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Láska prochází…
Měsíc květen je už nejen od dob Karla Hynka Máchy měsícem spojeným s láskou. Všechno

v přírodě je nanejvýš probuzené a natěšené, plné energie, čerstvých barev, touhy a potřeby lásku
přijímat i dávat. Je úžasné, když je vše naplněno, když s pocitem lásky vstáváte i uléháte. S láskou
totiž i veškeré ty praktické každodenní věci jsou prožívány jinak, příjemněji, radostněji, i veškeré
to „obyčejné“ má pak smysl a tolik nebolí. Je fajn, když máte lásku ve svém srdci v pohodě.

Přísloví, že láska prochází žaludkem, jsem dříve neměla ráda. Mezi řádky jsem vždycky četla
takový ten příkaz, že aby mě měl někdo rád, tak mu musím uvařit. Teprve časem jsem dospěla
k tomu, že je to trochu jinak. Že to sice je o jídle, ale také o kulinářské alchymii, o zkoušení něče-
ho nového, o radosti a překvapení po otevření pekáče, o atmosféře v kuchyni, kde se přece jen
všechno nejlépe probírá. Je to i o vůních, které nás pak někdy nečekaně přepadnou a my si pod
nimi vybavíme chvíle „kdy tuhle buchtu přece dělala i moje babička“ a najednou je vzpomínka
na ní úplně živá a hřejivá. Zkrátka jídlo k dobré a láskyplné atmosféře patří a dát někomu dobré
jídlo je oboustranné potěšení, je to vlastně také určitý dar. Je fajn, když víte, že i bříško těch
druhých chce být v pohodě.

Láska prochází srdcem i žaludkem, to už víme. A také hlavou, samozřejmě. Tak ji úplně ne-
ztrácejte, používejte a mějte jí v pohodě. K. Jarolímková

Jak by měly chutnat koláče Petra Voka si moh-
li na vlastní chuťové buňky vyzkoušet účastníci

„Jídlové přednášky“ v Koželužně.
(více uvnitř čísla)  K. J.

Taneční soutěž Novohradská číše přivítala letos 106 tanečních párů i
prestižní Taneční školu Krok z Hradce Králové. (více uvnitř čísla) K.J.

Součástí programu návštěvy z francouzského
města Vaulx-Vraucourt bylo po dohodě s míst-
ními rybáři také pasování, které pro francouz-
ské přátele bylo velkým překvapením a hlavně
zážitkem.

Co dokáže s lidmi udělat několik kovových a těžkých koulí si na vlastní
kůži vyzkoušelo asi 20 lidí jednu sluneční dubnovou neděli. (více uvnitř
čísla) K.J.

Nejlepšími mezi juniory jsou T. Hermann,
O. Podhora a L. Bárta

Pozvánky na květen
1.5. Neděle Božího Milosrdenství
6.5. Koncert žáků ZUŠ N. Hrady
7.5. Koncert skupiny Nezmaři
8.5. Vernisáž výstavy v Koželužně
12.5. Divadlo Kouzelná flétnička
13.5. Soutěž Novohradská flétna
18.5. Koncert účastníků MHK
21.5. Hudební a muzikantské setkání
28.5. Dětské rybářské závody

na Farském rybníku
28.5. Soutěž dospělých PS
31.5. Pasování na čtenáře
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Zápis z 13. mimořádného jednání rady města
ze dne 7. 3. 2011

� 1. Návrh rozpočtu na rok 2011
Rada bere na vědomí návrh rozpočtu na rok
2011 v celkové výši příjmů 45 078 744,-Kč,
celkové výdaje 86 840 856,-Kč, splátka
dlouhodobého úvěru ve výši 150 000,-Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt smluvně zajiš-
těnými úvěry ve výši 37 876 142,-Kč a fi-
nančními prostředky z minulých let ve výši
4 035 970,-Kč.
(Rada projednala návrh rozpočtu na rok
2011. Celkové příjmy na rok 2011 činí
45 078 744,-Kč, celkové výdaje ve výši
86 840 856,-Kč, splátka dlouhodobého úvěru
činí 150 000,-Kč. Rozpočet je plánován jako
schodkový, přičemž schodek bude kryt smluv-
ně zajištěnými úvěry ve výši 37 876 142,-Kč
a finančními prostředky z minulých let ve
výši 4 035 970,-Kč. V návrhu rozpočtu
jsou zahrnuty příspěvky na provoz pří-
spěvkovým organizacím města, a to pro
Technické služby města Nové Hrady ve
výši 10 400 000,-Kč, Základní škola Nové
Hrady 2 900 000,-Kč a Mateřská škola
Nové Hrady 1 000 000,-Kč.)

