým řízením úzce souvisí i kategorie naší hry: Pohybová kate-
gorie – společenské tance, Hudební kategorie – zpěv lidových masopustních písní, Výtvarná ka-
tegorie – zimní sporty a sportovci

A kdo tentokrát zvítězil?
Pohybová kat.:

Zelené odd.: Marek Rolínek
Oranžové odd.: Dominik Budín
Červené odd.: Eliška Rolínková

Výtvarná kat.:
Zelené odd.: Maxmilián Šolle
Oranžové odd.: Anežka Kuřilová
Červené odd.: Šárka Nohavová

Jak dopadla kategorie hudební, vám oznámíme v příštím čísle.
A perlička nakonec aneb postřehy dětí:
Odpověď na otázku “Jaký je rozdíl mezi polkou a valčí-

kem?“ – „Valčík se tančí úplně jinak.“  Pepa Lew
ŠD „U Klouzajícího sluníčka“ (foto ŠD)

Školní družina
„U klouzajícího sluníčka“

zve na

DĚTSKÝ MASOPUST
4. 3. 2011, od 15.00 hod.

na novohradském náměstí,
hraje Mladá kapela

Červené oddělení

Oranžové oddělení

Zelené oddělení

Anežka Kuřilová

Max ŠolleŠárka Nohavová

ŠD INFORMUJE
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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

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 nepra-
videlně, vždy budete vítáni. Stačí se vhodně obléci a vzít „dese-
tikačku“ 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, vý-
tvarné tvoření pro radost dětí i rodičů.

Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který bude
aktualizován na propagačních 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

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ
15. 2 . 2011, od 18.00 hod., v Koželužně

vstupenky 30 Kč

Tři roky v sedle na cestě kolem světa!
Lucie Kovaříková a Michal Jon

Lucie Kovaříková a Michal Jon podnikají cykloturistické expedice
již od roku 1994. V začátcích nejprve vyráželi na jedno až dvouměsíční
výpravy po Evropě, v letech 2002-2005 na kolech obkroužili celou pla-
netu a od roku 2006 se opět každoročně vydávají na kratší, několikamě-
síční cyklocesty. Jezdí na horských kolech a cestují sami, bez
doprovodných vozidel, vše potřebné si vozí s sebou v brašnách.
Celková váha nákladu činí cca 25-35kg u Michala a 20-30kg u Lucie –
v závislosti na charakteru výpravy. Denní ujetá vzdálenost závisí na te-
rénu: v průměru najedou 100-150km. Nejvíce ujetých kilometrů za
den: 249km (Kanada, 2004, při cestě kolem světa).
V období 1.5.2002-1.5.2005 absolvovali Lucie a Michal nejdelší a nej-
náročnější expedici „Na kole všemi kontinenty“. Jeli non-stop, cestu
nikdy nepřerušili, šlapali bez doprovodných vozidel, bez doprovodné-
ho týmu, vše si vezli v brašnách. Lucie se tak stala první Češkou, která
na kole objela svět a Michal teprve druhým Čechem, oba byli prvním
českým párem a prvními českými cyklisty na horských kolech. Jsou za-
psáni v České knize rekordů u agentury Dobrý den v Pelhřimově. Jsou
členy prestižního Klubu 7K magazínu Koktejl, který sdružuje ty, kteří
zanechali stopu na každém kontinentu – Lucie s Michalem zanechali na
všech kontinentech nejen stopy své, ale i stopy svých kol.

Suma sumarum: 3. roky, 68 175 km, 34 zemí všech kontinentů... co
více dodat?

Samozřejmě by toho bylo moc, strašně moc, vyprávění na několik
týdnů... :)

Lucka a Michal se věnují naplno i publikační činnosti a vozí na pro-
mítání některé ze šesti dosud vydaných knih. Obsahují kromě zážitků a
množství fotek velice podrobné informace o jednotlivých národních
parcích, o pohybu cykloturistů v nich, info o příjezdových komunika-
cích, o možnostech nocování, vstupech do NP, o mapách, cenách, le-
tenkách, pojištění, vybavení, celkových nákladech, apod. Knihy jsou
celobarevné, poř. cena okolo 300,- Kč. Budete mít unikátní příležitost
udělat sobě či známým radost, doplněnou o věnování přímo od autorů!

Přijďte si poslechnout, jak to všechno začalo, dramaticky probíhalo i
šťastně skončilo Jaroslav ZEMAN

Na prvním cestovatelském promítání jsme se s Markétou Lepíkovou,
sympatickou vysokoškolačkou, vypravili do Thajska, Laosu, Kambodži a
Vietnamu. Tyto státy navštívila se svým přítelem buď na kole nebo pře-
jezdy v „hromadných“ dopravních prostředcích. Její zážitky z cest měly
někdy nejen exotický nádech, ale dokázala s humorem vyprávět i o věcech
hodně osobních, vnímané ženským pohledem. Docela příjemná změna
v porovnání s vyprávěními předchozích cestovatelů – mužů. K.J.

