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Pranostiky s novohradským vysvětlením
Březen – za kamna vlezem. Tak alespoň podle došlých příspěvků a

fotografií do našeho Zpravodaje, byl březen především ve znamení akcí
a aktivit pro děti. Proto titulní stranu zdobí samé fotografie dětí nebo
akcí, které pořádala škola, školní družina, ochránci přírody nebo naše
KIC. A myslím si, že je úžasné, když je z čeho vybírat, když mohou
děti vylézt „zpoza kamen“ a mohou někam jít a něco příjemného zažít i
třeba se svými rodiči.

Duben – ještě tam budem. O měsíci dubnu se v pranostice říká, že
„ještě tam budem“, tedy za kamny. Ale samozřejmě to záleží i na Vás,
kde budete. Minimálně nahlédněte alespoň do pozvánek na duben a vy-

bírejte tak, abyste nepřebrali. A pokud byste si nevybrali ani jednu „or-
ganizovanou“ akci, tak vezměte na záda batoh a vyjděte nebo vyjeďte
„neorganizovaně“ do Novohradských kopců.

Máj – vyženem kozy v háj. Tak to mi připomnělo kozy, které se pa-
sou před novohradskou kovárnou, a když už se začnou pást kozy v No-
vých Hradech, tak to znamená, že už začne hlavní turistická sezona.
Město opět o něco víc ožije novými tvářemi, otázkami, cyklisty a auty.
I o tom máme už malou předzvěst v rubrice IC informuje, podrobněji
pak v příštím čísle NZ.

K. Jarolímková

Víte kdo má také zásluhu na tom, že k nám přišlo jaro? I letos to byly
opět děti, které přišly jaro pozvat a přivítat na akci Vítání jara pořáda-
nou místní organizací ČSOP. Bylo to v sobotu 26.3. a děti i rodiče se
při společném pohybu v přírodě pěkně vyvětrali, zablbli a ochutnali prv-
ní vuřty opečené na ohni.                                                                 K.J.

Na letošním dětském karnevalu se možná ně-
kdo trochu i bál. Ale strach to byl zbytečný, vlk
si s dětmi jenom hrál a na konec děti rozhodly,
že mu kameny do břicha nezašijí ani ho nehodí
do studny, ale nechají si ho a ochočí…

K.J. (více uvnitř čísla)

Masopust v Nových Hradech bez dětské koledy by už nebyl úplný. Chy-
běl by nejen dětem, pro které je účast v koledě velmi prestižní, chyběl by
určitě i paním vychovatelkám, které si jej také užívají a chyběl by všem,
kteří se vždy rádi jdou na něj na novohradské náměstí podívat. Tak ahoj
masopuste letošní a ať opět ožiješ příští rok!     K.J. (více uvnitř čísla)

Dne 11.2.2011 se uskutečnilo v koncertním
sálu ZUŠ v Nových Hradech školní kolo v sólo-
vém a komorním zpěvu, pořádané Základní
školou Nové Hrady v rámci soutěže Zvonek
z Novohradských hor. Výsledky soutěže se do-
zvíte uvnitř čísla.                                       K.J.

P O Z V Á N K Y
n a d u b e n

5.4. Přednáška Třeboňské pískovny
9.4. Koncert Phillipe B. Tristan
12.4. Jídlová přednáška v Koželužně
14.4. Společenský večer s M. Donutilem
16.4. O pohár starosty města Nové Hrady
23.4. Taneční soutěž Novohradská číše
23.4. Velikonoce na kovárně
23.4. Velikonoční koulení
24.4. Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně
29.4. Zdobení Májky v MŠ
30.4. Slet čarodějnic a stavění Májky

v N. Hradech
30.4. Byňovská májka
30.4. Údolská májka
30.4. Memoriál Josefa Machutky
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Zápis z 11. schůze městské rady
ze dne 16. 2. 2011

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 10.  jednání rady města.

� 2. Směna parcel
Rada souhlasí s bezúplatnou směnou poze-
mků par.č. 1009/20 v k.ú. Nové Hrady o
výměře 142 m2 ve vlastnictví pana Jana
Loukotky a parcely č. 936/4 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 134 m2 ve vlastnictví Města
Nové Hrady a postupuje ji k projednání na
jednání  zastupitelstva města.
(Parcela č. 1009/20 se nachází pod komuni-
kací, proto ji chce majitel směnit s Městem
Nové hrady za pozemek nacházející se
v blízkosti nemovitosti v majetku žadatele.)

� 3. Komplexní pozemková úprava
k. ú.  Nové Hrady
Rada souhlasí s návrhem Komplexní poze-
mkové úpravy pro katastrální území Nové
Hrady a postupuje jej k projednání na jedná-
ní zastupitelstva města.

� 4. Komplexní pozemková úprava
k. ú. Údolí u Nových Hradů
Rada souhlasí s návrhem Komplexní poze-
mkové úpravy pro katastrální území Údolí u
Nových Hradů a postupuje jej k projednání
na jednání zastupitelstva města.

� 5. Návrh jednorázové odměny za výkon
funkce členům výborů
Rada souhlasí s návrhem jednorázových od-
měn za rok 2010 pro členy výborů, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva a postupuje jej
k projednání a schválení zastupitelstvu města.

� 6. Žádost o ustanovení oddávající
Rada bere na vědomí žádost zastupitelky
MUDr. Nataši Návarové o ustanovení oddá-
vající a postupuje ji k projednání a schválení
zastupitelstvu města.

� 7. Projekt Regenerace panelových sídlišť
Rada souhlasí s návrhem projektu "Regenera-
ce panelového sídliště Nové Hrady" a postu-
puje tento návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada byla starostou informována o přípra-
vě projektu "Regenerace panelového sídliš-
tě Nové Hrady". Projektová žádost je
připravená k podání do programu Minister-
stva pro místní rozvoj ČR "Podpora regene-
race panelových sídlišť pro rok 2011".
Projekt řeší regeneraci panelových sídlišť
v Nových Hradech – veřejná prostranství,
komunikace, parkovací plochy, kanalizace,
veřejné osvětlení, úprava zelených ploch,
vybavení sídliště. Projekt je rozdělen do pěti
etap. První etapa /pro rok 2011/ je zaměře-
na na část sídliště ŽPSV /v okolí domů čp.
239, 243, 293/. V dalších etapách bude řeše-
na zbývající část sídliště ŽPSV, sídliště
v Zahradní čtvrti a sídliště Míru.)

� 8. Kalkulace vodného a stočného
Rada bere na vědomí návrhy kalkulace vod-
ného a stočného pro rok 2011 a postupuje je
k projednání zastupitelstvu města s doporu-
čením schválení varianty č. 3 (meziroční
zdražení o 3,- Kč bez DPH).

� 9. Návrh jednorázové odměny za výkon
funkce členům komisí
Rada schvaluje dle návrhu jednorázové od-
měny za rok 2010 pro členy komisí.

� 10. Ukončení nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí ukončení nájemní
smlouvy a pověřuje tajemnici MěÚ zveřej-
něním záměru pronajmout bývalé jesle čp.
244, garáž a zahradu.
(Rada obdržela od Ústavu systémové biolo-
gie a ekologie, Akademie věd České repub-
liky, Brno oznámení o ukončení nájemní
smlouvy dohodou ke dni 31.3.2011.)

� 11. Zpráva o posouzení a hodnocení na-
bídek - Instalace topení - Byňov
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na akci "Instalace topení - Byňov" a
souhlasí s výběrem dodavatele fa. Miroslav
Pavel – Daniel Kořánek, Todně 18, která
předložila nejlepší nabídku.
(Rada obdržela od finanční komise rady
města Zprávu o posouzení a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku "Instalace topení
- Byňov". Nabídku podalo celkem 7 firem,
nejvýhodnější nabídku podala firma Miro-
slav Pavel - Daniel Kořánek, Todně 18.)

� 12. Sazebník úhrad
Rada schvaluje Sazebník Města Nové Hra-
dy za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím.

� 13. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu mezi Měs-
tem Nové Hrady a E.ON Distribuce, a. s.
k pozemku parc. č. 662 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 14. Žádost o prodloužení smlouvy
na nájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost paní Miroslavy
Vondrové, Pekařství Nové Hrady o proná-
jem části pozemku par.č. 296, cca 35 m2

v k.ú. Nové Hrady. Rada pověřuje tajemnici
zveřejněním záměru pronájmu pozemku na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.

� 15. Zrušení veřejného telefonního
automatu
Rada bere na vědomí informaci o zrušení
veřejného telefonního automatu v obci
Údolí a postupuje ji k projednání osadnímu
výboru Údolí.
(Rada obdržela informaci od firmy Telefó-
nica O2 Czech Republic, a.s. o opatřeních,
spočívajících ve zrušení veřejného telefon-

ního automatu v obci Údolí od března 2011.
V případě nutnosti zachování této služby
firma navrhuje spoluúčast města ve výši
500,-Kč měsíčně bez DPH.)

� 16. Rozhodnutí o povolení výjimky
Rybářství Nové Hrady – Kormorán
velký
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje o povolení
výjimky pro společnost Rybářství Nové
Hrady s.r.o., k možnosti kontrolovaného za-
plašovacího odstřelu lovících jedinců kor-
morána velkého.

� 17. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícímu věcnému břemenu
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi Městem Nové Hrady a E.ON
Distribuce, a. s. k pozemkům parc.č. PK
1443/1, GP 429, GP 430 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 18. Doplnění sdělení dle §2 zákona
č. 95/1999 Sb.
Rada bere na vědomí doplnění sdělení a se-
znam pozemků od Pozemkového fondu o pod-
mínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby.

� 19. Veřejná vyhláška – návrh
"Územního plánu Žár"
Rada bere na vědomí oznámení Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru výstavby, kul-
turních památek a územního plánování
o veřejném projednání návrhu "Územního
plánu Žár".

� 20. Stavební řízení
Rada bere na vědomí informaci o probíhají-
cích stavebních řízeních a nemá k nim při-
pomínek.

� 21. Oznámení o odstoupení člena komise
Rada bere na vědomí oznámení pana Mar-
cela Vondry, Nové Hrady, že nebude praco-
vat v komisi pro rodinu, seniory, děti a
mládež.

� 22. Vyúčtování nákladů na LSPP
Rada bere na vědomí vyúčtování nákladů
na LSPP Zdravotního zařízení polikliniky
v Trhových Svinech za rok 2010 ve výši
52 884,-Kč a pověřuje finanční komisi za-
pracováním do rozpočtu na rok 2011.

� 23. Žádost o poskytnutí finančního pří-
spěvku
Rada bere na vědomí žádost Asociace více-
účelových sportů a činností ČR o příspěvek
na rok 2011 a pověřuje finanční komisi za-
pracováním do rozpočtu r. 2011.

� 24. Žádost o poskytnutí finančního pří-
spěvku
Rada bere na vědomí žádost Klubu vojen-
ské historie a techniky Nové Hrady o.s.
o poskytnutí finančního příspěvku na čin-
nost na rok 2011 a pověřuje finanční komisi
zapracováním do rozpočtu r. 2011.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 25. Žádost o finanční podporu
Novohradského masopustu
Rada bere na vědomí žádost masopustního
výboru Nové Hrady o finanční podporu na
organizaci Novohradského masopustu a po-
věřuje finanční komisi zapracováním do
rozpočtu roku 2011.

� 26. Žádost o spoluúčast na grantu
Rada bere na vědomí žádost TJ Sokol na za-
jištění spoluúčasti na grantu od Jihočeského
kraje na vybavení šaten v kuželně. Rada
souhlasí s navýšením příspěvku TJ Sokol za
účelem financování spoluúčasti na grantu a
pověřuje finanční komisi zapracováním do
rozpočtu roku 2011.
(Rada obdržela od TJ Sokol Nové Hrady žá-
dost o spoluúčast na grantu Jihočeského
kraje na vybavení nových šaten v kuželně.
Získaná dotace ve výši 20 000,-Kč je pod-
míněna spoluúčastí ve výši 20%.)

� 27. Vyúčtování finančních prostředků,
žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí vyúčtování finančních
prostředků na provoz kovárny za rok 2010
od Společnosti Rožmberk o.p.s. Rada bere
na vědomí žádost společnosti o finanční pří-
spěvek na krytí nákladů spojených s provo-
zováním kovárny a pověřuje finanční komisi
zpracováním do rozpočtu na rok 2011.

� 28. Námitka  proti rozhodnutí
Rada bere na vědomí informaci starosty
o řešení námitky společnosti Realistav s.r.o.
České Budějovice proti rozhodnutí zadava-
tele k vyloučení z účasti v zadávacím řízení
- "Obnova veřejných prostranství a zázemí
pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady - Rekonstrukční práce na ob-
jektu kuželny". Rada pověřuje starostu dal-
ším jednáním ohledně námitky společně
s firmou Stavební poradna, spol. s r.o. Čes-
ké Budějovice, která zajišťovala přípravu a
průběh výběrového řízení.

� 29. Žádost o souhlas k výměně bytu
Rada bere na vědomí žádost paní Olgy
Pruknerové o souhlas k výměně bytu mezi
ní a panem Martinem Krenauerem a postu-
puje ji k projednání sociální a zdravotní ko-
misi.

� 30. Nabídka odkupu chalupy
Rada bere na vědomí nabídku Mgr. Antoní-
na Šebesty k odkoupení chalupy v Nakoli-
cích čp. 55 a postupuje ji osadnímu výboru
Nakolice, Vyšné, Obora k projednání.

� 31. Nabídka prací – údržba náhonu na
vodopád
Rada bere na vědomí nabídku Českého sva-
zu ochránců přírody na údržbu náhonu na
vodopád, údržbu košů a laviček v NPP Ter-
čino údolí. Rada souhlasí se začleněním do

rozpočtu roku 2011 a pověřuje starostu pod-
pisem objednávky.

� 32. Žádost o investice na rok 2011
Rada bere na vědomí žádost Technických
služeb města Nových Hradů o investici na
rok 2011. Rada pověřuje starostu dalším
jednáním ve věci a zajištěním zpracování
studie prašnosti.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost na investice na
univerzální stroj pro účely celoroční údržby
města a osad.)

� 33. Žádost o pracovní místo "Správce
obecních lesů"
Rada bere na vědomí žádost pana Zdeňka
Vaněčka o pracovní místo na pozici "Správ-
ce obecních lesů" a postupuje ji Technic-
kým službám města Nové Hrady.

� 34. Oznámení o zahájení řízení
Rada bere na vědomí oznámení CHKO
Blanský les o zahájení řízení a usnesení
o stanovení lhůty k vyjádření a k doplnění
podkladů – povolení výjimky ze zákazů
u kriticky ohroženého zvláště chráněného
živočicha raka říčního a raka kamenáče.

� 35. Informace k návrhu na vyhlášení
Národní přírodní rezervace Červené
blato
Rada bere na vědomí informaci MěÚ odbo-
ru životního prostředí o návrhu na vyhlášení
Národní přírodní rezervace Červené blato.

� 36. Projekt Jihočeské hospodářské
komory – Standort active
Rada bere na vědomí informaci Jihočeské
hospodářské komory o projektu Standort:
Activ Interregional - kooperativní rozvoj lo-
kalit v příhraniční oblasti.

� 37. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost pana Václava
Kříže o pronájem pozemku parc.č. 827/1
nebo parc.č. 827/40 v k.ú. Nové Hrady. Rada
pověřuje starostu a místostarostu p. Šlence
dalším jednáním, ohledně možnosti využití
nemovitosti jako pozemku k pronajmutí na
zahrádky.

� 38. Nabídka na zpracování žádosti
o dotaci
Rada bere na vědomí nabídku firmy Marce-
la Raabová, Horní Stropnice na zpracování
žádosti o dotaci na pořízení strojů na úklid
komunikací a pověřuje starostu dalším jed-
náním.

� 39. Výběrové řízení zpracování a aktua-
lizace projektové žádosti "Modernizace
místních komunikaci Nové Hrady"
Rada provedla výběrové řízení na zpraco-
vání a aktualizace projektové žádosti a pří-
loh "Modernizace místních komunikací
Nové Hrady". Rada schvaluje výběr firmy
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.,
Praha a pověřuje radního Mgr. Jarolímka
zajištěním koordinace příprav.

(Rada obdržela od hodnotící komise Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek na zpra-
cování a aktualizaci projektové žádosti a
příloh "Modernizace místních komunikací
Nové Hrady". Komise posuzovala osm na-
bídek podle předem stanovených kritérií.)

� 40. Žádost o souhlas se záborem
pozemku
Rada souhlasí se záborem pozemku ve
vlastnictví města v ulici 5. května v N. Hra-
dech u domu čp. 97. Rada pověřuje tajem-
nici MěÚ vyměřením poplatku dle platné
vyhlášky.
(Rada obdržela od Mgr. Vladimíra Hokra,
Nové Hrady žádost o souhlas se záborem
pozemku ve vlastnictví Města Nové Hrady
v ulici 5. května, čp. 97 z důvodu krátkodo-
bého uložení stavebního materiálu.)