� 2. Pronájem pozemků
Rada schvaluje pronájem pozemků parc. č.
PK 16 o výměře 670 m2, parc. č. 110 o vý-
měře 627 m2 v k. ú. Nakolice panu Ing. Jiří-
mu Liškovi, Nakolice č. 6. Rada pověřuje
starostu podpisem nájemní smlouvy dle ná-
vrhu (doba trvání 10 let s výpovědní lhůtou
3 měsíce, nájemné ve výši 1 Kč/m2 ročně).

� 3. Stanovení složek platu zastupující ře-
ditelky TSM Nové Hrady
Rada stanovuje složky platu zastupující ře-
ditelky TSM Nové Hrady s platností od
1.3.2011  dle svého návrhu.
(Rada projednala návrh stanovení složek
platu zastupující ředitelky TSM Nové Hra-
dy, a to zejména příplatku za vedení a osob-
ního příplatku. Tyto složky platu jsou
stanoveny od 1.3.2011.)

Zápis z 14. schůze městské rady
ze dne 14. 03. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 13. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 13. jednání rady města.

� 2. Nabídka produktu Jistota  Elektřina
Rada schvaluje nabídku společnosti E.ON
České Budějovice na dodávku elektřiny na
kalendářní rok 2012 a pověřuje starostu
podpisem Smlouvy o sdružených službách
dodávky elektřiny.

� 3. Osadní výbory – návrhové volby
Rada bere na vědomí informaci o přípra-
vách návrhových voleb do osadních výborů.

Rada pověřuje starostu města ve spolupráci
s tajemnicí MěÚ N. Hrady zajištěním prů-
běhu návrhových voleb do osadních výborů
a přípravou podkladů pro schválení navrže-
ných kandidátů na jednání zastupitelstva
města.

� 4. Příprava projektu "Modernizace
místních komunikací Nové Hrady"
Rada bere na vědomí informaci o přípravě
projektu "Modernizace místních komunika-
cí Nové Hrady". Rada postupuje zastupitel-
stvu města k projednání schválení podání
žádosti do Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad, oblast podpory 1.5.
Rozvoj místních komunikací.
(Rada byla starostou města informována
o přípravách projektu "Modernizace místních
komunikací Nové Hrady", který je připravo-
ván k podání do Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, oblast pod-
pory 1.5. Rozvoj místních komunikací. Pro-
jekt řeší rekonstrukci místních komunikací
a rekonstrukci a dostavbu chodníků podél
místních komunikací a komunikací II. a III.
třídy. Projekt se skládá ze 4 částí: rekon-
strukce místních komunikací Vilová čtvrť
/od TSM k úpravně vody/ a Pod Vodárnou,
včetně rekonstrukce přilehlých chodníků,
rekonstrukce místní komunikace ve Vy-
šném /od komunikace N. Hrady – Č.Veleni-
ce směrem k hraničnímu přechodu – včetně
opravy mostku/, rekonstrukce chodníku v
osadě Jakule /od komunikace II/154 k auto-
busové zastávce/ a rekonstrukce a dostavba
chodníků v osadě Údolí u Nových Hradů
v prostoru křižovatky silnic II/154 a II/156.
Celkový rozpočet projektu je 9 985 514,- Kč,
v případě přidělení dotace by tato dotace činila
85 % uznatelných nákladů (8 487 686,90 Kč),
podíl města by činil 1 497 827,1 Kč /15%
uznatelných nákladů/.)

� 5. Směrnice Zastupitelstva města Nové
Hrady č. 1/2011
Rada bere na vědomí návrh Směrnice Za-
stupitelstva města Nové Hrady č. 1/2011
o oceňování pozemků pro převody z majet-
ku města a postupuje ji k projednání zastu-
pitelstvu města.

� 6. Prodej pozemku k. ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
34/6 o výměře 356 m2 v k. ú. Byňov za cenu
50,- Kč/m2 panu Vladimíru Kubešovi. Rada
postupuje prodej pozemku k projednání za-
stupitelstvu města.