Tvoření v keramické dílně Kána
při Klášteru Božího Milosrdenství
Dílna bude otevřena od února do konce dubna
v pravidelných dnech:
¡ středa od 16.00 hodin pro děti
¡ ve čtvrtek od 17:30 pro dospělé.

Dopolední tvoření k Velikonocům a Svátku Maminek pro před-
školní děti MŠ za podpory Města Nové Hrady. Po domluvě tvořit
mohou i děti ZŠ.

Přijďte využít jedinečnou možnost vyrobit si vlastnoruční dárek,
dekoraci, jarní originální květiny, ozdobné ptáčky do zahrady nebo
misku a hrnek vytvořený na hrnčířském kruhu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za keramickou dílnu Macková Ludmila

foto KIC
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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

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.

KIC Nové Hrady pořádá
společenský večer

s Miroslavem Donutilem
„Cestou necestou“

14.4.2011, od 19.00 hod.,
v Kinosále Nové Hrady

vstupenka 200Kč
předprodej vstupenek začal

na KIC N. Hrady, tel. 386 632 195

Město Nové Hrady
a Svaz tanečního sportu ČR  pořádá

TANEČNÍ SOUTĚŽ

33. ročník
NOVOHRADSKÉ ČÍŠE

23.4.2011, od 10.00 hod.,
v sále Hotelu Máj Nové Hrady
předprodej vstupenek zajišťuje

KIC N. Hrady a začne od 14.3.2011
další informace na tel. 386 632 195

KPH Trhové Sviny zve na
koncert

Musica Dolce Vita

D. Demuthová – mezzosoprán
Ž. Vokálková – flétna

Z. Šolcová – harfa

16.2.2011, od 19.00 hod. v KD T. Sviny
Další info na tel. 386 322 487

Nepřehlédnutelný vítěz závodu pan Lešťianský uprostřed

Zimní slavnost podruhé
V sobotu 29. 1. 2011 uspořádalo KIC N. Hrady druhý ročník Zimní slav-

nosti na novohradském náměstí. Sice ještě týden před tím to vypadalo, že to
buď odvoláme nebo budeme muset přivézt sníh ze Šumavy, ale nakonec bylo
bílo. Takže nový kopec na náměstí vyrostl téměř sám, trať na běžkařský zá-
vod byla také v závodnické normě, a tak se mohli zimně pobavit děti, rodiče,
náhodní kolemjdoucí i pořadatelé.

V programu účinkovali nejen děti, ananasy, pomeranče, mandarinky, Na-
stěnka s Mrazíkem, spící zvířátka, zimní vlajka, originální pokrývky hlavy,
ale i skvělí závodníci (tedy 4 závodnice) v čele s panem Leštianským, vítě-
zem běžkařského závodu. Byl skvělý po všech stránkách a vyhrál skutečně
zaslouženě. Skvělé a „přirozeně“ disciplinované byly i všechny děti, takže si
to užily s legrací a bez zranění.

Děkuji všem pořadatelům a kolegům z TSM za skvělou spolupráci, Hance
Staňkové za várnici s horkým čajem, Romanu Šollarovi za zvučení. No a ješ-
tě jednou panu Leštiankému za smyl pro humor…

K. Jarolímková (foto: B. Cáplová)

Ceremoniál k vztyčení Zimní vlajky začal
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Zpráva z veletrhu
Regiontour 2011
Ve dnech 13. až 16. ledna 2011 se na br-

něnském výstavišti uskutečnil 21. ročník me-
zinárodního veletrhu průmyslu cestovního
ruchu GO společně s jubilejním 20. ročníkem
mezinárodního veletrhu turistických možností
v regionech REGIONTOUR. Vedle expozic
samotných regionů nechyběly ani prezentace
firem z oblasti cestovního ruchu, soubory
přednášek a konferencí. Hlavními tématy le-
tošního ročníku byly regionální produkty spo-
lečně s regionální gastronomií, lidová řemesla
a folklór.

Veletrh Regiontour obsadil největší brněn-
ský výstavní pavilon P. Mezi vystavovateli
byly jak jednotlivé kraje republiky s rozsáhlej-
šími expozicemi, tak i samostatně některé re-
giony či města. Způsob prezentace měl
podobný charakter jako v minulých letech,
kdy byly nabízeny turisticky atraktivní lokali-

NĚKOLIK INFORMACÍ
z novohradského kulturního centra

V minulém zpravodaji jsem ve stručnosti
nastínila některé plánované kulturní akce a ak-
tivity, které pro vás připravujeme na rok 2011.
Většinu z toho můžete najít i v novohradském
stolním kalendáři, průběžně v Novohradském
zpravodaji nebo na plakátovacích plochách ve
městě a okolí. Budeme určitě rádi, když občas
zavítáte i do našeho kulturního a informačního
centra v přízemí radnice, kde je u vstupu vitrína
s aktuálními pozvánkami a uvnitř KIC další
zdroje informací. Tím je jednak nabídka pro-
pagačních materiálů o kulturním dění v JČK
(dostáváme podklady jednou měsíčně v rám-
ci rozvozu tzv. Kulturního mostu), veřejně
přístupný internet a v neposlední řadě jsou
k dispozici i zaměstnanci KIC, které můžete
„vyzpovídat“. Od října 2010 jsou zdrojem in-
formací i internetové stránky www.kicno-
vehrady.cz.