� 41. Odkup pozemků
Rada bere na vědomí návrh Státního statku
Jeneč s.p. v likvidaci, Praha na odkup poze-
mku v k.ú. Údolí u Nových Hradů, parc.č.
986 – ostatní plocha a komunikace a postu-
puje návrh osadnímu výboru Údolí k pro-
jednání.
(Rada opětovně projednala návrh Státního
statku Jeneč s.p. v likvidaci, Praha na odkup
pozemků v k.ú. Údolí u Nových Hradů,
parc.č. 986 - ostatní plocha a komunikace.
Pozemek byl oceněn částkou 28.570,-Kč,
další náklady spojené s odkupem činí
1.800,-Kč znalecký posudek, 500,-Kč za
kolek na návrh na vklad do katastru nemo-
vitostí.)

Zápis z 12. schůze městské rady
ze dne 2. 3. 2011

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 11. jednání rady města.

� 2. Rozhodnutí o odvolání
Rada bere na vědomí rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje o odvolání Advokát-
ní kanceláře Kříženecký & partneři, v.o.s.,
České Budějovice proti rozhodnutí Města
Nové Hrady ze dne 14.1.2011 a pověřuje
starostu a tajemnici dalším jednáním.

� 3. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí protokol Městského
úřadu Trhové Sviny o výsledku kontroly
státní správy na úseku matrik.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny protokol o výsledku kontroly výkonu
státní správy na úseku matrik ze dne
9.2.2011. Kontrolou nebyly zjištěny závaž-
né nedostatky a nebyla uložena žádná ná-
pravná opatření.)

� 4. Oznámení o přípravě žaloby k vypra-
vení
Rada bere na vědomí informaci Advokátní
kanceláře Jarušek, Straková & Partners o
návrhu na vydání elektronických platebních
rozkazů ve věci pohledávky za neuhrazené
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dřevo od firmy Julius Hrmo - Pila Třebeč a
souhlasí s podáním návrhu na vydání elek-
tronických platebních rozkazů dle návrhu
Advokátní kanceláře Jarušek, Straková &
Partners.
(Starosta informoval radu o návrhu Advokát-
ní kanceláře Jarušek, Straková & Partners na
vydání dvou elektronických platebních roz-
kazů ve věci pohledávky za neuhrazené dře-
vo od firmy Julius Hrmo - Pila Třebeč.. Při
podání elektronického platebního rozkazu
je soudní poplatek v poloviční výši.)

� 5. Zápis z jednání Školské rady
Rada bere na vědomí zápis z mimořádného
jednání Školské rady při Základní škole
Nové Hrady ze dne 17. 2. 2011 a žádá ředi-
tele o poskytnutí výsledků testů od společ-
nosti Kalibro.

� 6. Oznámení o zahájení řízení ve věci
udělení výjimky
Rada bere na vědomí oznámení Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky,
Správy chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
o zahájení řízení ve věci udělení výjimky
z ochranných podmínek zvláště chráněných
druhů živočichů (kormorána velkého) a
usnesení o určení lhůty k provedení úkonu.

� 7. Vyrozumění o administraci Hlášení č. 1
Rada bere na vědomí vyrozumění od Regio-
nálního odboru Státního zemědělského in-
tervenčního fondu v Českých Budějovicích
o administraci Hlášení č. 1 o změnách
v rámci Programu rozvoje venkova na pro-
jekt "Zvýšení bezpečnosti obyvatel Nových
Hradů".

� 8. Vyrozumění soudního exekutora
Rada bere na vědomí vyrozumění soudního
exekutora JUDr. Pavla Vyžrala o provedení
exekuce vyklizením bytu bez náhrady, proti
povinnému Pavlu Svobodovi a Janu Loškovi.
(Rada obdržela od soudního exekutora
JUDr. Pavla Vyžrala vyrozumění o prove-
dení exekuce, vyklizením bytu bez náhrady,
proti povinnému Pavlu Svobodovi, bytem
Údolí č. 39 /jedná se o exekuci z bytu č. 3
v Byňově čp. 68/ a Janu Loškovi, bytem ná-
městí Republiky č. 13, Nové Hrady /jedná
se o exekuci z bytu č. 3 v domě čp. 13 v N.
Hradech/)

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

� 10. Pojistná událost
Rada bere na vědomí informaci společnosti
F.M.Partner spol. s r.o., České Budějovice
o nevyplacení náhrady škody za úraz na
místní komunikaci - chodníku.

� 11. Rozhodnutí
Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského
úřadu Trhové Sviny, odbor životního pros-

třední - oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství, o povolení k nakládání s podzemními
vodami - k jejich odběru z melioračního za-
řízení za účelem zdroje užitkové vody, pro
napájení skotu na pastvině, v k.ú. Buková
u Nových Hradů.

� 12. Smlouva o nájmu prostor
Rada schvaluje smlouvu s Národním pa-
mátkovým ústavem o nájmu prostor ke sva-
tebním obřadům, a to od 1. 4. 2011 do
31. 10. 2011. Rada pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 13. Souhlas s umístěním stavby na poze-
mku města
Rada schvaluje žádost Společnosti solár-
ních stavitelů s.r.o. o souhlas s umístěním
vodovodu, kanalizace, dešťové a splaškové
vody, vedení NN a vedení VO na poze-
mcích parc. č. 846/2 a parc. č. 1004/4 v k.ú.
Nové Hrady. Rada schvaluje smlouvu
o svolení s vybudováním síťového připojení
vody, kanalizace a elektrického proudu a
jeho následném převodu do majetku vlast-
níka pozemku.

� 14. Žádost o zápis majetku obce do KN
Rada bere na vědomí srovnávací sestavení
parcel pro pozemek parc.č. 936/3 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu města
zasláním žádosti ke Katastrálnímu úřadu pro
Jihočeský kraj o zápis tzv. historického majet-
ku obce na list vlastnictví Města N. Hrady.
(Rada obdržela od Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj srovnávací sestavení parcel
pro pozemek parc.č. 936/3 v k.ú. Nové Hra-
dy. Na základě tohoto srovnání bylo zjiště-
no, že se jednán o tzv. historický majetek
obce, který byl původně veden v majetku
České republiky s právem hospodařit pro
Lesy České republiky s.p.)

� 15. Optimalizace odběrných míst
elektřiny
Rada bere na vědomí informaci společnosti
IP Izolace Polná, s.r.o. o možnosti optimali-
zace odběrných míst elektřiny Města Nové
Hrady a pověřuje starostu a místostarosty
dalším jednáním.

� 16. Cenová nabídka  "Polyfunkční
pasivní dům v Nových Hradech".
Rada schvaluje cenovou nabídku společ-
nosti Stavební poradna s.r.o., České Budě-
jovice na zajištění zadávacího řízení formou
zjednodušeného podlimitního řízení – na
stavební práce na akci "Polyfunkční pasivní
dům v Nových Hradech".

� 17. Cenová nabídka – stavební dozor
"Snížení energetické náročnosti ZŠ
Nové Hrady"
Rada bere na vědomí cenovou nabídku spo-
lečnosti Stavební poradna s.r.o., České Bu-
dějovice na zajištění výkonu funkce dozoru
investora na akci "Snížení energetické ná-
ročnosti ZŠ Nové Hrady" a pověřuje inves-
tiční oddělení MěÚ přípravou výběrového
řízení.

� 18. Program péče o krajinu Směrnice
MŽP č. 3/2009 pro poskytování
finančních prostředků
Rada souhlasí s podáním žádosti do Pro-
gramu péče o krajinu v letech 2009 - 2011 na
ošetření dřevin aleje Svobody v Oboře (cel-
kový rozpočet 50 200,-Kč) a souhlasí s dofi-
nancováním podílu města (v případě přidělení
finanční podpory) ve výši 15 060,-Kč (30 %).

� 19. Umístění odchyceného psa
Rada schvaluje umístění odchyceného psa
do útulku "Psí domov" v Krásné Hoře na zá-
kladě smluvního vztahu.

� 20. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání komise
sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
1.3.2011. Rada schvaluje zařazení žádosti
paní Marie Suché,Petříkov č. 34 do sezna-
mu uchazečů o byt v DPS. Rada bere na vě-
domí výměnu bytu paní Pruknerové,
Husova č. 114 a manželů Martina a Žanety
Krenauerových, Údolská č. 55, za předpo-
kladu, že budou vyrovnány veškeré závaz-
ky vůči městu Nové Hrady.

� 21. Smlouva o užívání pozemku
Rada souhlasí s užíváním pozemků parc.
č. 251, 250, 241, 235/5 v k.ú. a obci Nové
Hrady pro Sdružení pro podporu cestovního
ruchu na Novohradsku, za účelem instalace
herních prvků Minigolf a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 22. Informace o akci Bike Adventure
Rada souhlasí s převzetím záštity starosty
města nad akcí Univerzitního sportovního
klubu Praha Bike Adventure, která se usku-
teční v termínu 8. - 10. 7. 2011.

� 23. Provoz keramické dílny Kána
Rada bere na vědomí nabídku Rodiny Pan-
ny Marie, Nové Hrady na provoz keramické
dílny Kána při Klášteru Božího Milosrden-
ství a postupuje žádost Kulturnímu a infor-
mačnímu centru a Základní škole Nové
Hrady.

� 24. Nové Hrady, parc. č. 827/1 –
pronájem pozemku
Rada bere na vědomí stanovisko společnos-
ti ČEVAK a.s. stanovisko k žádosti o proná-
jem pozemku parc. č. 827/1 v k.ú. Nové
Hrady. Rada nesouhlasí s pronájmem poze-
mku parc. č. 827/1 v k.ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
stanovisko k pronájmu pozemku parc. č.
827/1 v k.ú. Nové Hrady. Na uvedeném po-
zemku se nachází vodovodní řady. Jedná se
o hlavní přívodní a zásobní řady pro město
Nové Hrady. Přístup k vodovodnímu řadu
při opravě havárie je s ohledem na význam
/hlavní přívodní řad pro město Nové Hrady/
nutné zajistit neodkladně pro zajištění pří-
padně poruchy. Z výše uvedených důvodů
firma ČEVAK a.s. nedoporučuje pronájem
pozemku, o který požádal pan V. Kříž.)
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� 25. Prodej autobusu – Nabídka
Rada souhlasí s nabídkou Vlastimila Poppa,
Trhové Sviny na odkup autobusu a náhrad-
ních dílů  za částku 40 000,-Kč.
(Na základě zveřejnění záměru prodeje ne-
byla podána žádná jiná nabídka.)

� 26. Územní plán města
Rada postupuje zastupitelstvu města k pro-
jednání na jednání návrh na pořízení nového
územního plánu a doporučuje revokovat
usnesení Zastupitelstva města o pořízení
Změny územního plánu města, tuto změnu
nepořizovat a dále schválit pořízení nového
územního plánu pro celé správní území
města.
(Starosta města informoval radu města
o sdělení MěÚ Trhové Sviny, Odboru vý-
stavby, kulturních památek a územního plá-
nování a doporučení Krajského úřadu
Jihočeského kraje, Odboru územního plá-
nování týkající se povinnosti Města Nové
Hrady nejpozději do konce roku 2015 pro-
jednat a schválit nový územní plán města.
Tato povinnost vyplývá ze skutečnosti, že
dosud platný územní plán města byl schvá-
len na konci roku 2006, tedy před novelou
stavebního zákona. Z konzultace s MěÚ Tr-
hové Sviny, s projektantem arch. Daňkem a
Krajským úřadem Jihočeského kraje vyplý-
vá, že je vhodnější nepořizovat změnu
územního plánu tak, jak bylo původním zá-
měrem Města N. Hrady, ale zahájit pořízení
nového územního plánu pro celé správní
území města. Rada postoupila návrh na po-
řízení nového územního plánu k projednání
na jednání zastupitelstva města.)

� 27. Nabídka – Zpracování žádostí
Rada bere na vědomí nabídku společnosti
Garanta CZ a.s., České Budějovice na
zpracování žádosti o dotaci z XXIV. výzvy
Ministerstva životního prostředí na samos-
běrný a zametací vůz a pověřuje starostu za-
dáním studie prašnosti.

� 28. Vypořádání nároků na dovolenou
Rada souhlasí s proplacením nevyčerpané

dovolené starosty města.
(Rada obdržela žádost starosty města na
proplacení nevyčerpané dovolené za období
2006-2010.)

� 29. Program regenerace MPR a MPZ
Rada bere na vědomí oznámení Ministerstva
kultury ČR o schválení finanční podpory pro
Program regenerace městských památko-
vých rezervací a městských památkových
zón pro rok 2011. Rada bere na vědomí do-
poručení pracovní skupiny k Programu re-
genrerace MPR a MPZ. Rada postupuje
zastupitelstvu města k projednání zařazení
akce: "Buquoyská hrobka v Nových Hra-
dech" do Programu regenerace MPR a MPZ
pro rok 2011.

(Rada obdržela od Ministerstva kultury ČR
oznámení o schválení finanční podpory ve
výši 530 000,- Kč pro Program regenerace
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón pro rok 2011
/Program regenerace MPR a MPZ/. Po ob-
držení této informace byla svolána pracovní
skupina k Programu regenerace MPR a
MPZ, která projednala možnosti využití této
podpory. Pracovní skupina doporučila pok-
račovat v restaurátorských kamenických
pracech na Buquoyské hrobce - dolní kaple,
prostor před vstupem do horní kaple a část
horní kaple.

� 30. Rozbor hospodaření ZŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí výsledek hospodaření
Základní školy Nové Hrady za rok 2010 a
schvaluje převod zlepšeného hospodářské-
ho výsledku ve výši 44 133,-Kč do rezerv-
ního fondu. Rada si vyhrazuje možnost
kontroly použití tohoto fondu.
(Rada obdržela Rozbor hospodaření za rok
2010 Základní školy Nové Hrady, organizace
dosáhla zlepšeného hospodářského výsledku
v hodnotě 44 133,-Kč a žádá o převedení to-
hoto výsledku do rezervního fondu.)

� 31. Žádost o vyplacení zálohy na služby
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku ve
výši 50 000,-Kč pro Tělovýchovnou jedno-
tu Nové Hrady jako zálohu celoročního pří-
spěvku na zaplacení nákladů spojených
s provozem tělocvičny.
(Rada obdržela žádost Tělovýchovné jedno-
ty Nové Hrady o vyplacení zálohy příspěvku
na činnost a náklady spojené s provozem tě-
locvičny ve výši 100 000,-Kč na zaplacení
záloh na služby, které se platí měsíčně.
Rada konstatovala, že v rámci svých kom-
petencí může poskytnout příspěvek pouze
do výše 50.000,-Kč. Tato částka bude TJ
Nové Hrady poskytnuta jako záloha celo-
ročního příspěvku do doby, než dojde ke
schválení rozpočtu města pro rok 2011.)

� 32. Hrobka – ozvučení smuteční síně
Rada bere na vědomí informaci o instalaci

nového ozvučení smuteční sítě a pověřuje
Technické služby města Nové Hrady zve-
řejněním informace o možnosti využití
smuteční síně a způsobu zajištění hudby
pro smuteční obřady.
(Starosta města informoval o instalaci nové-
ho ozvučení smuteční sítě, která byla prove-
dena po konzultaci s TSM Nové Hrady tak,
aby lépe vyhovovala zajištění smutečních
obřadů.)

� 33. Výběrové řízení na zastupujícího
ředitele TSM
Rada jmenuje zastupující ředitelkou Tech-
nických služeb města Nové Hrady paní Ale-
nu Kedrušovou, a to na dobu určitou do
30.11.2012. Rada jmenuje paní Alenu Ked-
rušovou jednatelkou společnosti Služby
Nové Hrady s.r.o., a to na dobu určitou do
30.11.2012.

(Rada byla starostou Mgr. Hokrem a 1. mís-
tostarostou Bc. Vochoskou informována
o průběhu výběrového řízení na zastupující-
ho ředitele Technických služeb města Nové
Hrady. Do výběrového řízení se přihlásilo
deset uchazečů, všichni byli pozváni k
ústnímu pohovoru, který se konal dne
28.2.2011. Na základě přihlášek a ústního
pohovoru výběrová komise doporučila radě
jmenovat zastupující ředitelkou Technic-
kých služeb města Nové Hrady paní Alenu
Kedrušovou, která nejlépe splňovala pod-
mínky výběrového řízení.)

� 34. Návrh na zahájení řízení o přezkou-
mání úkonů zadavatele

Rada bere na vědomí návrh společnosti
REALISTAV s.r.o. na zahájení řízení o pře-
zkoumání úkonů zadavatele veřejné za-
kázky na stavební práce na projektu "Ob-
nova veřejných prostranství a zázemí pro
volnočasové aktivity obyvatel města Nové
Hrady". Rada pověřuje starostu jednáním
ve věci a uděluje plnou moc společnosti
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České
Budějovice při zastupování Města Nové
Hrady ve věci řízení o přezkoumání úkonů
zadavatele.

� 35. Smlouva na projekt

Rada schvaluje Mandátní smlouvu se společ-
ností CAUTOR PROJECTS & ADVISING
a.s., Praha na zpracování a aktualizaci projek-
tové žádosti a příloh na projekt "Moderniza-
ce místních komunikací Nové Hrady",
který bude předkládán v rámci 13. výzvy
Regionálního operačního programu regio-
nu soudržnosti Jihozápad. Rada pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

� 36. Jednací řád Rady města

Rada schvaluje Jednací řád Rady města
Nové Hrady dle návrhu místostarosty Bc. J.
Vochosky a pověřuje tajemnici MěÚ jeho
zveřejněním na internetových stránkách
města.