� 7. Rozbor hospodaření za rok 2010 – TJ
Nové Hrady
Rada bere na vědomí rozbor hospodaření
Tělovýchovné jednoty Nové Hrady a pově-
řuje starostu a místostarostu svoláním
schůzky ohledně finančních příspěvků tělo-
výchovné jednotě.

� 8. Smlouva o sdružení

Rada bere na vědomí návrh smlouvy o sdru-
žení za účelem realizovat Cykloturistickou
stezku a doporučuje svolat schůzku všech
účastníků smlouvy. Rada pověřuje starostu
účastí na této schůzce.

(Rada obdržela návrh smlouvy o sdružení
obcí Horní Stropnice, Pohorská Ves, Bene-
šov nad Černou, Rezidence Nové Hrady,
a.s., Města Nové Hrady za účelem realizo-
vat Cykloturistickou stezku.)

� 9. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu

Rada bere na vědomí bez připomínek pro-
jektový návrh stavby "Hlinov – zahuštění
TS" v k.ú. Údolí u Nových Hradů, Svébohy
od společnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec.
Rada pověřuje Technické služby města No-
vých Hradů zakreslením podzemních inže-
nýrských sítí.

� 10. Vyrozumění poškozeného o hlavním
líčení

Rada bere na vědomí vyrozumění Okresní-
ho soudu České Budějovice o konání hlav-
ního líčení.

� 11. Stavební řízení

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

� 12. Žádost o uzavření dohody o zrušení
smluv

Rada bere na vědomí žádost pana Jana Mo-
tyčáka a paní Marty Motyčákové o uzavření
dohody o zrušení smluv, na jejichž základě
jim město prodalo pozemky za účelem vý-
stavby rodinného domu. Rada požaduje
podklady od stavebního úřadu ohledně sta-
vebního řízení ve věci výstavby rodinného
domu a doložení všech dokladů o prodeji
pozemků.

� 13. Zápis ze zasedání Školské rady při
ZŠ Nové Hrady

Rada bere na vědomí zápis ze zasedání
Školské rady při Základní škole Nové Hra-
dy ze  dne 28.  2.  2011.

(Rada obdržela od Školské rady při Základ-
ní škole Nové Hrady zápis ze zasedání ze
dne 28. 2. 2011. Školská rada schválila jed-
nací řád, rozbor hospodaření za rok 2010 a
seznámila s předpokládanými výdaji na rok
2011.)

� 14. Vyjádření o možném povolení káce-
ní dřevin rostoucích mimo les

Rada bere na vědomí vyjádření Městského
úřadu Nové Hrady odboru životního pros-
tředí o možném povolení kácení dřevin ros-
toucích mimo les. Město jako vlastník
pozemků souhlasí s vykácením dřevin s
omezením dle vyjádření komise životního
prostředí.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



květen 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

� 15. Změna typu majetku

Rada schvaluje žádost MěÚ NovéHrady,
ekonomického odboru o souhlas s provede-
ním změny typu majetku z "Dlouhodobý"
na "Drobný dlouhodobý" u samostatných
movitých věcí a souborů movitých věcí,
u kterých je pořizovací cena nižší než
40 000,- Kč.

� 16. Vyjádření k žádosti o prodej
pozemků

Rada schvaluje záměr prodeje pozemků
parc. č. 778/5 – lesní pozemek o výměře
90 m2 a parc. č. 914/25 – ostatní plocha o
výměře 11 m2 v k.ú. Nové Hrady, dle Směr-
nice Zastupitelstva Města Nové Hrady č.
1/2011 o oceňování pozemků pro převody
z majetku města s tím, že k ceně pozemku
bude připočtena cena lesního porostu ve
výši 7 500,-Kč (5 m3). Rada pověřuje ta-
jemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-
měru prodeje.

(Rada obdržela vyjádření lesního hospodáře
k žádosti pana Ing. Ladislava Nováka o od-
prodej pozemků parc. č. 778/5 - lesní poze-
mek o výměře 90 m2 a parc. č. 914/25 - jiná
plocha o výměře 11 m2, v k.ú. Nové Hrady.
Lesní hospodář konstatoval, že pozemek
parc. č. 914/25 částečně zasahuje do přileh-
lé cesty a nenachází se zde žádný lesní po-
rost. Pozemek parc. č. 778/5 nenavazuje na
žádný lesní pozemek v majetku Města Nové
Hrady, nachází se zde 3 vzrostlé stromy
/cca.5 m3/. Lesní hospodář doporučuje pro-
dej předmětných pozemků dle směrnice
s připočtením ceny za lesní porost.)