Od února by měla opět fungovat nová kul-
turní komise města (v tomto NZ se složení
dozvíte v zápisech z rady města). Věřím, že
bude určitě zase pořadatelskou oporou při
pořádání větších kulturních a společenských
akcí a že její činnost naváže na komisi před-
chozí a bude stejně tak „dělná“, přátelská, věc-
ná a kulturní.

Pokud jste ještě nezačali plánovat dovole-
nou, koukněte se nejprve do kalendáře akcí, co
je u nás v letní sezoně k vidění a slyšení, aby
vám neutekl nějaký pěkný koncert, divadélko
či jiná zajímavá událost. Například týdenní
program složený z muzicírování, tancování,
divadelnění, tvoření a dalšího mlsání je hned
na začátku prázdnin od 4. do 10. července a
jeho název Novohradské Hraní vyjadřuje
celkem výstižně jeho obsah i formu.

A co ještě byste měli vědět s větším předsti-
hem? Ráda bych opět spolupracovala s místní-
mi spolky, lidmi a dobrovolníky na některých
větších akcích, kterými jsou červnové historic-
ké slavnosti a gastro slavnosti v září. Tou třetí,
která bude už na začátku června, je Den dětí a
měl by to být den plný pohádek v našem zá-
meckém parku. Pokud už nyní tedy mohu „na-
motivovat“ jednotlivá zájmová sdružení a
spolky, která se zabývají činností pro děti a
také novohradské školy, pojďte prosím do
toho s námi a začněte už nyní přemýšlet, jaké
pohádkové bytosti jsou vám nebližší. V břez-
nu bychom udělali „pohádkovou“ schůzku a
rozdělili bychom si role. S heslem „kdo si hra-
je, nezlobí“, se budu těšit na setkání se všemi
nápaditými lidmi.

za KIC N. Hrady Květa Jarolímková

Změna na novohradském informačním centru
Od ledna 2011 vystřídala referentku IC Martinu Kolářovou, která odešla na mateřskou dovo-
lenou, ing. Jitka Duspivová. Vzhledem k tomu, že ing. J. Duspivová už v době studia praco-
vala několikrát v době letní turistické sezony jako brigádnice na IC, zaměření jejího
vysokoškolského vzdělání je obor cestovní ruch a má dobrý přehled o našem regionu, bude
určitě kvalitní a kvalifikovanou silou pro další zlepšení činnosti novohradského informační-
ho centra. Takže Martině Kolářové přeji za celý tým KIC hodně sil a zdraví do krásného ob-
dobí očekávání a především krásné a zdravé miminko a Jitce Duspivové zase hodně energie
a nadšení ze všeho a do všeho, co ji ve své profesi čeká a nemine. K. Jarolímková

Pokračujeme s výukou
šermu a připravujeme

další historické slavnosti

Od pondělí 7. února 2011 budeme
pokračovat ve výuce šermu pro děti a
dospělé. Učit šermovat se budeme každé
pondělí od 16.00 hod. (děti) a od 17.00 hod.
(dospělí). Podmínkou účasti v kurzu je za-
pojení do programu červnových historic-
kých slavností.

Rádi rozšíříme pořadatelský a už trochu i
„účinkující“ tým, došijeme kostýmy a také
v předstihu zveme všechny zájemce do kos-
týmovaného průvodu. Letošní slavnosti bu-
dou „zasaženy“ rožmberským rodem, což
by mohlo znamenat třeba i nějakou tu vrch-
nostenskou návštěvu. No uvidíme, kdo se
na nás přijede opět podívat.

Budeme pokračovat ve spolupráci s Fe-
drfechtýři, pozvali jsme už dvě kapely s re-
nesanční hudbou, mimo řemeslného trhu
chceme uspořádat i „sklářský“ trh, který
bude nejen na koukání ale i na dělání a ur-
čitě se budeme těšit na všechny dobré kolá-
če a buchty od pekařek ze seniorklubu.

Slavnosti budeme pořádat ve spolupráci
se státním hradem a dokonce za finanční
podpory Jihočeského kraje v rámci připo-
mínky čtyřstého výročí od smrti poslední-
ho Rožmberka Petra Voka.

K. Jarolímková (foto KIC)

pokračování na str. 19
foto KIC
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ty, zajímavosti, památky, doplňkové a kulturní
programy, zážitkové aktivity a často i gastro - re-
gionální produkty (beskydské sýry, moravské
víno, Hořické trubičky,..). Jihočeská expozice
byla řešena stejně jako loni, nabízeny byly pro-
pagační materiály členěné dle témat, nicméně na
jednotlivých stáncích bylo možné získat i další
propagační materiály z konkrétních jihočeských
měst a míst. Jihočeskou specialitou bylo připo-
menutí Rožmberského roku jak samostatným
pultíkem s materiály o „rožmberských“ akcích
v roce 2011, tak i architektonickým ztvárněním
a figurínou představující čtyři sta let mrtvého
Petra Voka.