� 37. Oznámení vstupu na nemovitost

Rada bere na vědomí oznámení společnosti
FIERA a.s., Jindřichův Hradec o vstupu na
nemovitost – chodník na parc. č. 259/56,
259/57, 259/58 v k.ú. a obci Nové Hrady,
v souvislosti s realizací stavby v období bře-
zen 2011 - květen 2011.

(Oznámení společnosti FIERA a.s. Jindři-
chův Hradec o vstupu na nemovitost v sou-
vislosti s realizací stavby "Nové Hrady -
Zahradní čtvrť K259/24 - pan Rošek".)

� 38. Oznámení vstupu na nemovitost

Rada bere na vědomí oznámení společnosti
FIERA a.s., Jindřichův Hradec o vstupu na
nemovitost parc. č. 985/5 v k.ú. a obci Nové
Hrady, v souvislosti s realizací stavby v ob-
dobí březen 2011 - duben 2011.

(Oznámení společnosti FIERA a.s. Jindři-
chův Hradec o vstupu na nemovitost v sou-
vislosti s realizací stavby "Nové Hrady
K23/8 - pí. Sokolíková - úprava NN".)
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ZÁPIS ze 4. veřejného zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne  24. února 2011

Přítomni: Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. MUDr.
Nataša Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni: Ing. Ludovít Kasan
Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva
Zapisovatel: Jana Káplová – tajemnice Měst-

ského úřadu.

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
14 členů zastupitelstva, t.j. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 3. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
− Rezignace zastupitele pana Leoše Brychty
− Kontrola usnesení z 3. jednání zastupitel-

stva
− Dispozice s majetkem
− Rozpočtová změna č. 6
− Program „Podpora regenerace panelových

sídlišť“
− Kalkulace vodného a stočného na rok 2011
− Interpelace
− Diskuse
− Závěr a usnesení

Pan starosta požádal zastupitele o doplnění
programu jednání o následující body:

Bod č.7 Komplexní pozemková úprava pro
katastrální území Nové Hrady

Bod č. 8 Komplexní pozemková úprava pro
katastrální území Údolí u Nových Hradů

Bod č.9 Jednorázové odměny za rok 2010 pro
členy výborů, kteří nejsou členy zastupitel-
stva

Bod č.10 Žádost MUDr. Nataši Návarové o
ustanovení oddávající

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

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek,   p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. MUDr. Nataša Návarová,
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:

p. Bc. Josef Vochoska, p. Ivan Dorotovič,
p. Petr Michale.

Návrhová komise byla schválena 11 hlasy,
3 zastupitelé se zdrželi hlasování. Předsedou
komise byl zvolen  p. Bc. Josef Vochoska

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek,   p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, pí. MUDr. Nataša Náva-
rová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se p. Bc. Josef Vochoska, p. Ivan Doro-
tovič, p. Petr Michale

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su  4. jednání zastupitelstva:

Paní Emilie Koppensteinerová, p. Jan Ko-
llmann

Ověřovateli zápisu byli schváleni dle návr-
hu 12 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek,   pí. Mgr. Jar-
mila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
MUDr. Nataša Návarová, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppen-
steinerová

Pan starosta požádal zastupitele o projed-
nání bodu č. 6 po kontrole usnesení, neboť je
k tomuto bodu přítomem za firmu ČEVAK
a.s., České Budějovice pan Ing. Váňa, s tím, že
v zápise zůstane pořadí zachováno. Zastupitel-
stvo k tomu  nemělo námitek.

� 1. Rezignace zastupitele pana Leoše
Brychty
Pan starosta Mgr. Vladimír Hokr informoval
zastupitele o písemné rezignaci zastupitele
pana Leoše Brychty. Zastupitelstvo bere na
vědomí vzdání se mandátu zastupitele pana
Leoše Brychty - 14 hlasy. Vzhledem k ne-
moci pana Ing. Kasana dojde ke složení sli-
bu nového zastupitele na příštím jednání.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 2. Kontrola usnesení z 3.  jednání zastu-
pitelstva města
Kontrolu usnesení z 3. 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 3. ve-

řejného jednání zastupitelstva města v upra-
veném znění – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 3. Dispozice s majetkem
3.1 Pan starosta informoval zastupitele o
prodeji pozemku parc.č. 333/34 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 593 m2 a ideální 1/24 poze-
mků parc.č. 333/51, 330/10, 333/21, 325/29
(společné pozemky v areálu zahrádkářské
kolonie) o výměře 142,5 m2 v k.ú. Nové
Hrady panu Karlu Račákovi, Nové Hrady.
Prodej tohoto pozemku byl v zastupitelstvu
projednán a schválen paní Marcele Pokor-
né, která od smlouvy písemně odstoupila a
k prodeji pozemku nedošlo. Z tohoto důvo-
du je třeba původní rozhodnutí zastupitel-
stva ze dne 10.12.2009, bod 2.4. revokovat
a prodej schválit novému žadateli. Paní Po-
korná ve svém oznámení od odstoupení po-
žadovala kompenzovat náklady vynaložené
do tohoto pozemku, např. oplocení, zasaze-
né stromky. Tuto žádost město neakcepto-
valo s tím, že se musí dohodnout s novým
majitelem zahrádky. Zastupitelstvo revoku-
je své rozhodnutí z 24. jednání zastupitel-
stva města ze dne 10.12.2009, bod 2.4 ve
věci prodeje pozemku parc.č. 333/34 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 593 m2 a ideální 1/24
pozemků parc.č. 333/51, 330/10, 333/21,
325/29 ( společné pozemky v areálu zahrád-
kářské kolonie o výměře 142,5 m2 v k.ú.
Nové Hrady paní Marcele Pokorné a nově
schvaluje prodej pozemku parc.č. 333/34
v k.ú. Nové Hrady o výměře 593 m2 a ide-
ální 1/24 pozemků parc.č. 333/51, 330/10,
333/21, 325/29 (společné pozemky v areálu
zahrádkářské kolonie) o výměře 142,5 m2

v k.ú. Nové Hrady panu Karlu Račákovi,
Nové Hrady za cenu 35,- Kč/m2 + podíl na
pořízení geometrického plánu. Zastupitel-
stvo pověřuje starostu podpisem smlouvy. –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

Sál opustil p. Jan Kollmann a od bodu 3.2.
a  dále hlasoval.
3.2. Pan starosta informoval zastupitele o
návrhu Rady města o bezúplatnou směnu
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pozemků parc.č. 1009/20 v k.ú. Nové Hrady
o výměře 142 m2 ve vlastnictví žadatele
pana Jana Loukotky a parcely č. 936/4 v k.ú.
Nové Hrady o výměře 134 m2 ve vlastnictví
Města Nové Hrady. Pan Šlenc na doplnění
uvedl, že se zúčastnil místního šetření a
konstatuje, že směna je logická a doporuču-
je ji schválit. Zastupitelstvo schvaluje bez-
úplatnou směnu pozemků parc.č. 1009/20
v k.ú. Nové Hrady o výměře 142 m2 ve
vlastnictví pana Jana Loukotky a pozemku
parc. č. 936/4 v k.ú. Nové Hrady o výměře
134 m2 ve vlastnictví Města Nové Hrady.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy. – 13 hlasy.
Po přečtení usnesení se do sálu vrátil p. Jan
Kollmann.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se p. Jan Kollman

Po hlasování o bodu 3. opustil sál p. Petr
Michale a k bodu 4 a k dalším bodům dále
hlasoval.

� 4. Rozpočtová změna č. 6
Pan starosta seznámil zastupitele s ob-
sahem Rozpočtové změny č. 6 dle předlože-
ného rozpisu od správce rozpočtu paní Evy
Stráské. Jednotlivé položky byly objasněny
na konzultaci k jednání zastupitelstva. Na jed-
nání vznesl dotaz p. Ivan Dorotovič, ohledně
rozpočtové změny, týkající s § 4183, příspěv-
ku na bezbariérový byt. Starosta vysvětlil, že
se jedná o státní dávky, konkrétně příspěvek
na bezbariérové bydlení, který nebyl čer-
pán.
Do jednacího sálu se vrátil p.Michale a
k bodu 4 hlasoval.
Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje
rozpočtovou změnu č. 6 dle předloženého
návrhu.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 5. Program „Podpora regenerace
panelových sídlišť“
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem
projektu regenerace panelového sídliště
Nové Hrady. Projekt řeší regeneraci panelo-

vých sídlišť v Nových Hradech (veřejná
prostranství, komunikace, parkovací plo-
chy, kanalizace, veřejné osvětlení, úprava
zelených ploch, vybavení sídliště). Projekt
je rozdělen do pěti etap. Dále starosta infor-
moval o možnosti podání žádosti o finanční
podporu na realizaci projektu regenerace
panelového sídliště Nové Hrady v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky na podporu regenerace
panelových sídlišť. 1. etapa regenerace pa-
nelového sídliště Nové Hrady je zaměřena
na část sídliště ŽPSV (v okolí domů čp.
239, 243, 293) a počítá s rozpočtem v cel-
kové výši 5 499 278,-Kč (vlastní podíl
1 649 784,-Kč). V souvislosti s podáním
žádosti proběhla anketa mezi občany sídliš-
tě. Rozneslo se přes 220 anketních lístků,
přičemž se jich vrátilo vyplněných asi 100.
Z toho je zřejmé, že obyvatelé sídliště mají
zájem o dění ve svém okolí. Starosta předal
zastupitelům podněty, které vzešly z této
ankety, některé jsou již řešeny (rekonstruk-
ce komunikace v Zahradní čtvrti), dále ob-
čané chtějí oplotit dětská hřiště, navýšit
počet laviček, problémem jsou psí exkre-
menty apod. Anketa ukázala, že lidé mají
zájem, aby se v jejich okolí realizovaly
změny, proto by bylo přínosné získat tuto
dotaci. Je třeba schválit projekt regenerace a
dofinancování podílu města.
Paní MUDr.Návarová vznesla dotaz, zda
jsou uvedené bytovky panelové, neboť se
domnívá, že jsou cihlové.
Starosta města uvedl, že si město nechalo
vypracovat studii. Část bytovek je stavěna
z cihel, ale dle odborné firmy jsou stropy zho-
toveny podle technologie, která splňuje pod-
mínky pro přihlášení se do tohoto programu.
p. Šlenc vznesl připomínku o zařazení této
investice již do zpracovávaného návrhu roz-
počtu na rok 2011.
Starosta města odpověděl, že se nyní nebude
tato akce zařazovat do rozpočtu města. Zatím
bude podána žádost o finanční podporu.
Pan Ing. Kříha (občané) se dotazoval, jak je
definovaný panelový dům.
Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že toto defi-
nuje zákon nebo vyhláška.
Zastupitelstvo schvaluje projekt regenerace
panelového sídliště Nové Hrady – 14 hlasy.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o fi-
nanční podporu na realizaci projektu rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady
v rámci programu Ministerstva pro místní
rozvoj České republiky na podporu regene-
race panelových sídlišť a v případě přidělení
podpory souhlasí s realizací 1. etapy rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady
(rozpočet 5 499 278,- Kč) a s dofinancová-
ním podílu Města Nové Hrady ve výši
1 649 784,- Kč (30%). – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 6. Kalkulace vodného a stočného
na rok 2011
Starosta města pan Mgr. Hokr podrobně in-
formoval zastupitele o jednotlivých návr-
zích kalkulace vodného a stočného pro rok
2011. Bod byl podrobně probírán na kon-
zultaci. Starosta města připomněl, že kpos-
lednímu zdražení vodného a stočného došlo
v roce 2009, v roce 2010 zůstala hodnota
vodného a stočného stejná (došlo pouze
k navýšení DPH o 1%). Starosta zdůvodnil
navýšení vodného a stočného a uvedl, že je
potřebné a nutné počítat s opravou vodo-
hospodářského majetku.

Diskuse:
Pan Šlenc za svoji osobu uvedl, že, když se

firma ČEVAK a.s. slučovala, byli zde zástup-
ci provozovatele a uvedli, že sloučením firem
VAK a 1. JVS dojde k úspoře v nákladech.
Tuto úsporu však pan Šlenc nevidí. Chápe, že
je třeba provádět opravy, ale při pohledu na
zvýšení ceny vychází ze skutečnosti, že mno-
ho lidí přišlo o práci a bude pro ně zdražení
znamenat problém. Proto se zdrží hlasování.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, jestli je
prováděna kalkulace zvlášť pro Byňov a pro
Nové Hrady nebo dohromady, protože v By-
ňově se voda jenom upravuje, takže jsou nižší
náklady.

Pan starosta odpověděl, že kalkulace je
prováděna dohromady. Těžko lze kalkulaci
oddělovat, náklady na opravy jsou různé. Po-
kud se v daném roce neprovádí žádná oprava,
náklady jsou samozřejmě nižší, v dalším ob-
dobí může být větší oprava a kalkulace by pak
byla o hodně vyšší. Rozdělení by pro osady
nebylo výhodné.

Pan Ing. Váňa z firmy ČEVAK a.s. odpo-
věděl, že je výhodnější mít kalkulace pro jed-
nu oblast. Malé zdroje mají malé odběry, cena
je výrazně vyšší, než když se cena zprůměruje.

Pan Roule (občané) uvedl, že možnost za-
městnání v Nových Hradech a okolí není, pla-
ty jsou zde malé, nelíbí se mu zvyšování
vodného a stočného. Proto souhlasí s názorem
pana Šlence.

Pan starosta reagoval na připomínku a sou-
hlasil s tím, že finanční situace některých ob-
čanů z důvodu nezaměstnanosti není dobrá.
Pokud ale nezvýšíme vodné a stočné, museli
bychom finanční prostředky ušetřit na jiných
věcech, například na příspěvkových organiza-
cích, zájmových sdruženích nebo na chodní-
cích. Starosta uvedl, že si uvědomuje i další
zvyšování zátěže občanů ze strany státu, nic-
méně město může pouze částečně pomoci
jako jakýsi sociální polštář. Pan starosta dále
upozornil, že město se snaží nepřenášet veške-
rou zátěž na občany – nezdražovalo se nájem-
né v městských nájemních bytech, nebylo
provedeno zvýšení daně z nemovitostí. Pokud
nenavýšíme vodné a stočné, voda bude lev-
nější, ale pak se musí brát finanční prostředky
přímo z rozpočtu např. z oprav. Pokud máme
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v kalkulaci peníze na opravy, šetříme DPH.
Reálně je tam navýšení o tři koruny, dohodli
jsme se, že je to únosná míra. Tato varianta je
brána jako nejlepší.

Pan Roule (občané) uvedl, že by se spíš při-
mlouval za variantu nezdražování vodného a
stočného a ušetřil by například na chodnících.

Paní MUDr. Návarová vznesla dotaz, který
vyplynul z diskuse, zda je možné, že někdo ne-
platí stočné.

Starosta uvedl, že pokud není nemovitost
napojena na kanalizaci, musí prokázat ekolo-
gický vývoz septiků, jímek nebo zřízení do-
mácí čističky odpadních vod.

Ing. Váňa z firmy ČEVAK a.s. uvedl, že se
snaží podchytit všechny odběratele vody, u
stočného je to složitější. Provádí se revize, kte-
ré jsou na základě plánků, zjišťuje se, zda jsou
odběratelé napojeni na veřejnou kanalizaci.
Povinností je mít uzavřenu smlouvu s firmou,
pokud se zřídí nová přípojka, stávají se nový-
mi odběrateli. Ing. Váňa dále upozornil na
znění zákona o napojení na čistírny odpadních
vod a jejich provozování.

Paní Koppensteinerová konstatovala, že se
jistě nikomu nelíbí zvyšování cen, ani u potra-
vin, ale souhlasí s panem starostou a návrhem
na zvýšení ceny vody. Uvědomuje si též nárůst
některých položek v rámci kalkulace z důvodu
zdražení vstupních nákladů (chemie, elektřina)
Aby v budoucnu nedošlo ke skokovému zvýše-
ní, souhlasí s navrženým navýšením.

Pan Roule (občané) nesouhlasil s navýše-
ním a připomínal, že obec by měla hledat pení-
ze někde jinde, a vznesl dotaz, proč nám vodu
pořád spravuje firma?

Pan starosta informoval, že již došlo k vypo-
vězení smlouvy. Nyní bude připraveno výběro-
vé řízení, ze kterého vzejde nový provozovatel.
Pan starosta doufá, že nový provozovatel bude
mít pro město lepší podmínky. Můžeme si též
vzít zkušenosti z měst, která sama zajišťují
provozování a sečíst plusy a mínusy. Zatím to
však spíše vypadá, že, pokud by město sa-
mostatně provozovalo, výhra by to nebyla.
Další teoretická možnost je spojit se s jinými
obcemi.