� 17. Žádost o pronájem pozemku

Rada neschvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 809/1 o výměře 110 m2 v k. ú. Nové
Hrady.

(Rada obdržela od pana Jiřího Lechnera žá-
dost o pronájem části pozemku parc. č.
809/1 o výměře 110 m2 v k.ú. Nové Hrady. )

� 18. Žádost o pronájem pozemku

Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č.
864/5 o výměře 30 m2 – ostatní plocha v k.ú.
Nové Hrady, na dobu 10 let s výpovědní
lhůtou 3 měsíce, za cenu 1,- Kč/m2/rok man-
želům Kordinovým a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 19. Dodatek k žádosti o příspěvek

Rada bere na vědomí doplnění žádosti od
Společnosti Rožmberk o.p.s. a schvaluje
pronájem kovárny v Komenského ulici čp.
36 na st. parc. č. 74 a pozemků parc. č. 47/1,
parc. č. 51 o celkové výměře 652 m2 v k.ú.
Nové Hrady za cenu 5 000,- Kč/rok, na
dobu 8 let s výpovědní lhůtou 3 měsíce Spo-
lečnosti Rožmberk o.p.s.

� 20. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy

Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku
parc. č. 827/1 o výměře 500 m2 – ostatní plo-
cha v k. ú. Nové Hrady, za cenu 2 Kč/m2/rok
a pověřuje tajemnici MěÚ jeho zveřejně-
ním.

(Rada obdržela od pana Pavla Michale žá-
dost o prodloužení nájemní smlouvy na část
pozemku parc. č. 827/1 o výměře 500 m2

v k. ú. Nové Hrady.)

� 21. Smlouva mandátní

Rada schvaluje mandátní smlouvu se spo-
lečností STAVEBNÍ PORADNA, spol. s
r.o., České Budějovice na uspořádání za-
dávacího řízení na veřejnou zakázku na
akci "Polyfunkční pasivní dům v Nových
Hradech" a pověřuje starostu jejím podpi-
sem.

� 22. Vyúčtování vodného a stočného
za rok 2010

Rada bere na vědomí celkové vyúčtování
všech položek výpočtu ceny podle ceno-
vých předpisů pro vodné a stočné od společ-
nosti ČEVAK a.s., České Budějovice a
postupuje ekonomickému odboru MěÚ N.
Hrady.

� 23. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene

Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, v souvis-
losti s realizací stavby "Modernizace míst-
ních komunikací Nové Hrady, objekty
chodník Jakule a chodník Údolí u Nových
Hradů" a pověřuje starostu města podpisem
smlouvy.

� 24. Projektová žádost – autobusové
zastávky

Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
"Výstavba autobusové zastávky v Údolí
u N. Hradů a rekonstrukce zastávky v Byňo-
vě" v rámci Akčního plánu Programu roz-
voje Jihočeského kraje pro rok 2011,
Grantový program podpora výstavby a
oprav autobusových a železničních zastá-
vek s celkovým rozpočtem ve výši 131
300 Kč a s dofinancováním podílu Města N.
Hrady v případě podpoření žádosti ve výši
31,15 % celkových nákladů (tj. 41 300 Kč).

� 25. Projektová žádost – informační
zařízení na měření rychlosti

Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
"Nové Hrady – Zvýšení bezpečnosti silniční-
ho provozu" v rámci Akčního plánu Prog-
ramu rozvoje Jihočeského kraje pro rok
2011, Grantový program Podpora zřízení
bezpečnostních prvků na pozemních ko-
munikacích s celkovým rozpočtem ve výši
257 088 Kč a dofinancováním podílu Města

N. Hrady v případě podpoření žádosti ve výši
29,99 % celkových nákladů (tj. 77 088 Kč).

� 26. Projektová žádost – zařízení MŠ
Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
"Vybavení mateřské školy v Nových Hra-
dech" v rámci Akčního plánu Programu
rozvoje Jihočeského kraje pro rok 2011,
Grantový program opravy a rekonstrukce
mateřských škol, výstavba a rekonstrukce
pro děti do tří let věku, Opatření č. 2 – Opra-
vy budov, vybavení a úpravy tříd a dalších
vnitřních a venkovních prostor mateřských
škol (neinvestičního charakteru) s celko-
vým rozpočtem ve výši 94 200 Kč a dofi-
nancováním podílu Města N. Hrady v
případě podpoření žádosti ve výši 42,675 %
celkových nákladů (tj. 40 200 Kč).