Prezentační stánek Nových Hradů a Novo-
hradska byl rovněž v podobném stylu jako
v loňském roce, nicméně tentokrát v těsné
blízkosti Jihočeské expozice, takže jsme byli
lépe „dohledatelní“ pro všechny zájemce o in-
formace z našeho regionu. Pro veletrh jsme
vydali tři nové propagační materiály – Nové
Hrady a Novohradsko, kulturní kalendář a pře-
hled ubytování. K prezentaci Nových Hradů a
Novohradska jsme vyzvali také okolní města,
obce ale i ubytovatele, aby nám poskytli svoje
tištěné materiály. Tímto bychom chtěli poděko-
vat jak městu Trhové Sviny a obci Besednice
(jejich dodanými materiály jsem prezentovali i
nedílnou součást Novohradska – oblast Slepi-
čích hor), tak i ubytovatelům Penzion Kamí-
nek, Ubytování Helena Žiaková, Penzion Na
Celnici, Penzion „N. 1670“, Klášter Nové Hra-
dy, Hotel Máj a Penzion Lesovna Žofín.

Pokud bychom měli popsat reakce náv-
štěvníků veletrhu na oblast Novohradska, byly
téměř všechny kladné. Mnoho z nich velice
dobře zná Nové Hrady a Novohradské hory a
někteří se sem rádi vracejí a jezdí sem pravi-
delně! To je určitě potěšující zpráva pro nás
všechny, a vizitka toho, že se zde cítí dobře a
máme jim co nabídnout.

Po celé čtyři dny konání veletrhu probíhala
na stánku Asociace hotelů a restaurací ČR
„Czech Specials“ show a jeho součástí byla
restaurace s profesionálním zázemím. Náv-
štěvníci mohli nejen ochutnat regionální pokr-
my, ale také se dozvědět zajímavosti o naší
národní kuchyni. Vařilo se 3x denně a své

umění představovali ti nejlepší mistři svého
oboru. Bylo možné vidět kuchaře z týmu hote-
lu Holiday Inn Brno, z hotelu Voroněž Brno
nebo restaurace hotelu International Brno.
Součástí show bylo i malování na kávu, které-
mu se říká Café Art, a toto umění ukazovala
česká mistryně ve vaření kávy Petra Veselá.

Czech Specials je projekt, který propaguje
českou a moravskou gastronomii a do tohoto
projektu je zapojeno více jak 140 restaurací
v celé České republice. Novohradsko ale
nemá mezi restauracemi svého zástupce. Cí-
lem projektu je vrátit se ke „kořenům gastro-
nomie“ a z kvalitních potravin uvařit výborné
pokrmy. Tímto bychom chtěli apelovat na
všechny restaurace v našem okolí, aby se po-
kusily nabízet místní speciality a zpestřily tak
nabídku jídelních lístků, máme se přece čím
chlubit! Vždyť guláš, řízek nebo vepřovou na-
bízejí jídelníčky skoro všude…

Ti, kteří neměli to štěstí ochutnat speciality
od mistrů kuchařů při komentované show,
mohli využít posezení v improvizované res-
tauraci, kde se podávalo 14 hotových pokrmů.
Každý z nich zastupoval daný kraj a specialitou
pro ten jihočeský byla Cmunda po kaplicku.

Novinkou letošního ročníku byla i expozi-
ce lidových řemesel. Řemeslníci na svých
stáncích nejen prodávali své výrobky, ale tak-
též ukazovali své dovednosti. K vidění byly
např. kraslice, paličkované krajky, ručně ko-
vané umělecké předměty, výrobky z modroti-
sku, vinuté skleněné perly, pletené koše a
mnoho dalšího. S několika řemeslníky jsme
navázali kontakty pro možnou spolupráci při
slavnostech či tvůrčích a výtvarných dílnách
v Koželužně.

Součástí veletrhu bylo vyvrcholení celoná-
rodního projektu „Největší galerie znaků měst
a obcí ČR“, který pořádala agentura Dobrý
den (Pelhřimov) a následně byl potvrzen nový
český rekord. Město Nové Hrady mělo díky
žákům Základní umělecké školy Nové Hrady
své čestné zastoupení. A znak našeho města se
opravdu povedl! Znaky byly vystaveny podél
obvodových stěn uvnitř pavilonu a rozděleny
podle krajů. Ten novohradský byl spolu s tr-
hosvinenským umístěn téměř uprostřed všech
ostatních znaků.
Za KIC N. Hrady Ing. Jitka Duspivová (foto KIC)