Pan Kopřiva (občané) uvedl, že tři koruny
možná pro někoho nejsou nic, pro někoho ale
mohou znamenat hodně. V průměru to zname-
ná nárůst asi 400,- Kč za rok pro čtyřčlennou
rodinu. Zdražuje se také elektřina, potraviny,
zvýší se DPH. Celkové navýšení bude dělat
pro rodinu na konci roku tisíce. Podniky v naší
oblasti jdou do likvidace, občanům se pořád
navyšují výdaje. Doporučoval by, aby se za-
stupitelé zamysleli nad nezvyšováním ceny.
ČEVAK a.s. dostal výpověď, ať nechají ceny
do konce roku stejné a po výběrovém řízení ať
se rozhodne.

Starosta uvedl, že by se musel opakovat
v připomenutí vývoje ceny. Díky připojení
Dobré vody na čističku se daří držet relativně
nižší cenu oproti obcím v okolí.. Dlouhodobě
nelze držet tuto cenu, protože je nutno prová-
dět obnovu vodohospodářského majetku. Na-

víc dochází ke zdražení po dvou letech a pouze
o tři koruny.

Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného a
stočného pro město Nové Hrady na rok 2011
dle varianty č.3 předložené provozovatelem
ČEVAK a.s. České Budějovice /viz příloha/.
– 13 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se p. Miroslav Šlenc

� 7. Komplexní pozemková úprava pro
katastrální území Nové Hrady
Starosta města seznámil zastupitele s Návr-

hem nového uspořádání pozemků, Dodatkem
č. 1 a Dodatkem č. 2 ( Dokumentace návrhu
pozemkových úprav) a Plánem společných za-
řízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy
pro katastrální území Nové Hrady. Návrh
zpracovala společnost GEOPOZEM v.o.s.

Konstatoval zvýšení pozemků o 10,46 %
více pro město (cca. 4,5 hektaru), další výho-
dou je scelení a získání pozemků u bývalé cel-
nice. Získali jsme také velký pozemek podél
cesty k hraničnímu přechodu.

Zastupitelstvo schvaluje Návrh nového
uspořádání pozemků, Dodatek č. 1 a Dodatek
č. 2 (Dokumentace návrhu pozemkových
úprav) a Plán společných zařízení v rámci
Komplexní pozemkové úpravy pro katastrální
území Nové Hrady dle návrhu zpracovatele
společnosti GEOPOZEM v.o.s. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 8. Komplexní pozemková úprava pro
katastrální území Údolí u Nových Hradů
Starosta města seznámil zastupitele s Návr-

hem nového uspořádání pozemků, Dodatkem
k návrhu uspořádání nových pozemků č. 1 a
Plánem společných zařízení v rámci Kom-
plexní pozemkové úpravy pro katastrální úze-
mí Údolí u Nových Hradů. Návrh zpracovala
společnost GEOPOZEM v.o.s.

V rámci této komplexní pozemkové úpra-
vy získalo město významné pozemky v loka-
litě u třešňovky, hasičskou louku a pozemky
důležité pro vybudování protipovodňových
opatření. Celkem město získalo navíc cca.
15 hektarů pozemků, včetně pozemků pod
komunikacemi.

Zastupitelstvo schvaluje Návrh nového
uspořádání pozemků, Dodatek k návrhu uspo-

řádání nových pozemků č.1 a Plán společných
zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpra-
vy pro katastrální území Údolí u Nových Hra-
dů dle návrhu zpracovatele společnosti
GEOPOZEM v.o.s. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 9. Jednorázové odměny za rok 2010 pro
členy výborů, kteří nebyli členy
zastupitelstva
Starosta města seznámil zastupitele s návr-

hem na vyplacení jednorázových odměn za
rok 2010 pro členy výborů, kteří nebyli členy
zastupitelstva.

Zastupitelstvo schvaluje návrh na vyplace-
ní jednorázových odměn za rok 2010 pro čle-
ny výborů, kteří nebyli členy zastupitelstva –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

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

Proti

Zdržel se

� 10. Žádost zastupitelky MUDr. Nataši
Návarové o ustanovení oddávající
Paní MUDr. Nataša Návarová vysvětlila

důvod své žádosti o ustanovení oddávající.
Zastupitelstvo města jmenuje oddávající

paní MUDr. Natašu Návarovou – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek,   p. Jan Koll-
mann, 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 pí. MUDr. Nataša Návarová

� 11. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace z řad za-

stupitelů města ani občanů.

� 12. Diskuse
Paní MUDr. Nataša Návarová vznesla do-

taz ohledně její žádosti o odkup pozemku. Pan
starosta ve spolupráci s paní tajemnicí odpo-
věděli, že byla pověřeným pracovníkem spo-
lečnosti ČEVAK a.s. České Budějovice
označena kanalizace, která se nachází na tom-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

pokračování na str. 9
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to pozemku. Nyní bude vyhotoven geometric-
ký plán se zakreslením vedení kanalizace pro
zřízení věcného břemene k tomuto pozemku.

Pan starosta informoval o přípravě vyhlášky
o ocenění pozemků, kterou zpracovává p. Bc.
Vochoska. Na dnešní bod zatím zařazena ne-
byla, protože bude nejdříve předložena finanční
komisi, radě města a poté zastupitelstvu.

Dále pan starosta informoval o návrhu plá-
nu jednání zastupitelstva města pro rok 2011.

Pan Ivan Dorotovič seznámil zastupitel-
stvo s jednáním kontrolního výboru, které se
konalo dne 16.2.2011. Dále uvedl, že občané
si stěžují na špatné označení ulic, což činí
potíže hlavně pro doručování, např. pošty
nebo PPL.

Pan Bc. Vochoska upozornil na činnost kon-
trolního výboru uvedenou v zákoně.

Starosta uvedl, že kontrolní výbor by měl
spíše kontrolovat z pohledu legislativního, fi-
nanční výbor pak z pohledu využití finančních
prostředků.

Pan Leštianský (občané) upozornil na
špatnou tabuli celního úřadu, kde je uvedeno

omezení doby přechodu, přičemž na tomto
přechodu již dávno není doba omezena.

Starosta města slíbil zajištěníí nápravy, spo-
lečně s označením ulic. Částečně nové značení
ve městě řeší i jeden ze schválených projektů
z Regionálního operačního programu.

� 13. Závěr a usnesení
Pan starosta města poděkoval všem pří-

tomným zastupitelům i občanům města za
účast na 4. veřejném jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů a ukončil jednání zastu-
pitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo  ukončeno v 19.45 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8

Svoz odpadu duben 2011
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.

Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kon-
tejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
− na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky – pondělí 18. dubna a úterý 19. dubna
− na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 18. dubny a úterý 19. dubna
− v Navrátilově ulici mezi domy č.p. 246 a 247 – úterý 19. dubna a středu 20. dubna
− v ulici 5. května – středu 20. dubna a čtvrtek 21. dubna

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
− v Nakolicích u stávajícího kontejneru – pátek 22. dubna až úterý 26. dubna
− v Byňově u bývalého kravína – úterý 26.dubna a středa 27. dubna
− na Jakuli u prostranství u hospody – úterý 26. dubna a středa 27. dubna
− v Údolí u hasičské zbrojnice – úterý 26. dubna a středa 27. dubna
− ve Štiptoni u stávajícího kontejneru – středa 27. dubna a čtvrtek 28. dubna
− ve Vyšném u stávajícího kontejneru – středa 27. dubna a čtvrtek  28. dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemikálií,
léky, uhynulá zvířata, pneumatiky, autobaterie, televize, lednice a pod.)

Senior Klub
INFORMUJE:

� Senior Klub Nové Hrady dělá průzkum
zájezdu na Safari do Dvora Králové –
jelo by se v neděli 26.6.2011 v 7.00 hod.,
cena přibližně 500 Kč + vstupenka.
� CK Máj pořádá zájezd do Prachov-

ských skal na 2 dny 3.-4.9.2011 cena
1 590 Kč. Zájemci hlaste se co nejdříve
na tel. pí A. Badošková 607 776 951
nebo pí. J. Hambergerová 725 713 655,
aby se to mohlo objednat.

Další nabídka:
� GMÜND Plavání –

středa 13.4.2011, 8.00 hod.
� HOBBY – čtvrtek 12.5.2011, 8.00 hod.
� ČIMELICE Výstava a prodej květin –

čtvrtek 25.8.2011, 7.00 hod.

OŽP – Informuje
Nádoby na upotřebené

potravinářské oleje a tuky!
Vážení, ve spolupráci s firmou EKO-PF
s.r.o., nám společnost Marius Pedersen
a.s. nabízí bezpečné a ekologické řešení
problematiky s upotřebenými potravinář-
skými oleji a tuky.

V místě určeném pro ukládání separo-
vaného odpadu umístníme plastovou nádo-
bu (zelená). Do této nádoby vám bude
umožněno ukládat upotřebené potravinář-
ské oleje a tuky v pevných obalech (např.
PET lahve).

Postup při likvidaci obsahu nádoby
bude zachován, jako u separačních kontej-
nerů. Nádoby budou zatím dvě a budou
zkušebně umístěny na sídlišti v Zahradní
čtvrti a na sídlišti Vilová čtvrť.

POZOR
DO ODPADŮ A DO KANALIZACE
TUKY NEPATŘÍ,
CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK.

OŽP
MAS Sdružení Růže připravuje 6. výzvu

a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje 6. výzvu k podání žádosti o dotaci z Progra-

mu rozvoje venkova. Dotace je vyhrazena na investiční projekty (rekonstrukce budov a ploch,
nákup vybavení a technologií).

V této výzvě budou podpořena tato opatření:
− Konkurenceschopnost zemědělství (40-50% dotace)
− Konkurenceschopnost mikropodniků (ve vybraných oborech) (50% dotace)

Další 3 opatření s max. 90% dotací:
− Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči
− Podmínky pro kultivaci životního prostředí (veřejná prostranství, místa setkávání)
− Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova (vč. výstavních expozic).

O dotaci je možno žádat na projekty s rozpočtem 50 000 – 1 000 000 Kč.
Platné znění výzvy a formulář pro vyplnění žádosti budou zveřejněny nejpozději 11. dubna

prostřednictvím webových stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz), kde je možno už v sou-
časné době se seznámit s předběžným obsahem uvedených opatření (Fichí).

Příjem žádostí bude probíhat do 2. května 2011 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Borova-
ny). V dubnu proběhne školení pro zájemce o dotaci (13.4. v sídle MAS Borovanech). Cílem
školení je seznámit účastníky se vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci a následně
s úspěšnou realizací plánovaných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD
s kompletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti. Uvítáme, když nám Vaši
účast na semináři předem nahlásíte. Kontaktní osobou pro organizaci seminářů a evidenci účast-
níků je Olga Černá (cerna@rozmberk.org, 602 471 653).

V případě zájmu o bližší informace kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (386 927 055,
724 643 050, guthova@cb.gin.cz, cerna@rozmberk.org). V sídle MAS (přístavba borovanské
radnice) poskytujeme také konzultace k Vašim záměrům.

Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže
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Masopustní veselice
Mateřská škola uspořádala v úterý 1. března svou první MASOPUSTNÍ

VESELICI s koledníky, koledou a krásnými maskami v sále v Horní
Stropnici. Přizvány byly i děti ze školky v Horní Stropnici.

Koledníci nejdříve požádali o dovolení koledování. Starosta Kučera
se starostou Hokrem a zástupcem ředitele ZŠ a MŠ Golombkem povo-
lení dali i s odměnami a koledou pro koledníky a už se točila kolečka a
zpívalo se Červená růžičko za doprovodu harmoniky. Koledu střídala
diskotéka, kterou produkovali skauti z oddílu Kometa v Horní Stropni-
ci. Děti posvačily tradiční koblížky, které jako dar dětem upekla pekár-
na v N. Hradech, pochutnaly si na dobrůtkách od maminek, z nichž
některé nás do Stropnice přijely podpořit a pomoci. Aby to dětská rů-
žičková koleda nepopletla, vedla ji matka masopustu, pan V. Maxa.
Vše zdokumentovali pánové V. Kolesnik a P. Šebela i televize RTA.
Dopravu dětí zajistila novým autobusem Tělovýchovná jednota NH.

Masopustní dopoledne se vydařilo a za to patří veliké poděkování
kolektivu učitelek a tet z obou školek, všem rodičům, kteří nás podpoři-
li i pomohli a dětem připravili občerstvení, tatínkovi Maxovi, skautům
pod vedením Petra Aksamita, našemu harmonikáři panu F. Dibďákovi,
našemu fotografovi V. Kolesnikovi, našemu kameramanovi P. Šebelo-
vi, našemu hospodskému V. Maškovi, našim starostům V. Kučerovi a
V. Hokrovi, našemu dopravci TJ NH a všem, kteří nám svou účastí
vyjádřili sympatie a podporu.

Děkujeme sponzorům MASOPUSTNÍ VESELICE: Pekařství M.
Vondrová, Domácí potřeby E. Koppensteinerová, TJ Nové Hrady.

Kurz první pomoci
Nejstarší děti z naší školky se vzdělávají také ve zdravovědě. Ukáz-

ku první pomoci při různých poraněních dětem předvedli skauti z oddí-
lu Kometa v Horní
Stropnici pod vedením
Petra Aksamita. Názor-
ně nalíčení členové od-
dílu dokonale předvedli
opaření, řeznou i seč-
nou ránu, odřeninu, kr-
vácení, zlomeninu a
bezvědomí. Předškolá-
ci si vyzkoušeli první
pomoc při těchto zraně-
ních. Poučily se i jejich
učitelky. Děkujeme.

Seminář Montessori pedagogiky
Montessori pedagogický přístup k výchově a vzdělávání dětí je

v našem působení málo znám a využíván, proto jsme do naší školky po-
zvali lektorku Mgr. Lucii Černickou z občanského sdružení Vespolek
v Jindřichově Hradci. Maminek dychtících po nových metodách se se-
šlo neočekávaně mnoho, i přesto, že seminář byl zpoplatněn. Paní lek-

torka v první části
přednášela principy
Montessori pedago-
giky a možnost jejího
využití v domácím
prostředí a ve druhé,
prožitkové části, způ-
soby motivace dětí
při výchově. Seminář
byl určen zejména rodičům předškolních dětí, ale se zájmem se zúčast-
nily i paní učitelky a vychovatelka ze ZŠ a učitelky MŠ. Maminky i uči-
telky se seznámily s některými pomůckami a určitě si odnesly i nové
poznatky a náměty pro svou práci – výchovu a vzdělávání dětí.

Předplavecká výchova
Od pondělí 14. března jezdí předškoláci do Borovanského plavecké-

ho bazénu, aby se naučily vody se nebát, pohybovat se v ní, hrát si v ní i
s ní. Každé pondělí až do 23. května se budou střídat třídy Broučků a
Sluníček v doprovodu svých učitelek, podpořeny ještě dalšími učitelka-
mi. Na závěr dostanou děti plavecké vysvědčení.

Eva Heřmanová, ředitelka MŠ (foto MŠ)

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY  –  ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY



duben 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

ŠD mezi dinosaury
Na výstavě Dinosauři bez řetězů v Č. Budějovicích jsme shlédli film ve 3D a řadu exponátů,

ze kterých někdy šel i strach. Expozice se nám moc líbila a můžeme její návštěvu vřele
doporučit.

Toto kolo jsme udělali pro
… aneb ohlédnutí za masopustem  ŠD „U Klouzajícího sluníčka“

Děkujeme všem, kteří přispěli na naší dětskou masopustní koledu jak finančním příspěvkem,
cukrovinkami a nebo jenom svou přítomností. Další, komu bychom rádi poděkovali, je městu
Nové Hrady, panu starostovi Mgr. V. Hokrovi a paní K. Jarolímkové za podporu a organizaci
dětského masopustu.

A co jsme všechno s masopustem prožili? Náš masopustní okruh městem jste mohli sledovat
sami. Dále posezení v ŠD s občerstvením, které skvěle připravila paní M. Šnokhausová, které
také moc děkujeme. V úterý 15. 3. jsme navštívili Dům s pečovatelskou službou a 17. 3. Domov
důchodců DOBRÁ VODA . Doufáme, že jsme všude rozdali spoustu radosti a pohody při zpě-
vu a tanci. A že se s Vámi se všemi uvidíme zase příští rok.

Vítání jara
21. 3. Jsme hodili Morenu do vody a po malé pomoci nám nakonec uplavala. Teď již můžeme

jen čekat a pozorovat, jak se podařilo zimu vyhnat. Přejeme všem krásné jaro. (foto ŠD)

ŠD INFORMUJE  –  ŠD INFORMUJE  – ŠD INFORMUJE

Vítání jara hi

Dinosauři
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ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR – ZPĚV
Školní kolo

Dne 11.2.2011 se uskutečnilo v koncert-
ním sálu Základní umělecké školy v Nových
Hradech školní kolo v sólovém a komorním
zpěvu, pořádané Základní školou Nové Hrady
v rámci soutěže Zvonek z Novohradských hor.
Garantem soutěže je paní Bc. Ivana Hokrová,
která tak navazuje na přerušenou tradici této
činnosti a v letošním školním roce se tedy po-
zornost znovu upíná na pěvecké, recitační a
výtvarné dovednosti a schopnosti našich žáků.
Do soutěže jsou zapojeny – Základní škola
Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní Stropnice a ZŠ
Benešov nad Černou. Žáci, kteří zvítězí v da-
ných oborech v jednotlivých školních kolech,
jež uspořádají všechny výše jmenované
základní školy, se mohou střetnout a poměřit
svá umělecká nadání v meziškolních kolech.