� 27. Projektová žádost – zahrada MŠ
Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
"Vybavení zahrady MŠ Nové Hrady" v
rámci Akčního plánu Programu rozvoje Ji-
hočeského kraje pro rok 2011, Grantový
program opravy a rekonstrukce mateřských
škol, výstavba a rekonstrukce pro děti do tří
let věku, Opatření č. 3 – Rekonstrukce ven-
kovních ploch mateřských škol, jejich
školních zahrad, včetně vybavení (inves-
tičního charakteru) s celkovým rozpočtem
ve výši 310 000 Kč a dofinancováním po-
dílu Města N. Hrady v případě podpoření
žádosti ve výši 41.935 % celkových nákla-
dů (tj. 130 000 Kč).

� 28. Projektová žádost – skanzen
Rada souhlasí s podáním žádosti pro projekt
"Skanzen státní hranice a železné opony" v
rámci Akčního plánu Programu rozvoje Ji-
hočeského kraje pro rok 2011, Grantový
program Rozvoj infranstruktury podporují-
cí zážitkovou turistiku s celkovým rozpoč-
tem ve výši 389 000 Kč a dofinancováním
podílu Města N. Hrady v případě podpoření
žádosti ve výši 21,59 % celkových nákladů
(tj. 84 000 Kč).

� 29. Nájemní smlouva s Pozemkovým
fondem
Rada schvaluje nájemní smlouvu č.
19N11/05 s Pozemkových fondem ČR ve
věci pronájmu pozemků pro budoucí reali-
zací projektu "Modernizace místních ko-
munikací Nové Hrady (místní komunikace
Pod Vodárnou a Vilová). a pověřuje staros-
tu města podpisem smlouvy.

� 30. Smlouva o smlouvě budoucí  o zříze-
ní věcného břemene
Rada schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se Správou a
údržbou silnic Jihočeského kraje, v souvis-
losti s realizací stavby "Modernizace míst-
ních komunikací Nové Hrady, objekt
chodník Jakule – 2. část"

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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Zápis z 15. schůze městské rady
ze dne 28. 03. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 14. jednání rady
města

Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 14. jednání rady města.

� 2. Bezúplatný převod – odpověď na dopis

Rada bere na vědomí odpověď Ministerstva
vnitra České republiky na žádost města in-
formaci o dalším využití areálu bývalé roty
v Nových Hradech a možnosti jeho případ-
ného bezúplatného převodu do vlastnictví
města. Rada pověřuje starostu dalším jedná-
ním a postupem dle oznámení Ministerstva
vnitra.

(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
odpověď na žádost o informaci o dalším vy-
užití areálu bývalé roty Pohraniční stráže
v Nových Hradech a možnosti jeho případ-
ného bezúplatného převodu do vlastnictví
města. Ministerstvo vnitra ve své odpovědi
konstatuje, že v souvislosti s uskutečněnou
reorganizací cizinecké policie byl výše uve-
dený areál uvolněn a v současné době se při-
pravuje jeho návrh na trvalou nepotřebnost
dle zákona č. 219/2000 Sb, o majetku České
republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění, neboť v rámci re-
zortu Ministerstva vnitra není o jeho další
využití zájem. V případě, že o něj neprojeví
zájem žádná organizační složka státu, bude
nabídnut k odprodeji ve výběrovém řízení.
Ministerstvo dále informuje, že bezúplatné
převody obcím jsou realizovány pouze ve
výjimečných případech a na darovaný ma-
jetek jsou následně uplatněny omezující
podmínky, které novému vlastníku umož-
ňují pouze jeho nekomerční využití. Dle vy-
jádření ministerstva vnitra by bylo možno
řešit prodej areálu za cenu stanovenou zna-
leckým posudkem.)

� 3. Poskytnutí finančních prostředků

Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje o poskytnutí fi-
nančních prostředků na úhradu výdajů spo-
jených s přípravou a provedením sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011.