Ochutnejte Českou republiku

Řemeslný trh na veletrhu

Naším veletržním sousedem bylo i město Velké Pavlovice a jeho starosta

Rožmberský rok

Zpráva z veletrhu Regiontour 2011 | Zpráva z veletrhu Regiontour 2011

Soutěž ve vyobrazení znaku města z odpadu

pokračování ze str. 18
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INFORMACE Z KNIHOVNY
� V pátek 28. ledna si přihlášené děti zahrály v počítačové učebně ZŠ na čas počítačovou hru

Webovou diwočinou, kterou pro ně připravil Úřad pro ochranu osobních údajů. Cílem této akce je
seznámit děti od 7 do 10 let zábavnou formou s problematikou ochrany osobních údajů. Prostřednic-
tvím hry si děti osvojí nejen základní návyky při používání počítače, ale naučí se také chovat bezpečně
a ohleduplně na internetu. Hru si můžete zahrát i vy na www.wildwebwoods.org, kde je hra umístěna.
� Za pomoc s organizací a realizací soutěže děkuji řediteli ZŠ Mgr. Kříhovi, Mgr. Rolínkovi a

paním učitelkám z I. stupně ZŠ.
� Na sobotu 12. února ve 14 hodin je pro vás v Koželužně připravena beseda s autorem

předlohy k Četnickým humoreskám plk. JUDr. Michalem Dlouhým. Čekají vás dvě hodi-
ny poutavého vyprávění o četnících z 1. republiky, možná, že se dozvíme i něco o četnictvu
z naší oblasti. Pan Dlouhý je autorem celé řady knih, které bude možno na místě po skončení
besedy zakoupit, k tomu získat autogram nebo věnování.
� V době jarních prázdnin bude knihovna v provozu každý den od 10.00 do16.00, protože bude

Týden čtení pohádek. Děti, které nebudou mít žádný prázdninový program, můžou přijít do
knihovny poslouchat pohádky. Ty větší, které dobře čtou, můžou přijít a číst těm menším.
� V březnu plánujeme besedu s autorským čtením a s hudebním doprovodem. Hosty budou spi-

sovatelka a publicistka Zuzana Maléřová a spisovatel a hudebník Josef „Pepson“ Snětivý.
D. Císařivá (i foto)

OKÉNKO DO KNIHOVNY
Spící panna – Deaver, Jeff

Agentka Kathryn Danceová, odbornice na kinezickou analýzu, do-
káže odhadnout lež a vytušit myšlenkové pochody vyšetřovaného.
Nyní řeší závažný případ v rodné Kalifornii: Daniel Pell, několika-
násobný vrah, jenž dokáže ostatním snadno vnutit svou vůli, utekl
pomocí geniálního triku z vězení a začíná realizovat svůj plán.
Chce-li Kathryn dopadnout Pella dříve než zmaří další životy, musí
získat ke spolupráci lidi z jeho minulosti: trojici žen, které žily pod
jeho sadistickou vládou v sektě, a zejména malou holčičku přezdí-
vanou Spící panna. Ta byla jediným člověkem, kterému se podařilo
přežít, když Pell ve svém běsnění povraždil celou jednu rodinu. Po-
daří se Pellovi realizovat své záměry? Anebo zvítězí pronikavý úsu-
dek a dokonalý pozorovací talent Kathryn?

Svědectví pamětníků druhé světové války – Kejha, Josef
Autentické vzpomínky pamětníků druhé světové války z Plzeňské-
ho kraje doprovází bohatá fotografická dokumentace, mnohé ze
snímků se teprve nyní dočkaly publikování. Za každou vzpomínkou
je skutečný lidský příběh, který by mohl oslovit čtenáře všech gene-
rací. Život za okupace, odboj, příjezd Američanů i doba těsně po
válce - to vše ožívá v publikaci, která je vhodná i jako doplňková
učební pomůcka pro základní a střední školy v hodinách dějepisu.

Japonskem s otevřenou pusou – Mára, Jiří
Rodina Márových vyjíždí do dalekého Japonska tentokrát v plné se-
stavě, rodiče se synem Jirkou, upoutaným na invalidní vozík, který
řídí jeho sestra Monika. Pojeďme s nimi poznat historické, technic-
ké i přírodní zajímavosti Země vycházejícího slunce, ale také nav-
štívit rodiny přátel a chvíli žít jako skuteční Japonci oblečeni
v jukatách, bydlet v rjokanech, koupat se v onsenech, přemisťovat se
místními dopravními prostředky a dvěma hůlkami okusit chuť
a  vůni exotické východní kuchyně.

Rafanda – Kubíková, Karla
Komorní vzpomínky ženy z doby od konce 2. světové války do za-
čátku 70. let 20. století o tom, jak se z aktivní ženy velmi snadno pod
vlivem společenské masáže stává zatrpklá, o to však odhodlanější
prorežimní posluhovačka, postupně ztrácející city, ohleduplnost
a soucit s okolím.

Příhody malého kouzelníka – Färber, Werner
Příběh malého kouzelníka je dětem předložen jak v českém, tak sou-
běžně v německém jazyce a některá slova jsou nahrazena obrázky.
Tak mohou text sledovat i děti, které ještě neumí písmenka.