V pěvecké části nacvičili žáci ZŠ Nové
Hrady 16 soutěžních vystoupení, a to 10 sólo-
vých a 6 komorních zpěvů. Na jejich přípravě
se podílely Mgr. Jana Štorová, DiS. a Mgr.
Hana Kudrnová. Pozvání do poroty školního
kola přijaly Mgr. Kateřina Marešová, Mgr.
Jana Malíková, Bc. Ivana Hokrová, Mgr.
Dana Rolínková, Mgr. Štěpánka Hanusová,
Mgr. Petra Vyhlídková a Hana Staňková.

Soutěžící byli rozděleni do 4 kategorií
(0. kategorie: 1. – 3. třída, I. kategorie: 4. - 5.
třída, II. kategorie: 6. – 7. třída, III. kategorie:
8. – 9. třída) a do 4 oborů (sólo, duo, trio, kvar-
teto). Zhruba hodinový soutěžní program vy-
plnily velmi pěkné výkony soutěžících, kteří
museli interpretovat dvě lidové písně, jednu
s doprovodem melodického nástroje, druhou
- a capella. Pozvání přijali i oslovení hosté,
například Marta Kolesniková, bývalá žákyně
Základní školy v Nových Hradech, která
v loňském školním roce získala v Jihočeském
zvonku stříbrné pásmo; dále zazněly nejen vý-
kony pěvecké, ale i hra na klavír v podání
Markéty Vargové a hra na zobcové flétny
v podání žákyní 9. třídy – Markéty Vargové a
Moniky Pellové, s nimiž program nastudoval
pan Jaroslav Brácha ze Základní umělecké
školy. S organizací školního kola vypomohli i
žáci a žákyně ZŠ – Marek Bandík, Martin Ka-
naloš, Zdeněk Staněk, Petr Michale, Tomáš

Vondra, Hana Buštová, Eliška Homolková,
Monika Lustová, Kamil Šavel, Daniel Kotrč,
Monika Pellová, průvodní slovo programem
zajistily Lucie Homolková a Aneta Kučerová.
Soutěžící byli za své úsilí oceněni diplomy a
drobnými dary.
Výsledné umístění žáků ve školním kole pě-
vecké části soutěže Zvonek z Novohrad-
ských hor:
Sólo:
0. kategorie: 1. místo Vojtěch Švarc
I. kategorie: 1. místo Tereza Fritzová

2. místo David Kysela
II. kategorie: 1. místo Daniela Chlebuchová

2. místo Kateřina Strejčková
3. místo Adéla Schmidtová

III. kategorie:1. místo Edita Patočková
2. místo Markéta Vargová
3. místo Hana Šáchová

Komorní zpěv – duo:
III. kategorie:
1. místo  Anna Macková -  Hana Šáchová
2. místo  Edita Patočková - Markéta Vargová
Komorní zpěv – trio:
III. kategorie: 1. místo Kateřina Strejčková
- Andrea Vochozková - David Svoboda
Absolutní vítěz – sólo:
Edita Patočková
Absolutní vítěz – komorní zpěv:
Kateřina Strejčková - Andrea Vochozková -
David Svoboda

Meziškolní kolo
Meziškolní kolo pěvecké části Zvonku

z Novohradských hor bylo uspořádáno v Hor-
ní Stropnici dne 2.3.2011.

Základní škola Nové Hrady vyslala 15 sou-
těžních vystoupení v sólovém a komorním
zpěvu. Naši soutěžící v konkurenci obstáli vel-
mi dobře, neboť přivezli devět prvních míst,
pět druhých a jedno třetí místo. Vřelé přijetí,
výborná organizace, dobré výkony soutěží-
cích byly příslibem hladkého průběhu dopo-
ledního zápolení. V porotě zasedly zástupkyně
všech zúčastněných škol – Mgr. Jana Hronová
(ZŠ Horní Stropnice), Mgr. Miroslava Som-
merová (ZŠ Benešov nad Černou), Mgr. Jana
Štorová (ZŠ Nové Hrady), včetně pořadatelky

soutěže Bc. Ivany Hokrové a předsedkyně po-
roty Mgr. Hany Kudrnové. V úvodu programu
se představil i dětský pěvecký sbor Sluníčko
místní základní školy.

Žáci a žákyně si nepochybně soutěž užili,
zhostili se svých výkonů na výbornou, jistě se
potěšili nejen z udělených diplomů, ale i drob-
ných dárků, které vybojovali, a v neposlední
řadě si odnesli mnoho nových zkušeností a
prožitků.

Všichni soutěžící, kteří se umístili v tomto
meziškolním kole na prvním místě, se znovu
představí na koncertu vítězů v květnu na No-
vém zámku v Nových Hradech.
Umístění žáků v meziškolním kole pěvecké
části soutěže Zvonek z Novohradských hor:
Sólo
0. kategorie
1. místo: Vojtěch  Švarc (ZŠ NH), Tereza
Golombková (ZŠ HS), Tomáš Szojka (ZŠ B)
2. místo: Ivana Charvátová, Tereza Miklová
(ZŠ HS),
3. místo: Miroslava Kučerová, Alžběta Mül-
lerová, Josef Šulista (ZŠ HS), Natálie Trojá-
ková (ZŠ B)
I. kategorie
1. místo: Diana Olahová (ZŠ B), Jakub Strý-
hal (ZŠ HS), David Kysela (ZŠ NH)
2. místo: Kristýna Polesová (ZŠ NH), Sarah
Eli. Albertová (ZŠ HS)
3. místo: Tereza Fritzová (ZŠ NH), Martin
Dzietoniský, Denisa Glozneková (ZŠ HS)
II. kategorie
1. místo: Tereza Gondeková (ZŠ HS), Jakub
Kusák (ZŠ HS), Kateřina Strejčková (ZŠ NH)
2. místo: Daniela Chlebuchová, Adéla
Schmidtová (ZŠ NH)
III. kategorie
1. místo: Edita Patočková, Markéta Vargová,
Hana Šáchová (ZŠ NH)
3. místo: Kateřina Charvátová (ZŠ HS)
IV. kategorie
1. místo: Aneta Benešová  (ZŠ HS)
Komorní zpěv
I. kategorie
1. místo: Martin Dzietoniský – Jakub Strýhal
(ZŠ HS)

Pěvecká část – meziškolní kolo, 1. místo – Vojtěch Švarc

pokračování na str. 13

Recitační část – školní kolo, předávání cen a diplomů
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2. místo: Helena Interholzová – Sysi Koleva
(ZŠ B)
Diana Olahová – Sysi Koleva - Helena Inter-
holzová (ZŠ B)
II. kategorie
1. místo: Kristýna Polesová – Adéla Schmid-
tová (ZŠ NH)
2. místo: Eva Hájková – Eliška Homolková
(ZŠ NH)
Daniela Chlebuchová – Barbora Hofmanno-
vá (ZŠ NH)
III. kategorie
1. místo: Edita Patočková – Markéta Vargová
(ZŠ NH)
Kateřina Strejčková – Andrea Vochozková –
David Svoboda (ZŠ NH)

IV. kategorie
1. místo: Evelína Chender – Dimitrij Kolev
(ZŠ B)
Absolutní vítěz – sólo:
Diana Olahová (ZŠ B)
Absolutní vítěz – komorní zpěv:
Evelína Chender – Dimitrij Kolev (ZŠ B)

Základní škola Nové Hrady
Mgr. Jana Štorová, DiS.

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH
HOR - RECITACE
Školní kolo

Dne 16.3.2011 uspořádala Základní škola
v Nových Hradech školní kolo v recitaci
v rámci soutěže Zvonek z Novohradských hor.

Soutěžního zápolení se zúčastnilo na 30
žáků, které připravily vyučující I. a II. stupně
ZŠ: Marie Rolínková, Alena Štajnerová,
Zdenka Košková, Petra Vyhlídková, Lenka
Knížová, Ivana Pelechová a Jana Štorová.
Žáci přednášeli nejen texty básnické, nýbrž i
úryvky prózy, dokonce i vlastní tvorbu. Opět
se dělili do 4 kategorií (0. – III.) podle ročníků.
V porotě zasedly Mgr. Kateřina Marešová,
Mgr. Jana Štorová, Mgr. Marie Rolínková,
Mgr. Lenka Knížová a paní Hana Staňková. S
organizací školního kola dále vypomohli naši
žáci - Zdeněk Staněk, Marek Bandík a Kamil
Šavel.

Soutěžící, kteří podali velmi dobré výkony
a umístili se na předních pozicích, postoupí do

meziškolního kola, jež se uskuteční na
Základní škole v Benešově nad Černou.
Umístění žáků ve školním kole recitační
části soutěže Zvonek z Novohradských hor:
0. kategorie
1. místo – Marek Rolínek (1.B),
2. místo – Matěj Kučera (1.B),
3. místo – Vojtěch Švarc (3.A)
Dominik Hofer, Lenka Koderová, Jiří Smo-
lec, Kristián Albert
I. kategorie
1. místo – Eliška Rolínková (4.A)
2. místo – Sabina Spálenková (5.B)
3. místo – Kristýna Krenauerová (4.A)
Kristýna Polesová, Tereza Fritzová, Simona
Šedivá, Patrik Kučera, Petr Morong, Josef
Lew, Hana Vrchotová, Josef Nistor
II. kategorie
1. místo – Filip Liška (6.A)
2. místo – Kateřina Strejčková (7.B)
3. místo – Daniel Kotrč (7.B)
Věra Dvořáková, Ignác Kolesnik, Adéla
Schmidtová, Daniela Chlebuchová, Hana
Buštová, Barbora Kučerová, Barbora Hof-
mannová
III. kategorie
1. místo – Anna Macková (9.A)
2. místo – Hana Šáchová (9.A)

Základní škola Nové Hrady
Mgr. Jana Štorová, DiS. (foto ŠD)

Pěvecká část – školní kolo,
Absolutní vítěz - sólo - Edita Patočková

Pěvecká část – školní kolo,
Hana Šáchová - Anna Macková

Recitační část - školní kolo, Anna Macková

Pěvecká část – školní kolo
Losování pořadí 9.2.2011

ZVONEK Z NOVOHRADSKÝCH HOR (pokračování ze str. 12)

Studujete a ještě dostáváte peníze!
Střední škola České Velenice, Revoluční 220, nabízí ve vybraných

oborech stipendia od našich partnerských firem a Jihočeského kraje.

Studovat u nás můžete v několika oborech. Pro chlapce jsou určeny
technické obory Strojní mechanik a Mechanik elektrotechnik. V oboru
Strojní mechanik absolventi získají v rámci výuky svářečský průkaz,
odměny za produktivní práci při odborném výcviku ve firmách, stipen-
dium až 20 000 Kč, mohou pokračovat ve studiu v dálkové formě k zís-
kání maturity. Obor Mechanik elektrotechnik se zaměřením na
silnoproud je univerzální elektroobor ukončený maturitní zkouškou,
absolventi získají osvědčení z vyhl. č. 50/1978 Sb. o elektrotechnické
kvalifikaci, odměny za produktivní práci při odborném výcviku,
stipendium až 150 000 Kč.

Pro dívky i chlapce škola nabízí dva obory
zaměřené na problematiku dopravy a přepravy.

Operátor provozu a ekonomiky dopravy je
obor ukončený maturitní zkouškou, absolven-
ti se uplatní v dopravě i v logistických centrech, součástí je odborný vý-
cvik, autoškola zdarma a stipendium až 150 000 Kč. V učebním oboru
Komerční pracovník v dopravě žák pozná problematiku všech druhů
dopravy, přepravy a zabezpečovacího zařízení, získá základy ekonomi-
ky a účetnictví, může pokračovat ve studiu v dálkové formě k získání
maturity.

Přihlášky ve 2. kole PŘ přijímáme do 6. května 2011!!!
Více informací na www.sscv.cz, info@sscv.cz
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Dětský karneval s pohádkou
Letošní Dětský karneval jsme pro děti připravili v duchu pohádky O Červené Karkulce, pro-

tože pohádky se mají nejen vyprávět, číst, ale i hrát. A tak jsme všichni hráli. Známé postavičky
z této pohádky během sobotního odpoledne ožily, i když někdy trochu pozlobily (hlavně ten
vlk!) a děti to prožívaly úplně skvěle a bezprostředně. Mamince, Karkulce, babičce i vlkovi se to
s dětmi móc líbilo.

A za dalšími pohádkovými bytostmi si děti budou moci vyjít na svůj svátek, přesněji 4. červ-
na, do zámeckého parku, kde se to bude hemžit loupežníky, skřítky, vodníky, čarodějkami, víla-
mi a také mlsavými dobrotami, kde by si to měly společně užít celé rodinky.

Za pohádkové bytosti se na všechny děti těší K. Jarolímková

Po karnevalu jsme našli na sále klíče, jsou na KIC

ZUŠ Trhové Sviny
opět uspěla v okresních kolech  soutěže ZUŠ

Každoročně vyhlašuje MŠMT pro žáky ZUŠ soutěž v určitých obo-
rech, které se pravidelně opakují po třech letech. Soutěžním oborem
v letošním roce je hra na klavír, akordeon, smyčcové nástroje a kytaru.
V současné době proběhla okresní kola (krom hry na kytaru, které se
uskuteční 17.3.2011).

Naši žáci opět dokázali, že mají skvělé vedení, neboť všichni přihlá-
šení byli oceněni. Ve hře na akordeon získali tři první místa s postupem
do krajského kola, jedno druhé a jedno třetí místo. Ve hře na klavír zís-
kali druhé a třetí místo, ve hře na housle také druhé a třetí místo. Velký
úspěch zaznamenalo oddělení violoncell – 3 přihlášení zvítězili ve
svých kategoriích a postoupili do krajského kola! Také kytarové
oddělení zaznamenalo velký úspěch  (viz níže).

Blahopřeji všem zúčastněným žákům i pedagogům a děkuji za vzor-
nou reprezentaci školy i města.

Oceněni byli tito žáci:
Akordeon Vojtěch Švarc 1.místo, postup Jaroslav  Brácha

Petra Marková 1.místo, postup Mgr. J. Štorová
Vladimír Sokolík 1.místo, postup Mgr. J. Štorová
Tomáš Návara 2.místo Mgr. J. Štorová
Václav Mařík 3.místo Mgr. J. Štorová

Klavír Pavla Maříková 2.místo Mgr. V.Vacková
Tereza Golombková 3.místo Mgr. M. Tröstl

Housle Eliška Kostohryzová 2.místo Blanka Dašková
Eliška Hamadejová 3.místo Mgr. M. Pešková

Violoncello Josef Šulista 1.místo, postup Radka Hájková
Bára Kučerová 1.místo, postup Blanka Dašková

Pavla Kunzová 1.místo, postup Radka Hájková
Talent roku 2010 Šárka Fojtíčková 3.místo Blanka Dašková
Kytara sólo
0a) Jan Adam 1. místo Mgr. Irina Segizbaeva

Anna Lepschy 1. místo MgA. Klára Ferenczi
Josef Menšík 1.místo Josef Menšík

0b) Nikola Pöschková 2. místo Josef Menšík
Johanka Paťhová 3.místo MgA Klára Ferenczi

0c) Petr Tlapa 1.místo, postup MgA Klára Ferenczi
I. Barbora Hosenseidlová 2.místo MgA. Klára Ferenczi

Václav Adam 3.místo Mgr. Irina Segizbaeva
II. Kristina Kropáčková 2.místo Mgr. Irina Segizbaeva
VIII. Marek Švepeš 1. místo, postup Mgr. Irina Segizbaeva
Kytara komorní hra
B1) – I. Duo Petr Tlapa

B.Hosenseidlová 1. místo, postup
MgA. Klára Ferenczi

Duo K.Kropáčková
Matěj Petrus 1. místo, postup
Mgr. Irina Segizbaeva

B1) – II. Duo B.Kubíková ZUŠ ČB
Marek Švepeš ZUŠ TS,  1. místo, postup

B2) – IV.Trio Adéla Černá
Petra Hromková
Marek Švece, 1. místo, postup
Mgr. Irina  Segizbaeva

Věra Kuthanová, ředitelka ZUŠ Trhové Sviny
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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, 14.00 - 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.

¢ Mateřský klub
Program je  přizpůsobený prostředí a věku přítomných dětí,
výtvarné tvoření pro radost dětí i rodičů.
Zveme Vás ke společnému programu klubu maminek, který
bude aktualizován na 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

Drsná Patagonie
Třetí letošní cestovatelské promítání v Koželužně nás zavedlo až do

Patagonie, což je rozsáhlé území Jižní Ameriky, které poznala a proces-
tovala Markéta Syllová. Tato průvodkyně a instruktorka lyžování i pád-
lování v kajaku si užívala třikrát vždy několik měsíců v oblasti mezi
Atlantickým a Tichým oceánem. Skvělé i drsné zážitky komentovala
s nadhledem a bylo znát, že k této drsné krajině si našla opravdu svou
vlastní cestu.