(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje oznámení o poskytnutí finanč-
ních prostředků na úhradu výdajů spojených
s přípravou a provedením sčítání lidu, domů
a bytů v roce 2011 ve výši 13 785,-Kč.)

� 4. Žádost o uzavření dohody – zrušení
smluv

Rada nesouhlasí s odkupem pozemku parc.
č. 381 o výměře 2097 m2 v k.ú. Štiptoň od
manželů Motyčákových. Rada postupuje
žádost manželů Motyčákových k projedná-
ní na jednání Zastupitelstva města. Z6

� 5. Oznámení o poskytnutí neinvestičního
příspěvku

Rada bere na vědomí dotační dopis – Ozná-
mení o poskytnutí neinvestičního příspěvku
na podporu akceschopnosti jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kra-
je od Krajského úřadu Jihočeského kraje.

� 6. Rozhodnutí – schválení návrhu KPÚ
k. ú. Štiptoň

Rada bere na vědomí rozhodnutí Minister-
stva zemědělství – Pozemkového úřadu
České Budějovice o schválení pozemko-
vých úprav v katastrálním území Štiptoň.

� 7. Výzva k předkládání žádostí o dotaci

Rada bere na vědomí 6. výzvu Místní akční
skupiny Sdružení Růže k předkládání žá-
dostí o dotaci.

� 8. Oznámení – Návrh KPÚ Nové Hrady,
Údolí u Nových Hradů

Rada bere na vědomí oznámení Minister-
stva zemědělství – Pozemkového úřadu
České Budějovice o možnosti nahlédnutí na
zpracovaný návrh komplexních pozemko-
vých úprav v k.ú. Údolí u Nových Hradů a
k.ú. Nové Hrady.

� 9. Poškození veřejné zeleně

Rada bere na vědomí informaci MěÚ Nové
Hrady, odboru životního prostředí o po-
škození veřejné zeleně na Sídlišti Míru,
pozemek parc. č. KN 809/2 v k.ú. Nové
Hrady.

� 10. Projednání stavebních řízení

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

� 11. Situační zpráva Rezidence Nové
Hrady

Rada bere na vědomí situační zprávu pro
Zastupitele města Nové Hrady a postupuje
ji k projednání na jednání Zastupitelstva
města.

(Rada obdržela od Rezidence Nové Hrady
situační zprávu pro Zastupitele města Nové
Hrady, která obsahuje hodnocení dosavadní
spolupráce společnosti Rezidence Nové
Hrady a Města N. Hrady v období 2003 -
2011, informuje též o aktivitách společnosti
Rezidence Nové Hrady.)

� 12. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za r. 2010

Rada bere na vědomí zprávu Krajského úřa-
du Jihočeského kraje o výsledku přezkou-
mání hospodaření za rok 2010.

� 13. Nabídka na dodávku a servisní zajiš-
tění multifunkčního  tiskového zařízení

Rada bere na vědomí nabídku společnosti
MIN-servis spol. s r.o., České Budějovice
na dodávku a servisní zajištění multifunkč-
ního tiskového zařízení pro Městský úřad
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy o nájmu dle nabídky.

� 14. Žádost o prodloužení smlouvy na
nájem pozemku
Rada schvaluje pronájem pozemku parc.
KN č. 296 o výměře 35 m2 - ostatní plocha,
v k.ú. Nové Hrady paní Miroslavě Vondro-
vé, Pekařství Nové Hrady dle návrhu.
(Rada po zveřejnění záměru projednala
pronájem pozemku parc. KN č. 296 v k.ú.
Nové Hrady. Rada schválila pronájem po-
zemku parc. KN č. 296 o výměře 35 m2 –
ostatní plocha, v k.ú. Nové Hrady, na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce,
paní Miroslavě Vondrové, Pekařství Nové
Hrady. Nájemné bylo stanoveno ve výši
6.000,-Kč ročně, s možností čtvrtletních
splátek. Pronajímatel /Město N. Hrady/ si
též vyhrazuje oprávnění ke zvýšení ceny
nájemného o výši % míry inflace.)

� 15. Rozbor hospodaření za r. 2010  MŠ
Nové Hrady
Rada souhlasí s výsledkem hospodaření
Mateřské školy Nové Hrady za rok 2010 a
schvaluje zlepšený hospodářský výsledek
ve výši 61 444,02 Kč, dále schvaluje jeho
rozdělení do rezervního fondu ve výši
31 444,02 Kč a do fondu odměn ve výši
30 000 Kč.