Půl kopy do kopy pohádek a pověstí z celých Čech –
Čekanová, Markéta

Společná knížka Markéty Čekanové a Zdeňka Zajíčka s ilustracemi
Vhrstiho přináší třicet pohádkových příběhů. Na konci každého pří-
běhu Zrnko pravdy, které obsahuje historické reálie.

Soutěž na internetu

Zveme vás
na zajímavou besedu

o četnících a Četnických
humoreskách.

Hostem bude Michal Dlouhý,
duchovní otec stejnojmenného

televizního seriálu.

Beseda se koná
v sobotu 12. února 2011

ve 14 hodin v Koželužně

V závěru besedy bude možno koupit
od autora knihy a získat autogram.

Vstupné ve výši dle uvážení

Připravila Městská knihovna
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Sobota 5.2.2011 20.00 hod.

· Nesvatbov
Starosta středně velké vesnice se snaží dát do-
hromady místní třicátníky, kteří zbyli na ocet.
Slovenská vesnice Zemplínske Hámre pomalu
ale jistě vymírá. Její starosta, generál ve vý-
službě, se ale nechce vzdát. Ke svému boji
s třicátnickou samotou používá různé pros-
tředky: nabízí nemalou finanční odměnu za
každé nově narozené dítě, nabádá místním
rozhlasem k plození dětí a nakonec uspořádá
seznamovací večírek pro "nezavrabčené".
Česko – slovenský situační dokument,
přístupný, 72 min., 55,- Kč

Středa 9.2.2011 20.00 hod.

· Rodinka
Stejně jako kdysi, i dnes je centrem dění
RODINKY hala a kuchyně, kde se scházejí a
řeší s humorem sobě vlastním všechny trable
a legrační i vážnější kolize, prožívají krásné
rodinné chvíle… Nebo, a to je novinka, schá-
zejí se v zimní zahradě, kterou Zdeněk přetvo-
řil na „tropy“. Pěstuje zde orchideje, které by
mu záviděl i slavný detektiv Nero Wolf. Ro-
dinné porady v tropech mají většinou tak tro-
chu tajnůstkářský ráz. Právě tady rodinná rada
řeší třeba problém: Jak se zbavit hodné, ale
příliš zvědavé sousedky? Budou to tedy opět
setkání, která nabídnou chvíle nabité pozitivní
energií a rodinnou pohodou.
Česká komedie, přístupný, 90 min., 55,- Kč

Sobota 12.2.2011 20.00 hod.

· Wall Street: Peníze nikdy nespí
Do dekadentního prostředí finanční tepny svě-
ta zavedl Oliver Stone diváky již v roce 1987.
Nyní se filmový triumvirát v podobě režiséra
Olivera Stonea, herce Michaela Douglase a
producenta Edwarda R. Pressmana po 22 le-
tech opět sešel v New Yorku, aby spolu nato-
čili pokračování slavného filmu Wall Street,
tentokrát s podtitulem Peníze nikdy nespí.
Drama, přístupný od 12 let,
české titulky, 127 min., 55,- Kč

Středa 16.2.2011 13.30 hod., 17.00 hod.

· Já padouch
Na ospalém předměstí zastavěném rozkošný-
mi domky s upravenými předzahrádkami žije
NEJVĚTŠÍ ZLODUCH POD SLUNCEM.
Producent Doby ledové Chris Meledandri
stvořil trojrozměrnou animovanou komedii,
která představuje zbrusu nového hlavního hr-
dinu. Ukrutného záporáka jménem Gru, který
se nezastaví před žádnou špatností, na druhou
stranu ale umí být nekonečně zábavný. Ať už
prostřednictvím armády žlutých pomocníků,
Mimoňů, nebo díky Jiřímu Lábusovi, který
Gruovi v češtině propůjčil svůj hlas.
Animovaná komedie,
přístupné, česky, 95 min., 55,- Kč

Středa 16.2.2011 20.00 hod.

· Ďábel

Když nejede výtah v mrakodrapu, je to nepří-
jemné. Když jste zrovna uvnitř té plechové
krabice, je to peklo. A když je v ní s vámi ně-
kdo, kdo vám usiluje o život, je to horor. Slav-
ný hororový tvůrce M. Night Shyamalan
(Šestý smysl, Vesnice) se pustil do produkce
ambiciózního projektu série thrillerů podle
vlastních povídek, které se budou zaštiťovat
značkou The Night Chronicles. Film Ďábel je
prvním z nich.

Horor, přístupný od 15 let,
české titulky,  80 min., 55,- Kč

Sobota 19.2.2011 20.00 hod.