Takže závěrem šťastnou další cestu nejen jí, ale Vám všem, kteří se
vydáte na výlety poznávací, dobrodružné a odvážné. A samozřejmě i
šťastné návraty domů.

K. Jarolímková

První přednáška k současné výstavě v Koželužně
V úterý 22.3.2011 od 18 hod. proběhla v Koželužně první přednáš-

ka RNDr. Markéty Drábkové ze Správy CHKO Třeboňsko k právě
probíhající výstavě s názvem „Čím je CHKO Třeboňsko zvláštní?“

Dozvěděli jsme se mnoho fascinujícího o unikátnosti rovinaté kra-
jiny, jež máme za městem na dojezd na kole a všichni ji důvěrně zná-
me. Pod makroobjektivem autora fotografií a dojmy z prezentace paní
doktorky se na místo ověnčené mnoha „ocenění“ ochrany přírody
musíme nutně dívat trochu jinak.

Další přednáška „Třeboňské pískovny“ bude 5.4. od 18 hod. Přijďte
se dozvědět, jaké zajímavé sladkovodní jezero nám poslední doba le-
dová v této oblasti zanechala. L.S.

Koželužna ŽIJE o trochu víc
Od března zde probíhá první letošní výstava pro veřejnost, a to výstava fotografií míst a

chráněných obyvatel CHKO Třeboňsko, kterou nám zapůjčila instituce CHKO.
Děti ze 7. a 9. ročníku ZŠ si návštěvou výstavy zpestřily své odpolední vyučování, trošku

poznávaly, tvořily a hrály si.
Během několika odpolední začali deváťáci připravovat svou červnovou hudební akci „Vý-

chovný festival“, na kterou by rádi pozvali i devítky z okolních škol.
V Koželužně se schází občas i maminky se svými dětmi, aby ze společně tvořily a vymě-

ňovaly si ty správně zkušenosti a informace.
Prostory Koželužny jsou ideální i pro přípravu kulis, plakátů a akcí, které pořádá KIC

Nové Hrady a vždycky zde budou děti i dospělí vítanou pomocí.
V době konání výstavy je možné využít potenciálu a vybavení tvůrčí dílny a přijít si sem

cokoliv vyzkoušet nebo udělat.
Přijďte nakouknout, určitě se tu pro vás něco najde.

Lucie Sovová

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 Svát-
ku Maminek pro předškolní děti MŠ za podpo-
ry Města Nové Hrady. Po domluvě tvořit
mohou i děti ZŠ.

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

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za keramickou dílnu Macková Ludmila
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Výstava  fotografií v Koželužně

CHKO Třeboňsko
Autoři fotografií

RNDr. Jan Ševčík
Ing. Josef Hlásek

Otevřeno v dubnu:
středa a čtvrtek 14.00 – 18.00 hod.

sobota 14.00 – 17.00 hod.
jiný termín po dohodě na

tel. 386 362 195, KIC N. Hrady

Vstupné 20 Kč, děti zdarma

Ačkoli si možná většina z nás myslí, že
Třeboňsko, našeho souseda, dobře zná, ne-
musí tomu tak úplně být. Často o tom, co je
doma nebo za humny, víme méně, než
o krajinách  na opačné straně Zeměkoule.

A právě proto, v rámci této výstavy, na-
bízíme pro veřejnost přednášky o oblasti
Třeboňska. Hovořit budou ti, jejichž povo-
lání je právě ochrana a péče o CHKO Tře-
boňsko.

Beseda

TŘEBOŇSKÉ
PÍSKOVNY

Musí být velké pískovny v chráněné
krajinné oblasti jenom zlem?
Úterý, 5. 4. 2011, 18.00 hod.,

Koželužna

Velikonoční setkání na Kovárně
Společnost Rožmberk ve spolupráci s kovářem Danielem Černým a městem Nové Hrady or-

ganizuje tradiční Velikonoční setkání na kovárně.
V letošním roce se bude konat již 8. ročník, na který zveme všechny, kdo mají rádi tradice,

zvláště pak rodiče a prarodiče s dětmi. Přijďte si užít velikonoční odpoledne plné aktivit. Můžete
si zde vykovat vlastní výrobek, uplést pomláz-
ku, udělat píšťalku z vrbového proutku, ozdobit
velikonoční vajíčko, v pravé kachlové peci
upéct vlastní výrobek z kynutého těsta, ochut-
nat tradiční velikonoční pokrmy, nebo alespoň
nakrmit a podrbat za uchem malou kozičku. Ve
14.00 hod. opět vystoupí dětský folklóní
soubor Rybníkáři z Třeboně v doudlebských
krojích.
Kde? V historické kovárně v Nových Hradech
Kdy? Na Bílou sobotu dne 23.4.2011

od 13 do 17 hodin
Vstupné: 20 Kč, rodinné vstupné 50 Kč
Bližší informace:
Olga Černá, tel. 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org, www.ruze.ekomuzeum.cz

Příprava historických slavností
První schůzka pořadatelů, účinkujících, rytířů a dalších „podpůrců“ letošních historických

slavností se uskutečnila v polovině března v Koželužně. Poradili jsme se co je třeba připravit,
vylepšit či doplnit oproti loňskému roku. Prý bylo málo jídla a někomu se zdálo, že stráž u vstupu
chce „nekřesťanské“ peníze, tak jsme si to trochu „prodiskutovali“?!

Podívali jsme se i na DVD z loňských slavností a na letošní rok jsme se domluvili, že budeme
průběžně dokumentovat i přípravy, výuku šermu a další přípravné „historické“ události. To aby-
ste  věděli něco víc i ze zákulisí.

A stále platí výzva: hledáme lidi do průvodu i na hrad. Nebojte se, není proč. Dokonce zajistí-
me i kostýmy, ale je potřeba co nejdříve každého poměřit a kostýmy objednat. Zn. Spěchá!

Další společná schůzka a kutí piklů bude až 13.5. odpoledne v Koželužně. Takže zatím čest a
sláva nejen rytířům a Rožmberkům!

K. Jarolímková
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Dny francouzské kultury
a návštěva z Vaulx-Vraucourt

V polovině března byly zahájeny Dny fran-
couzské kultury v Jižních Čechách, do kterých
se již počtvrté zapojí i naše město. Na začátku
dubna k nám zavítá v Čechách žijící francouz-
ský zpěvák Philippe B. Tristan, který předsta-
ví klasický francouzský písničkový program.
Novinkou novohradského programu „fran-
couzských dnů“ bude výstava věnovaná téma-
tu vody v přírodě a také sportovní část, na
které si zájemci budou moci pod dohledem
česky i francouzsky mluvících instruktorů vy-
zkoušet tradiční francouzskou hru petanque a
seznámit se s hrou zvanou javelot (sobota 9.4.
od 14.00 hod., zámecký park).

V letošním roce navíc dojde k propojení
této tradiční akce s návštěvou našich přátel
z městečka Vaulx-Vraucourt, kteří nám na za-
čátku dubna přijedou oplatit naši oficiální náv-
štěvu z května 2009. Delegace by měla ze
severu Francie přijet ve čtvrtek 7. dubna. Pá-
teční program bude věnován prohlídce našeho

města, v sobotu by mělo dojít k návštěvě Rož-
mberku, Českého Krumlova a v neděli po
krátké návštěvě Č. Budějovic a Lomce přivítá
naše hosty v sídle ambasády Francouské
republiky (bývalý Buquoyský palác na Malé
Straně)  velvyslanec pan Lévy.

Podle předběžné informace bude mít fran-
couzská skupina cca. 50 členů. Naše město
navštíví starosta města pan Hémar, někteří
členové místního zastupitelstva, zástupci spol-
ků a také zástupce regionu Pas de Calais. Fran-
coužští hosté mají zájem prohlédnout si naše
město a okolí a navázat partnerství nejen na
úrovni obou měst, ale též spolků a sportu.

Závěrem tohoto krátkého článku mi dovol-
te, abych všechny zájemce o francouzskou
kulturu či spolupráci s našimi francouzskými
partnery pozval na jednotlivé aktivity v průbě-
hu návštěvy a také na všechny akce pořádané
v rámci  Dnů francouzské kultury.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Zveme Vás na koncert

Philippe B. Tristan
f r a n c o u z s k ý š a n s o n

V sobotu 9. dubna 2011,
od 20.00 hod.

a od 21.30 hod. kapela Podhoranka

Zámek Nové Hrady

Vstup zdarma

Akce se uskuteční  v rámci
Dnů francouzské kultury

v jižních Čechách

KIC Nové Hrady pořádá
společenský večer

s Miroslavem
Donutilem

„Cestou necestou“
14.4.2011, od 19.00 hod.,
v Kinosále Nové Hrady

vstupenka 200 Kč

info na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Město Nové Hrady a Svaz tanečního
sportu ČR  pořádá

Taneční soutěž

33. ročník

Novohradské číše
Memoriál Karla Hrušky

sobota 23. 4. 2011
soutěž od 10.00 hod.

galavečer od 18.30 hod.

v doprovodném programu vystoupí

Pecky ze ZUŠ T. Sviny,
Orientální tanečnice Č. Velenice

Taneční formace TŠ KROK Hradec Králové

v sále Hotelu Máj Nové Hrady

Akce se koná pod záštitou hejtmana
Jihočeského kraje Mgr. Jiřího Zimoly

předprodej vstupenek KIC N. Hrady

další informace na tel. 386 362 195

Hudební setkání
v Nových Hradech

2. ročník

Sobota 21. května 2011,
od 15.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady

Po úspěšném loňském hudebním setká-
ní na počest Josefa Placera zve KIC Nové
Hrady a Veselá muzika na další společné
setkání muzikantů a příznivců dechovek a
lidových písniček. K poslechu, zpěvu i tan-
ci zahrají tři kapely a vítán je každý, kdo
bude chtít přidat i něco muzikantského
k dobru.

Program:
15.00 hod.

Zahájení setkání
Dechový orchestr Alfa z Petříkova

16.30 hod.
Videoprojekce nejen z loňské akce
Veselá muzika s kapelníkem Josefem
Vochoskou a hostem Pavlem Heidin-
gerem

18.00 hod.
Hudební host podvečera s lidovými pís-
ničkami
Pražský hradčanský orchestr

19.30 hod. – 22.00 hod.
Volná zábava
Veselá muzika k poslechu i tanci

Vstupné: Dobrovolné

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady zve na koncert

NEZMAŘI,
33 let  aneb

Kapela v nejlepších letech…
v sobotu 7. května 2011, 17.00 hod.
nádvoří státního hradu Nové Hrady

zastřešení párty stanem,
vstupenky 100 Kč, 70 Kč

KIC N. Hrady
tel. 386 362 195, 602 150 208

Město Borovany, Klub tradic,
Mateřská škola Borovany, P. Baštýřová,

V. Křížová

zvou do zámku v Borovanech na

JARNÍ INSPIRACI
víkend 16.-17. dubna

od 10 do 18 hodin

− výstava velikonočních kraslic, dekorací a
obrázků Křížové cesty, květinových jarních
aranžmá

− předvádění zdobení kraslic, pečení jidášů a
zvykoslovného pečiva

− prodej velikonočního pečiva, kraslic, origi-
nálních přání, květinových dekorací a mašlí

Program:

Sobota 13.00 KURZ VELIKONOČNÍ
ARANŽMÁ s Petrou Baštýřovou

(přihl. tel. 603 285 597)

18.00 KONCERT kapely VALO „Přivítání
jara“ – malovaný sál (vstupné 50 Kč)

Neděle 10.00 POHÁDKA O KAČENCE –
hraje divadélko LUK – kinosál (vstupné 20 Kč)

Prohlídka Klášterního muzea s průvodcem
v 15 hodin v sobotu i v neděli (vstupné 40, 20 Kč)

INFORMACE Z REGIONU
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Informace z městské knihovny
V měsíci březnu proběhlo ve všech kni-

hovnách v republice vyhodnocení Čtenáře
roku. Stejně tak tomu bylo i u nás v Nových
Hradech. Naším největším a nejpilnějším čte-
nářem za rok 2010 se stala
paní Jaroslava Hrachová,
kterou nebude lehké v dal-
ším roce porazit. Paní
Hrachové přišel pogratu-
lovat a předat dárek sta-
rosta Mgr. V. Hokr. My
všichni Vám, paní Jaruš-
ko, přejeme hodně zdraví,
optimismu, dobré nálady,
dobré přátele a i nadále
chuť číst.

Přestože knihovna
v únorovém Zpravodaji
slibovala na březen bese-
du s autorským čtením a
s hudebním doprovodem,
jejímiž hosty měli být spi-
sovatelka a publicistka
Zuzana Maléřová a spiso-
vatel a hudebník Josef „Pepson“ Snětivý, na-
konec se tato beseda neuskutečnila kvůli
natáčení v televizi. Nyní si již zájemci mohou
napsat do kalendáře datum 28. dubna a přijít
v 19.00 hod. do Koželužny na intimní večer
s mluveným slovem a hudbou, kde spisovatelé
Zuzana Maléřová a Josef „Pepson“ Snětivý
představí své knižní novinky Šťastná hodina a
Ženy s krátkými nehty. Hudební doprovod Jo-
sef „Pepson“ Snětivý.

Děkuji všem, kteří v Městské knihovně, na
KIC nebo kdekoli jinde podepsali Výzvu na

obranu knih. České knihy byly od konce dru-
hé světové války postiženy dvěma pohroma-
mi. V roce 1948 byla vyvlastněna
nakladatelství a knihkupectví, zavedena tuhá

cenzura a řada autorů umlčena či vystavena
perzekuci. Během normalizace po roce 1968
pak byly z knihoven staženy další statisíce
svazků zakázaných autorů. Zvýšení DPH na
knihy chystané vládou, tentokrát demokratic-
kou, bude znamenat pohromu novou, neboť
výrazně zredukuje knižní produkci. A tisíce
dalších knih nebudou moci vyjít. Dalším da-
ňovým zatížením knih, novin a časopisů (týká
se i učebnic a odborných publikací, které jsou
již teď drahé) bude bráněno volnému toku in-
formací a výměně myšlenek. Česká republika
by se svou kulturní politikou mohla ocitnout
na periferii Evropy. Běžná výše DPH na knihy
se ve vyspělých státech pohybuje od 0 do 6 %!
Zvýšení DPH na knihy by postavilo ČR do
skupiny zemí s nejvyšší sazbou v Evropě.
Kromě vyspělého Dánska, které vysokou daň
kompenzuje velkorysým podpůrným progra-
mem, sem patří již jen Bulharsko, Albánie,
Ukrajina a Bělorusko. Chystané zvýšení DPH
na knihy je cestou na evropskou periferii. Po-
vede k výraznému poklesu množství vydáva-
ných titulů, sníží přístup k novým myšlenkám
a informacím a sníží tak konkurenceschopnost
České republiky, zvýší čtenářskou negramot-
nost a z ní plynoucí problémy nových generací
při uplatňování se v dalším životě.

Knihovnice D. Císařová

Okénko do knihovny
Třináctá komnata - Lenka Lanczová

Někdy stačí málo, aby se život obrátil naru-
by. V případě sympatické studentky Lindy je
to jedno neopatrné prořeknutí mámina přítele -
a najednou je všechno jinak. Zprvu odmítá
uvěřit, pak se začnou objevovat pochybnosti.
Je možné, že jí táta s mámou tolik let lhali?
A pokud oni nejsou její rodiče, komu se vlast-
ně narodila? Kdo ji přivedl na svět - a proč se jí
zřekl...? Linda se snaží najít odpovědi na zne-
pokojivé otázky, pokouší se rozluštit tajemství
svého původu, aniž by tušila, co všechno může
přinést otevření třinácté komnaty...

Temné noci - Nora Roberts
Noční směna: Cilla O’Roarkeová je mode-

rátorkou rockové rozhlasové stanice, která žije
se svou mladší sestrou Deborah, neboť tragic-
ky přišly o oba rodiče - matka policistka a otec
právník byli zastřeleni při výkonu povolání.
Když Cille začne pravidelně volat anonym
s výhrůžkami, že ji zabije, dostane jako body-
guarda detektiva Boyda Fletchera, s nímž se
postupem času sblíží. Bojí se však citově vázat
na člověka s tak riskantním povoláním. Noční
přízrak: Deborah po studiu práv nastoupila
jako prokurátorka a právní systém pro ni zna-
mená téměř tolik jako vlastní etické zásady.
Proto ji vyvede z míry, když se zamiluje a za-
plete se dvěma muži najednou. Jedním z nich
je bývalý policista Gage, druhým je tajemný
noční přízrak, nazývaný novináři i obyvateli
města Nemesis. A ještě ke všemu se snaží vy-
řešit případ, kdy jí jde o život.

Šaráda - Sandra Brown
Rok po transplantaci srdce se Cat Delaney-

ová, populární hvězda televizního seriálu, vra-
cí k práci a poznává vzrušujícího muže, jenž
však pečlivě skrývá nějaké tajemství. A kdesi
žije člověk, který si přeje, aby milovaná bytost
konečně došla klidu, a je proto odhodlaný za-
bít všechny, kteří v určitý den dostali při trans-
plantaci nové srdce...

Plástev medu - Iva Hercíková
Kniha byla poprvé publikována v roce

1976, ale dlouho se v oběhu neudržela. Spiso-
vatelka Iva Hercíková sleduje životy několika
obyvatel paneláku, jejich vzájemné vazby
plné lásky, nenávisti a nevěry.

Ohnivá laguna - Laura Walden
Annabell a Gordon přišli při výbuchu vul-

kánu o jedinou dceru Elizabeth. Annabellina
matka od té doby svou dceru jen šikanuje a vy-
čítá jí, že Elizabethinu smrt zavinila. Po matči-
ně těžkém zranění se Annabell po letech setká
se svými sestrami - a najevo začnou vycházet
podivná rodinná tajemství...

Když spadne kluk rovnou z nebe -
Věra Řeháčková

Když vám k nohám spadne kluk rovnou
z nebe, nepovažujte to vždy za dobré zname-
ní. Můžete mi věřit, mně se to totiž přihodilo.
Uprostřed prázdninového dne se v naší zapad-
lé vesnici objevil borec jako lusk - delší vlnité
vlasy, obličej k zulíbání, oblečený v černé
kůži. Přijel na nablýskané motorce, ohromně
se k němu hodila. Já a třináctiletá Vendula, i
moje kámoška Sabina jsme se mohly o jeho
přízeň přetrhnout.

Městská knihovna Nové Hrady

Vás zve na posezení, kde

Zuzana Maléřová
a Josef “Pepson“ Snětivý

s hudebním doprovodem
představí své knihy

Šťastná hodina
a Ženy s krátkými nehty

ve čtvrtek 28. dubna 2011
v 19.00 hod. v Koželužně

Zuzana Maléřová se narodila 1.2.1965 na vesnici Dolní Bečva. Od roku 1990 do roku
1997 pracovala jako tisková mluvčí činohry Národního divadla. Na svých projektech spolu-
pracuje s Českou televizí (v květnu a červnu 2009 v rámci cyklu (Ne)obyčejné životy uvádě-
né její dokumentární filmy o Stanislavu Zindulkovi, Lubomírovi Kostelkovi a Blance
Bohdanové) a Českým rozhlasem (např. úvahová Dobrá jitra v ČR Praha, Nedělní siesta
v ČR Regina). Dosud napsala třináct knižních titulů. Poslední kniha Zuzany Maléřové
“Šťastná hodina” je pozoruhodnou intimní sbírkou padesáti příběhů žijících osobností.

Josef „Pepson“ Snětlivý se narodil 26. 3 .1973 v Táboře ale záhy po narození se s mamin-
kou přestěhoval za tatínkem do Jablonce nad Nisou, kde strávil osmnáct let. Studoval ekono-
mii jak na střední, tak vysoké škole, kde si kromě jiného přivydělával také jako učitel
angličtiny či model aktů. Zabývá se hudbou (je členem pražské funkové kapely) a literatu-
rou. Vyšlo mu již devět knih. Josef Snětivý představí román o spisovateli středního věku,
který rozehrává několik nových vztahů se ženami.
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Otevírání letní turistické
sezony 2011

v Nových Hradech
7. –  8. května 2011

První celý květnový víkend zahajujeme následujícím
programem otevření hlavní turistické sezony.

Ačkoli  je program směřován především na hosty
a návštěvníky našeho města,

určitě si z programu vyberete i Vy.

Historické památky

Hrad
− Mimořádné večerní prohlídky v sobotu v časech 20.00, 20.30,

21.00, 21.30 hodin.

− Výstava Rožmberské Novohradsko, fotografie, texty, ukázka
z nedávných archeologických nálezů z hradní studně.

Zámek
− Zpřístupnění Zámku v sobotu i neděli v době 10.00 – 17.00 ho-

din, komentovaná prohlídka s hraběnkou o historii a současných
aktivitách AUC Nové Hrady.

Kovárna
− Zpřístupnění kovárny v sobotu i v neděli v době 10.00 - 17.00 ho-

din, komentované prohlídky o kovářském řemesle, ukázka ková-
ní s Černým kovářem.

Kulturní program
− Koncert NEZMAŘI – 33 let aneb Kapela v nejlepších letech

Sobota, 17.00 hod., hradní nádvoří
Vstupenky 100/70 Kč, děti do 10 let zdarma

− Vernisáž výstavy Obraz je odraz
kožené reliéfy a užité drobnosti Miroslava Novotného
Neděle, 14.00 hod., Koželužna
Výstava potrvá do 17.7.2011

A co lze ochutnat?
− Buquoyské menu v Hradní šenkovně, které připravuje Wellness

hotel Rezidence.

− Hreběnčin mls na Zámku

− Kovářovy bramborové placky z opravdové pece v kovárně.

− Novohradské řezy a skvělou zmrzlinu v cukrárně Kousek
u hradu.

Za všechny instituce a partnery víkendového programu
zve KIC Nové Hrady, www.kicnovehrady.cz.

Ráda bych Vás pozvala na „Přednášku k ochutnání“, kde se dozvíte
spoustu zajímavých informací o bylinkách, staročeské kuchyni nebo
receptech, které posbíraly členky Klubu tradic z Borovan a vydaly tak
brožurku Recepty našich babiček.

Pokud znáte i vy jakékoliv recepty, které se vařily na Novohradsku
už kdysi dávno, podělte se o ně s námi !!! Děkujeme.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

V úterý, 12. dubna 2011
od 18.00 hod.

se v Koželužně Nové Hrady koná

PŘEDNÁŠKA K OCHUTNÁNÍ
Přijďte si poslechnout vyprávění

o bylinkách a čajích s Irenou Hankovou,
o staročeské kuchyni

s etnografkou Jihočeského muzea
PhDr. Marcelou Mackovou,

o receptech s členkami Klubu tradic Borovany
a Koláče „Petra Voka“ z Receptů našich babiček
Když už jsme letos nakousli Rožmberky, tak ochutnáme i jejich ko-

láče. Kdo nebude lenit, a podle následujícího receptu koláče upeče a
přinese je na přednášku ochutnat, získává od nás dvě volné vstupenky
na červnové Historicko - Rožmberské slavnosti ( nebo na jinou kultur-
ní akci pořádanou KIC N. Hrady dle vlastního výběru).

Koláče „Petra Voka“
1 kg polohrubé mouky, 12 – 15 dkg cukru, 28 dkg omastku (půl másla
a půl tuku), citronová kůra, 5 žloutků, 6 – 8 dkg kvasnic, mléko a sůl.
Těsto necháme kynout. uděláme si makovou nádivku, drobenku a olou-
páme spařené mandle. Z kynutého těsta vykrajujeme malé koláče, napl-
níme mákem (tvarohem) a zabalenou stranou položíme na plech,
necháme kynout. Uprostřed uděláme důlek (větší), ten naplníme hodně
drobenkou a doprostřed dáme višni. Okraj koláče nůžkami nastřihneme
5x. Koláče potřeme vajíčkem a na každý dílek položíme rozkrájenou
mandli na proužky. Upečené koláče hned potřeme máslem. Zůstanou
měkké. Hotové koláče jsou velké asi jako dlaň.

(z publikace Recepty našich babiček)

Výzva na dračí loď
A ještě bychom měli jednu

výzvu – KIC hledá lidičky pro
každou srandu, kteří by s námi
vytvořili soutěžní tým pro Dračí
lodě. Stačí se u nás přihlásit do
31. května, vytvořit 21 člennou
partu, vzít sebou dobrou náladu
a vyrazit za „draky“. Tréninky
bychom naplánovali na červen a
červenec a pak bychom se spo-
lečně zúčastnili závodu v Lit-
schau, který se koná 6. srpna
2011. Více informací o dračích
lodích se dočtete v tomto čísle
NZ nebo na www.dragonjc.cz.

KIC Nové Hrady

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Letošní rok je pro jižní Čechy ve znamení Rožmberků. Také novohrad-
ské íčko je zapojeno do Rožmberského roku. Nemáte-li zatím předsta-
vu, jak trávit třeba letošní víkendy a zajímá vás historie či rádi
navštěvujete historické objekty, můžete se zapojit do putování za Rož-
mberky. V infocentru máme k dispozici „turistický pas“, který provází
návštěvníky jižních Čech 24 nejvýznamnějšími místy spjatými s rodem
Rožmberků. Všechna místa jsou popsána v brožuře společně s informa-
cí, kde je možné obdržet otisk razítka do turistického pasu. Pokud na-
sbíráte razítka ze všech 24 míst, můžete získat od Jihočeského kraje
hodnotné ceny.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Zájezd po stopách Petra Voka v Nizozemí
4.- 8. 5. 2011, odjezd ve 16.00 hod. z Třeboně, přes Č. Budějovice.

Antverpy, Brusel, Gent, Bruggy, Dordrecht, Rotterdam, Delft,
Haarlem, Hertogenbosch, Amsterdam, Bamberk.

Pořádá Spolek přátel Třeboně, cena zájezdu 5 490 Kč,
přihlášky na tel. 724 244 648 (paní Psíková)
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Sobota 2.4.2011, 20.00 hod.

· Piko

Pavel se v 70. letech dostal do malé komunity
lidí, experimentující s omamnými látkami,
které v tehdy totalitním Československu ofi-
ciálně neexistovaly. Později stál u zrodu krys-
talické formy pervitinu, který se tak stal
českým patentem a který nepřímo připravil
o život statisíce lidí po celém světě. Praha se
stává Amsterdamem východu, Pavel jeho
vůdčí osobou. Je tomu však rád?
České drama, přístupný od 12 let,
80 min., 55,-Kč

Středa 6.4.2011, 20.00 hod.

· Opravdová kuráž

Jak velkou kuráž musí mít čtrnáctiletá holka,
aby pomstila tátovu smrt? Odpověď nabízejí
nejúspěšnější hollywoodští bratři Joel a Ethan
Coenovi v temném westernu Opravdová ku-
ráž. Herecký objev Hailee Steinfeld na krvavé
cestě za mstou doprovázejí Jeff Bridges jako
jednooký šerif Rooster Cogburn a Matt Da-
mon v roli Texas Rangera LaBoeufa.
Western, přístupný od 12 let, české titulky,
109 min., 55,-Kč

Sobota 9.4.2011, 20.00 hod.

· Norské dřevo

Filmová podoba knižního bestselleru Haru-
ki Murakamiho vypráví stejně jako kniha
příběh o nostalgii lásky, ztrátě a probouzejí-
cí se sexualitě. Děj se odehrává na konci
60. let v Japonsku na pozadí studentských
bouří. Toru Watanabe je tichý a uzavřený
vysokoškolák, který se v Tokiu znovu potká-
vá s křehkou Naoko, přítelkyní z dětství. Je-
jich vztah se postupně prohlubuje, zároveň
je ale vystaven rostoucímu tlaku minulosti,
kterou poznamenala tragédie jejich společ-
ného přítele.
Milostné drama, přístupné od 15 let,
české titulky, 133 min.,  55,-Kč

Středa 13.4.2011, 13.30, 17.00 hod.

· Gnomeo a Julie

Nový animovaný komediálně-dobrodružný
snímek Gnomeo a Julie dává nejslavnějšímu
příběhu lásky na světě Williama Shakespeara
další rozměr. Režisérem filmu je tvůrce Shre-
ka 2 Kelly Asbury, scénář napsal Mark Buton,
který je autorem úspěšného Madagaskaru, což
je záruka zábavného příběhu, u kterého se bu-
dou bavit děti i dospělí.
Animovaný, přístupný, český dabing,
84 min., 55,-Kč

Středa 13.4.2011, 20.00 hod.

· Černá labuť

V psychologickém thrilleru Černá labuť, zasa-
zeném do prostředí newyorské baletní scény,
zavádí vizionářský režisér Darren Aronofsky
(Wrestler, Fontána, Requiem za sen) diváky
na fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé
baleríny, která se kvůli své vytoužené roli
v Labutím jezeře stane až děsivě dokonalou.
V hlavní roli Natalie Prtman.

Drama, přístupný od 15 let, české titulky,
108 min., 55,-Kč

Sobota 16.4.2011, 20.00 hod.

· Hezké vstávání

Becky Fullerová je mladá, krásná, ambiciózní
a právě získala vysněnou práci. Přesto se její
život řítí do pekel. Scenáristka Aline Brosh
McKenna lehce oprášila vlastní úspěšný mo-
del z komedie Ďábel nosí Pradu a stvořila další
variaci na téma souboje „Panny s Netvorem“.
Zaměstnání televizní produkční je ideální pro
workoholiky, kterým to stejně rychle mluví
jako myslí a kteří nemají problém zařídit na
počkání nemožné. Tedy i pro Becky, která má
zachránit vadnoucí ranní televizní show jmé-
nem Rozbřesk. Akční Becky má mraky nápa-
dů, co udělat lépe, jenže hned ten první se
promění v permanentní noční můru. K mode-
rátorské harcovnici ranního vysílání Colleen
Peckové (Diane Keaton) se totiž rozhodne při-
dat legendu mezi americkými žurnalisty Mi-
kea Pomeroye (Harrison Ford). Tenhle
nesympatický a nafoukaný potížista jí vinou
smlouvy, kterou má podepsanou s televizní
společností, nemůže poslat kamsi, a tak jí
z moderátorského křesílka alespoň znepříjem-
ňuje život, jak se dá.

Komedie, přístupný od 12 let, české titulky,
107 min., 55,-Kč

Středa 20.4.2011, 20.00 hod.

· Nevinnost

Cesta z vrcholu na absolutní dno může být vel-
mi rychlá. Někdy stačí jediná věta a všechno,
co jste dosud budovali, se zhroutí jako dome-
ček z karet. Uznávaný lékař, milovaný otec a
manžel čelí obvinění z velmi těžkého zločinu.
Ze dne na den vyměnil dobrou adresu za celu
ve vazební věznici, odkud se nevina prokazuje
hodně těžko, zvlášť když protistraně pomáhá
člověk, který může být motivován osobní
pomstou. Pravda prý nakonec vždycky zvítězí
nad lží a nenávistí. Někdy ani to ale nemusí
znamenat vítězství. Někdy je to jen přestávka
před dalším, mnohem náročnějším zápasem.

České drama, přístupné, 102 min., 55,-Kč

Sobota 23.4.2011, 20.00 hod.

· Varieté
The Burlesque Lounge má dny své slávy za
sebou. Tess, tanečnice v důchodu a majitelka
tohoto místa, bojuje, aby udržela chátrající di-
vadlo při životě, čelí všem druhům finančních
i uměleckých výzev. Vypadá to, že díky tomu,
jak členy herecké společnosti rozptylují jejich
osobní problémy a díky hrozbě v podobě na-
bídky bohatého obchodníka, který chce koupit
od Tess tohle místo, se dobré časy z klubu
nadobro vytratily. V tu dobu se dramaticky
změní život Ali, děvčete z malého města
v Iowě. Tess ji najme do Lounge jako servírku
a Ali tak unikne prázdné minulosti a rychle se
zamiluje do umění varieté.

Drama, přístupný, české titulky,
116 min., 55,-Kč

Středa 27.4.2011, 20.00 hod.

· Cizinec
Johnny Depp hraje ve filmu CIZINEC americ-
kého turistu, jehož hravé laškování s cizinkou
vede k celé řadě intrik, romantických hrátek a
nebezpečí. Během nepřipravovaného výletu
do Evropy, aby si zahojil zlomené srdce, se
Frank (Johnny Depp) nečekaně ocitne v zálet-
ném vztahu s Elisou (Angelina Jolie), mimo-
řádně výjimečnou ženou, která mu schválně
vstoupí do cesty. Romantická smršť se rychle
odvíjí na dech beroucím pozadí Paříže a Bená-
tek a oba hrdinové se rychle ocitnou náhodně
vrženi do smrtelné hry na kočku a myš.

Akční, přístupný, české titulky,
105 min., 55,-Kč

Sobota 30.4.2011, 20.00 hod.

· Světová invaze

Po mnoho let byly zaznamenány případy po-
zorování UFO po celém světě – Buenos Aires,
Soul, Francie, Německo, Čína. Ale v roce
2011 se to, co kdysi bylo jen pozorováními,
stane hroznou realitou, když je země napade-
na neznámými silami. Jak lidé všude na světě
přihlížejí tomu, že jsou dobývána největší
města, tak se Los Angeles stane poslední vý-
spou lidstva v bitvě, kterou nikdo nečekal. Zá-
visí to na námořním seržantovi (Aaron
Eckhart) a jeho nové četě, aby zastavili další
postup, i když bojují proti takovému nepříteli,
s jakým se nikdy předtím nesetkali.