· Na doraz

Od režiséra Todda Phillipse přichází nová ko-
medie „Na doraz“ v hlavní roli s Robertem
Downeym Jr. a Zachem Galifianakisem. Tu-
hle nesourodou dvojici svede shoda náhod na
společný road trip, který jim oběma nakonec
změní život. Robert Downey Jr. hraje Petera
Highmana, kterému se mělo narodit první dítě
už před pěti dny. Peter spěchá na letiště v At-
lantě, aby stihl let domů a mohl být u porodu
se svou ženou. Jeho nejčistší záměry se ale na-
prosto zvrtnou, když díky náhodnému setkání
se snaživým hercem Ethanem Tremblayem
(Galifianakis) musí Peter opustit letadlo a vy-
dat se s Ethanem z Atlanty na road trip, při kte-
rém zničí několik aut, početná přátelství a
Peterovy poslední nervy.

Komedie, přístupný,
české titulky, 100 min., 55,- Kč

Středa 23.2.2011 20.00 hod.

· Zelený sršeň

Britt Reid (Seth Rogen) je synem jednoho
z nejslavnějších a nejrespektovanějších me-
diálních magnátů v Los Angeles a je více
než ochotný spokojeně pokračovat ve svém
marnotratném a bezcílném životě plném ve-
čírků – až do chvíle, kdy jeho otec (Tom
Wilkinson) za záhadných okolností zemře a
odkáže Brittovi své rozsáhlé mediální impé-
rium. Ten naváže nečekané přátelství s jedním
z kreativnějších a vynalézavějších zaměstnanců
svého otce, s Katóem (Jay Chou), a společně se
chopí šance k tomu, aby poprvé v životě dělali
něco smysluplného: aby bojovali se zločinem.
Aby se zločincům dokázali dostat na kůži, vy-
myslí si dokonalou lest: vydávají se za jedny z
nich. Britt se spolu s Katóem vydává do ulic
chránit zákon tím, že ho porušují, a stává se
obávaným bojovníkem proti zločinu – Zele-
ným sršněm.

Dobrodružný film,
přístupný, české titulky, 126 min., 55,- Kč

Sobota 26.2.2011 20.00 hod.

· Záměna
Kassie (Jennifer Aniston) je emancipovaná
čtyřicítka se smyslem pro humor. Má kariéru,
dobrého (byť poněkud neurotického a hypo-
chondrického kamaráda) a sem tam nějakou
známost. Biologické hodiny ale nemilosrdně
tikají, a tak se Kassie rozhodne mít dítě. A to
bez muže, jen s drobnou pomocí dárce sper-
matu. To se ale kamarádovi Wallymu (Jason
Bateman) vůbec nelíbí a udělá záměnu. Pak se
jejich cesty na sedm let rozejdou. Při jejich
dalším setkání je už přítomen malý, okatý,
lehce neurotický rozumbrada Sebastian (Tho-
mas Robinson), který si s Wallym nejen velmi
dobře rozumí, ale je mu i podobný. Hádejte,
jak to dopadne?
Komedie, přístupný,
české titulky, 101 min., 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – únor 2011

Připravujeme
Březen: Dobré srdce, Fotři jsou lotři,

Poznáš muže svých snů,
Dívka, která kopla do vosího hnízda,
Tři dny ke svobodě, Řetězová zpráva,
Na vlásku

Sport klub Hojná Voda pořádá

V. ročník

HOJNOVODSKÉ
ZLATÉ LYŽE
v sobotu 12. února 2011

v Hojné Vodě
(náhradní termín při nedostatku sněhu 26.2.2011)

Start: 10.00 hod.
Trať a styl: Profi A 33 km klasicky,

Profi B 16 km klasicky
Kategorie: na každé trati pouze 2

(muži a ženy)
Prezentace a výdej startovních čísel:

v Hotelu Hojná Voda od 8:00 do 9:30 hod.
Startovné: 300 Kč

Dětská zlatá lyže
od 14.30 hod.

Prezentace na startu od 13:30 do 14:30
Startovné zdarma

Od 19.00 hod. večer
živá hudba k poslechu i tanci

Bližší informace na tel.: 736 602 221
hojnavoda@seznam.cz

Borovany
Ó 11.2. pátek 20.00 hod.

TRADIČNÍ SVÍČKOVÝ PLES
hraje  Corso Music Band, tombola,
předtančení v historických kostýmech
KD Borovany

Ó 25.2. pátek 20.00 hod.
SPORTOVNÍ PLES
hraje Monika – bohatá tombola –
sportovní soutěž, KD Borovany

INFORMACE Z REGIONU
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Nabídka DVPP pro pedagogy ZUŠ a konzervatoří v roce 2011
Všechny semináře jsou akreditované MŠMT -  č.j. 33212/2010-25-867

¢ 1. Problematika hry na dechový nástroj
Zdenek Zavičák
4 semináře po 4 hodinách (1. seminář - čtvrtek 6. 10. 2011)
¡ Elementární návyky
¡ Technické a výrazové prostředky při interpretaci klasických skladeb.
¡ Technické a výrazové prostředky při interpretaci skladeb období

romantismu. Vztah formy a obsahu, potřebné nástrojové vybavení.
¡ Technické a výrazové prostředky při interpretaci skladeb