Akční, přístupné od 12 let, české titulky,
112 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – duben 2011

Připravujeme
Květen:
Všemocný, 127 hodin, Králova řeč,
Odcházení, Nickiho rodina, Biutiful,
Fighter, Rango

Červen:
Správce osudu, Zkus mě rozesmát,
Hlavně nezávazně
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Dračí lodě v jižních Čechách
Dragonboating – dračí lodě je více jak 2000

let starý druh vodního sportu původem z Číny.
Postupně se rozšířil do celého světa a v součas-
né době zažívá velký rozmach i v ČR. Jedná se o
propracovanou kolektivní souhru 22 lidí a
všichni jsou na sobě závislí a musí být jednotní.
Na dračí lodi, která je dlouhá cca 14 metrů sedí
na malém sedátku zády ke směru jízdy bubeník,
který pravidelnými údery paličkou do bubnu
před ním udává rytmus pádlování. Podle úderů
bubnu se řídí první dva pádlující (háčci). Ostat-
ně pádlujících je na lodi 16 – 20, sedí ve dvou
vedle sebe na lavičkách a každý pádlující udržu-
je rytmus podle pádlujícího před sebou tak, aby
nastejně pádlovali a nedošlo ke střetu pádel. Ce-
lou loď na jejím konci řídí kormidelník, který
musí být pro tuto činnost dostatečně zkušený,
aby nezpůsobil nehodu. Samotná loď váží okolo
250 kg, ale při plném osazení je to už přes 2 tuny
a to je už pořádný kolos.

A jak to vlastně všechno začalo? V květnu
2010 jsem dostal nabídku zúčastnit se závodů
dračích lodí. Složili jsme posádku, vymysleli
název, dvakrát si zatrénovali a jako nováčci ve-
lice důrazně ukázali ostatním, že s námi musí
počítat. Dračí lodě se nám natolik zalíbily, že
jsme začali pravidelně trénovat a zúčastnili
jsme se ještě několika závodů po republice. Ale
to nám nestačí, chceme víc. Dračí loď pro naše
tréninky nám pronajímala jiná posádka, ale byli
jsme závislí na uvolnění lodě a volném času je-
jich kormidelníka. Také nám nevyhovovala
vzdálenost jednotlivých závodů, dát dohromady
21 lidí, kteří odjedou v pátek odpoledne do mís-
ta 200 km daleko a vrátí se odsud až v neděli
odpoledne není zrovna snadné a tak jsme začali
přemýšlet, jak to celé zdokonalit. A nápad se
zrodil....

Na konci loňského roku vzniklo nové občan-
ské sdružení Satani z Doubí se zázemím v rekre-
ačním a sportovním středisku Doubí u Třeboně
na břehu rybníka Opatovický. Pro svou činnost
jsme si vybrali toto středisko kvůli dobře vyba-
venému zázemí, snadné přístupnosti k vodě a
množství dalších kladů. Pro tréninky jsme si
v únoru 2011 koupili novou žlutou dračí loď od
německého výrobce BUK a už se nemůžeme
dočkat, až do ní nasedneme a pořádně jí proje-
deme. Také jsme se zaměřili na možnost účastí

naší posádky na různých závodech. Již probíha-
jící soutěž (tuto jsme loňského roku jeli) dostala
nová pravidla a nový kabát, ale tento nový sys-
tém nám nepřipadá spravedlivý. A tak nejen pro
nás, ale i pro všechny ostatní FUN posádky již
fungující nebo nově vzniklé, jsme se snažili
udělat závody po jižních Čechách v okruhu pár
desítek kilometrů, aby byly snadno dostupné,
časově nenáročné a co nejvíce přizpůsobené pro
FUN. To se nám povedlo za přispění spřátelené-
ho teamu Pražského klubu dračích lodí a pro již-
ní Čechy je připravena pro rok 2011 série
závodů dračích lodí. Začínáme 21.5.2011 ve
sportcentru Doubí u Třeboně pod záštitou sta-
rosty města Třeboň, 11.6.2011 pokračujeme
na pískárnách ve Veselí nad Lužnicí, poté
25.6.2011 na řece Vltavě v Českém Vrbném
pod záštitou primátora města České Budějovice
a posledním závodem je 6.8.2011 v Rakouském
Litschau, které je zároveň naším přeshraničním
partnerem. Více se dozvíte na internetových
stránkách www.dragonjc.cz. Naše posádka se
navíc plánuje zúčastnit závodů ligy Vysočiny
20.8.2011 na rybníku Velké Dářko u Havlíčko-
va Brodu (v roce 2010 se účastnilo 59 teamů) a
Pražského dračího podzimu 10.9.2011 na Vlta-
vě v Praze. Všechny tyto a ještě další závody
jsou v rámci ČR zastřešeny pod názvem ČLDL
– Česká liga dračích lodí, kde jsou započítávány
výsledky do celkové tabulky.

Satani z Doubí o. s. vyzývají všechny nadšen-
ce, aby se připojili k dračím lodím. Podívejte se
na naše webové stránky www.satanizdoubi.cz a
přidejte se k nám, nebo založte svou vlastní sku-
pinu minimálně 21 osob a reprezentujte na zá-
vodech svou firmu, své město či jiný sportovní i
nesportovní oddíl. Pro Vaše tréninky máme při-
pravenou dračí loď s kormidelníkem, rady jak se
sehrát a připravit na závody. Každé závody jsou
masovou záležitostí, kde se schází několik sto-
vek lidiček a společně se baví. Není to jen o al-
koholu a jídle, ale hlavně o soutěživosti a dobré
náladě. Na každých závodech je po celý den
kulturní doprovodný program a večerní prog-
ram v podobě živých kapel. Tak neváhejte a při-
hlaste svůj team na webu www.dragonjc.cz a
pojďte do toho.

bobo & Bohuslav Poles

TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

Dne 19.2.2011 proběhly ve zdejší
kuželně okresní přebory jednotlivců.
Kuželkáři naší TJ slavili velmi pěkná
umístění. V kategorii žen obsadila 1. mís-
to Stanislava Betuštiaková, na druhém
místě byla Jiřina Albrechtová, třetí mís-
to patřilo také naší sportovkyni Renatě
Žahourové. V kategorii seniorek obsa-
dila Ludmila Sladká druhé místo a třetí
byla Marie Rebanová. V kategorii do-
rostenců byl Jiří Jelínek druhý. V kate-
gorii mladších žáků obsadila 1. místo
Natálie Betuštiaková, 2. místo Stanisla-
va Betuštiaková. Všichni jmenovaní
postoupili do krajské soutěže, k čemuž
jim blahopřejeme.

Ve stejném termínu ale v Českých
Budějovicích proběhl okresní přebor
juniorů. I tam jsme slavili úspěchy. Na
první m místě se umístil Jiří Konárek,
který rovněž postoupil do krajského
přeboru.

Krajské přebory se uskutečnily 12.
3. 2011. A ani tady jsme nebyli ne-
úspěšní. V kategorii žen obsadila pěkné
čtvrté místo Stanislava Betuštiaková, na
osmnáctém místě se umístila Jiřina Al-
brechtová. V kategorii seniorek byla
šestá Ludmila Sladká, sedmnáctá byla
Marie Rebanová. V kategorii mladších
žáků byla Natálie Betuštiaková třetí,
hned za ní na čtvrtém místě byla Stani-
slava Betuštiaková. Mezi dorostenci byl
Jiří Jelínek druhý s právem postupu na
Mistrovství republiky. V kategorii junio-
rů se Jiří Konárek umístil na 13. místě.
Za TJ Sokol Nové Hrady blahopřejeme
všem úspěšným kuželkářkám a kužel-
kářům a přejeme jim ještě větší úspěchy
v dalších soutěžích. Zároveň děkujeme
za vzornou reprezentaci TJ Sokol N.
Hrady a Města Nové Hrady.

Stanislav Sladký
Starosta TJ Sokol Nové Hrady
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Ceny pro nejlepší závodníky 2010
Zvítězila Magda Pelechová,mimo titulu Mistryně ČR v AKJ fighting,
také díky KATA TÝMU

Tomáš Hermann získal 2. místo, také díky titulu Mistra Německa
v AKJ-fighting 2010

Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2010
V sobotu 26. února se konala již tradičně v novohradské Koželužně

výroční členská schůze oddílu karate. V úvodu předseda oddílu karate
Ing. Martin Hermann přivítal všechny přítomné členy, trenéry, rodiče a
hosta, pana Marcela Vondru, místopředsedu Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady, a sdělil omluvu pana starosty, který se z pracovních
důvodů nemohl schůze účastnit jako v minulých letech.

V úvodu zazněla zpráva předsedy oddílu za rok 2010:
V roce 2010 měl oddíl karate TJ Nové Hrady 36 evidovaných členů.

Tréninky oddílu probíhaly pravidelně v tělocvičně ZŠ Nové Hrady
vždy v úterý od 17 do 19 hod a čtvrtek od 17.15 do 19.30 hod, dále pak
v sobotu ve Sportovní hale v Zahradní čtvrti od 15 do 18 hod. Děti a
mládež studující v Českých Budějovicích mají možnost ještě trénovat
v přípravném závodním týmu na SKP nebo ve Sportovním centru v are-
álu GON v ulici E. Destinnové. Naši členové se měli také možnost
účastnit seminářů - víkendových soustředění karate a allkampf-jitsu
(praktická sebeobrana) konaných v loňském roce v Českých Budějovi-
cích, Chomutově a v Bavorském Burgau. V červenci se konalo týdenní
soustředění v malebné krajině Brdských lesů ve Věšíně u Příbrami, kte-
rého se zúčastnili především závodníci. Naši trenéři absolvovali
školení v Českých Budějovicích a Chomutově.

Metodická činnost – zkoušky STV:
Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate a

allkampf-jitsu (dále jen AKJ) jsme se pravidelně účastnili v rámci se-
minářů a soustředění a dále pak také ve dvou termínech v Nových Hra-
dech a Českých Budějovicích. Celkem se zkoušek STV účastnilo 18
našich členů, kdy naši cvičenci byli v drtivé většině dobře připraveni a
zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

Dne 5. června si před komisí ČSKe zvýšila při zkouškách karate
stupně technické vyspělosti Ing. Blanka Vítovcová, když byla vyhod-
nocena jako nejlepší ze zkoušených na STV 1. Dan karate Shoto kan.

Díky výše uvedené trenérsko-metodické činnosti dosáhla většina
členů našeho oddílu dobrých sportovních a trenérských výsledků.

Soutěžní činnost:
Krajská liga v karate:
I. kolo 30.1. v Lišově – 3 x I. místo

celkem: 3 medaile
II.kolo 17.4. ve Strakonicích 2 x I., 1 x II.  a  2 x III. místo

celkem: 5 medailí
III.kolo 7.11. ve S. Hodějovicích 2 x I., 4 x II.  a   2 x III. místo

celkem: 8 medailí
Celkový počet medalilí z KL: 16 medailí

Krajský přebor seniorů Lišov 30.1. – 3 x I., 1x II. a 1 x III. místo
celkem: 5 medailí
tři nominace na MČR

Krajský přebor mládeže ČB 19.9. – 2 x I.,1x II. a  2 x III.místo
celkem: 5 medailí
rekordních šest nominací na MČR!
Celkový počet medailí z KP: 10

Grand Prix karate v Hradci Králové:
V disciplíně kata tým ženy získal náš tým ve složení Magda Pelechová,
Blanka Vítovcová a Jana Kotršalová bronzovou medaili za týmy Egypta.

Mistrovství ČR mládeže v karate 4.12. v Hodoníně:
V disciplíně kata se Denise Bošanské se podařilo obsadit 4. místo, Ondřej
Podhora mezi juniory neuspěl. Ve sportovním zápase kumite po složitých
soubojích skončili na 5. - 6. místě Tomáš Hermann a Ladislav Bárta. V ka-
tegorii juniorek vybojovala Denisa Bošanská vynikající 3. místo, když se
nominovala na MČR poprvé.

Ondra Podhora obsadil 3. místo jiné také za zisk titulu Mistra ČR
v AKJ 2010

pokračování na str. 23

foto Karate
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Mezinárodní mistrovství v AKJ ve Schwabmunchenu, SRN 8.5.:

V kategorii muži S získal Martin Hermann ml. 1. místo v disciplíně ta-
meshi wari a celkově v uvedené kategorii nabité konkurencí obsadil
krásné 3. místo. V kategorii muži nad 34 let zvítězil Martin Hermann
ziskem dvou druhých míst v disciplínách tameshi wari a randori a
1. místem v kata.

Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu 15.5. v Lounech:

Ondřej Podhora vybojoval 1. místo v kategorii juniorů a získal tak titul
Mistra ČR. V kategorii M3 obsadil Martin Hermann mladší 4. místo,
v kategorii S/A získal Martin Hermann 2. místo.

Mistrovství ČR v Allkampf-Jitsu -
Fighting–sportovní zápas 23.10. v Plzni:

Magda Pelechová zvítězila ve sportovním zápase fighting ženy, kde ne-
dala soupeřkám žádnou šanci a dále získala 3. místo v kata. V kata muži
zvítězil Petr Zachař, 2. místo ve stejné kategorii vybojoval Jaromír
Švenda a 3. místo pak získal Tomáš Balík. V disciplíně kata dorostenci
obsadil 3. místo Tomáš Hermann, který se zúčastnil rovněž disciplíny
fighting a zde vybojoval 2. místo.

Mezinárodní mistrovství v AKJ-Fighting v Diedorfu, SRN 13.11.:

V juniorské kategorii zvítězil (při postaršení) Tomáš Hermann, 2. místo
po složitých soubojích získala Magda Pelechová a 4. místo vybojoval
Ondřej Podhora.

Všechny naše sportovní akce jsou pravidelně zveřejňovány na naší
nástěnce v České ulici, dále pak v Novohradském zpravodaji, Jihoče-
ských listech a Jihočeském Hit-Rádiu Faktor.

Po hlavní zprávě za rok 2010 přednesl pozdrav a poděkování pan
Vondra za pěkné sportovní výsledky od vedení TJ Nové Hrady a popřál
všem členům hodně zdaru v další sportovní činnosti.

Následovaly stručné zprávy a připomínky, které přednesli trenéři:
Bc. Tomáš Balík, Jaromír Švenda, Petr Zachař a Mgr. Naďa Štysová a
poté byli vyhlášeni nejlepší závodníci našeho oddílu, kteří svými vý-
sledky získali nejvyšší bodové ohodnocení za soutěžní sezonu 2010.

Tři nejlepší závodníci oddílu karate za rok 2010:
Bc. Magda Pelechová 1. místo – 130 bodů
Tomáš Hermann 2. místo – 112 bodů
Ondřej Podhora 3. místo –   80 bodů

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval vedení Úřadu města a Tělo-
výchovné jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci
a pomoc našim sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v Nových Hra-
dech za možnost tréninkové přípravy v tělocvičně školy a sponzorům
VAK a.s. divize J. Čechy, ČSAD Jihotrans, Dobrá Voda HBSW a.s. a
JE Temelín, bez jejichž finančního přispění by nebylo možno zajistit
účast na soutěžích a seminářích. Dále pak patří poděkování všem, kteří
nám pomáhali v našem sportovním úsilí.

Ing. Martin Hermann, předseda oddílu karate

Naši nejmladší bojovníci získali stříbro a bronz
V sobotu 19. března se do areálu kulturního střediska Metropol

v Českých Budějovicích sjelo téměř sto závodníků z celého Jihočeského
kraje, aby změřili své síly v disciplínách karate. Tato soutěž byla určena
pro nejmenší bojovníky do 13 let od nejnižších bílých pásů až po vyšší
žákovské stupně technické vyspělosti  v barvě fialové a hnědé.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata - souborná povinná
sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy roz-
lišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závodník, který
získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy, tedy
vyšší počet hlasů.

V kata se nevydařil start Markovi Rolínkovi, který přes veškerou sna-
hu a dynamické nasazení s drobnou technickou chybou neprošel přes
prvního soupeře. Náš druhý závodník Adam Zeman měl větší sportovní
štěstí a všechna tři kola prošel až do finále, kde těsně podlehl soupeři a
vybojoval stříbrnou medaili. Třetím závodníkem hájícím naše barvy byl
„ostřílený“ bojovník Kryštof Štys, který se po složité cestě probojoval
do repasáže, kde zvítězil a získal bronz.

Naši mladí závodníci prokázali, že v disciplíně kata jsou připraveni
konkurovat i zkušenějším vrstevníkům. V současné době se všichni při-
pravují na II. kolo Krajské ligy v karate, které se bude konat 16. dubna ve
Strakonicích. M.H.

Adma Zeman uprostřed s dilomem a medailí za 2. místo v disciplíně kata

Naši borci se rozcvičují před soutěží

Trenér Petr Zachař, Marek Rolínek,Adam Zeman a Kryštof Štys

Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2010

KID CUP KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
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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
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, štítky, magnety, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R, VHS

Ü Pohledy a přání

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

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

Další informace na:
www.kicnovehrady.cz
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KOUPÍM LES
včetně pozemku, jakoukoli výměru.

Platba v hotovosti.

Vstřícné a solidní jednání.
Tel. 724 086 157

� Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez vnitřních úprav, 44 m2.
Cena Kč 600 000,-. Tel.: 721 007 192
� Prodám šuplíkový mrazák, levně. Tel. 728 032 407

KDO INZERIJE, TEN PROSPERUJE

Krásné prožití
velikonočních svátků
všem svým čtenářům
přeje

Redakční rada zpravodaje

Koupím les, platba HOTOVĚ, formality zařídím.
Vykoupím kulatinu z těžby za vysoké výkupní ceny.
Dlouholeté zkušenosti.
Prodej palivového dřeva (N. Bystřice), tel. 608 162 446