20.stol. Výrazivo hudby 20.stol. a moderní nástrojové techniky

¢ 2. Klavírní technika a její vztah ke stylové
interpretaci různých slohových období
Martin Vojtíšek
26. 3.,  16. 4.,  14. 5.,  4. 6. 2011
4 semináře po 4 hodinách  (soboty 10,00 – 15,00)
¡ Technika a interpretace hudby období klasicismu (Haydn,

Mozart, Beethoven)
¡ Technika a interpretace hudby romantismu (Chopin, Liszt)
¡ Technika a stylová interpretace hudby Vítězslava Nováka
¡ Technika a stylová interpretace hudby Leoše Janáčka

¢ 3. Metodika hry na violoncello
Renata Strašrybková
2. 4., 7. 5., 18. 6. 2011
3 semináře po 4 hodinách (soboty 10,00 – 15,00)
Praktické ukázky ve spolupráci s účastníky
¡ Získání prvotních znalostí  - držení nástroje, smyčce, základní

postavení rukou při hře
¡ Funkce pravé, levé ruky, přípravné cviky, koordinace
¡ Pokročilá problematika – palcové polohy, výměny poloh, vibrato

¢ 4. Letní hudební kurzy
pro hráče na smyčcové nástroje
13.8. – 20.8.2011
Info – viz přílohy

¢ 5. Houslové interpretační semináře
Leoš Čepický
12.3., 24.9.2011, další 2012
4 semináře po 4 hodinách (soboty 10,00 – 15,00)
Výklad projednávané tématiky s reakcemi na dotazy, doprovázený
ukázkami a prací se žáky (modely)
¡ Interpretace houslových skladeb z období baroka

(J.S.Bach-Sonáty a Partity pro sólové housle, A.Vivaldi –
houslové koncerty)

¡ Technické a výrazové prostředky při interpretaci děl
z období klasicismu
(W.A.Mozart – houslové koncerty a sonáty)

¡ Vztah formy a obsahu při interpretaci romantických skladeb.
Prvky programní hudby v houslových skladbách.

¡ Moderní prvky houslové hry ve skladbách autorů
20.století.Využití nových technických a výrazových
prostředků.

¢ 6. „Rychle a zábavně“ – kytarové semináře
Stanislav Juřica
19. 3.,  30. 4.,  21. 5.,  11. 6. 2011
4 semináře po 5 hodinách (soboty 10,00 – 16,00)
¡ Výuka je s kytarou v ruce!  (témata viz příloha)
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Wellnes služby
Martina Dolanská

Celotělové i částečné masáže,
čokoládovým a broskvovým máslem,

aroma oleji a hřejivou emulzí
v

Masáž lávovými kameny
v

Detoxikační masáž medem

tel.: 773 28 08 07

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

PODLAHY BICAN

AKCE – 10 %
NA VŠE

u PVC, KOBERCE, KORKY
u MARMOLEUM
u PLOVOUCÍ A DŘEVĚNÉ
u PODLAHY, PARKETY
u RENOVACE
u SYNTETICKÉ  PODLAHY

(STĚRKY – NÁTĚRY)
Otevírací doba:
Pondělí – pátek: 9.00 -11.30 hod. a 15.00-17.00 hod.

Adresa: Žižkovo náměstí 26, Borovany
(naproti benzín. pumpě), tel. 603 240 373

ČISTÍRNA ODĚVŮ

SBĚRNA ODĚVŮ
NA CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ

V Prodejně Podlahy Bican
Žižkovo náměstí 26, Borovany, tel. 777 583 335

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE
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Truhlářská zakázková
výroba „na míru“

Truhlářství Jihočeských lesů a.s.,
Nové Hrady

¢ výroba kuchyňských linek
„na míru“

¢ jídelních stolů, vestavených skříní,
¢ samonosných schodů a obkladů

betonových schodů,
¢ dveří vnitřních i vchodových, včetně

zárubní
¢ dalších výrobků z masivu i  lamina
¢ sklenářské práce ze skla hladkého,

s ornamentem i drátoskla

kontakt: truhlář Mráz Jan,
tel. 720 558 120

projekt, kalkulace: Antonín Hosnedl,
tel. 606 653 778

Drcené kamenivo
:       Kamenolom Štiptoň (u Nových Hradů)

nabízí sortiment drceného kameniva (certifikované)
pro stavební a dopravní akce:
štěrk, makadam, drť, prosev, lomový kámen (do základových
pásů), lomový odval (pro zemní úpravy a vyrovnávky terénu),
kamen. bloky (na skalky a okrasné zahrady),
včetně dopravy na místo určení.

kontakt: Dvořák Tomáš, tel. 607 273 682
fakturace: Hosnedl Antonín, tel. 606 653 778

� Pronajmu byt I. kategorie o skladbě 3 + KK
v činžovním domě se zahradou v Českých Velenicích.
Zájemci mohou volat na tel.: 602 272 392

� Prodám obývací stěnu, částečně prosklená, barva černá. Levně.
Tel. 728 032 407.

� Pronajmu zařízený byt 1+1 v rodinném domě se zahradou v Ledenicích.
Tel. 731 457 028