� 16. Smlouva o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu
Rada schvaluje smlouvu se společností
SETERM CB a.s. o zřízení práva odpovída-
jícímu věcnému břemenu k pozemku parc.
č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady, za účelem
umístění nového kabelového vedení NN a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 17. Obrazová publikace
"Jižní  Čechy do kapsy"
Rada bere na vědomí nabídku na odběr pub-
likací Jižní Čechy do kapsy. Rada děkuje
Ing. Vladimíru Kuncovi za nabídku, nicmé-
ně v současné době ji nevyužije.
(Rada obdržela od Ing. Vladimíra Kunce
nabídku na odběr publikací Jižní Čechy do
kapsy s možnosti zařazení dvoustránkové
propagace města N. Hrady v této publikaci.)

� 18. Žádost o souhlas s provedením
stavebních úprav
Rada souhlasí s provedením stavebních
úprav v rámci nebytových prostor objektu
domu nám. Republiky č.p. 11, Nové Hra-
dy s tím, že k výměně oken a dveří bude
doložen souhlas MěÚ Trhové Sviny, Od-
boru výstavby, památek a územního plá-
nování.

� 19. Smlouva o příspěvku
Rada schvaluje smlouvu o příspěvku pro
Místní akční skupinu Sdružení Růže ve věci
projektu "Rekonstrukce střechy historické-
ho objektu Českého domu - I. etapa" s tím,
že příspěvek bude poskytnut až po realizaci
projektu.
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� 20. Žádost o odprodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost o odprodej po-
zemků parc. č. 1011/4 a 1011/28 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu města pro-
vedením místního šetření.

� 21. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost Základní školy
Nové Hrady o poskytnutí finančních pros-
tředků na plat pedagoga 1. třídy a postupuje
ji k projednání na jednání zastupitelstva
města.

� 22. Městský informační
a orientační systém
Rada bere na vědomí nabídku na umístění
města na multimediální informační panel a
děkuje za tuto nabídku.

� 23. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost o pronájem po-
zemku parc. č. 905/1 v k.ú. Štiptoň s tím, že
pozemek nelze pronajmout, protože zatím
není v majetku města. Rada doporučuje ža-
dateli zažádat znovu po zapsání pozemkové
úpravy do katastru nemovitostí.

� 24. Nabídka na zajištění dodavatelské
činnosti
Rada souhlasí s nabídkou společnosti STA-
VEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., České Bu-
dějovice na zajištění zadavatelské činnosti
na akci "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady – I. etapa" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 25. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost Junáku – svazu
skautů a skautek ČR, Horní Stropnice o pří-
spěvek na činnost střediska. Vzhledem
k druhu vyvíjené činnosti doporučuje požá-
dat do grantového programu Nové Hrady.

� 26. Grantový program města Nové Hra-
dy pro r. 2011
Rada schvaluje Pravidla grantového progra-
mu města Nové Hrady pro rok 2011 a po-
věřuje MěÚ Nové Hrady, odbor investic
zveřejněním informace o vyhlášení granto-
vého programu.

� 27. Vyúčtování - Masopust Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost masopustního
výboru o příspěvek ve výši 52 570 Kč. Rada
souhlasí s proplacením nákladů ve výši 50
000 Kč dle rozhodnutí zastupitelstva města
dne 24. 3. 2011 /(rozpočet města).
(Rada obdržela od Masopustního výboru
Nové Hrady vyúčtování novohradského
masopustu za rok 2011. Celkové příjmy či-
nily 95 671,-Kč a celkové výdaje ve výši
148 241,-Kč. Ztráta činila 52 570 ,-Kč. Tuto
částku žádá Masopustní výbor jako pří-
spěvek od Města Nové Hrady. Zastupitel-
stvem města bylo v rámci rozpočtu vyčleně-

no na zajištění novohradského masopustu
50.000,-Kč.)

� 28. Projekt "Nové Hrady – výstavba a
modernizace místních komunikací"

Rada schvaluje doplnění projektového
týmu projektu "Nové Hrady – výstavba a
modernizace místních komunikací" o pozici
asistent manažera, kterou bude vykonávat
paní Marie Mrkvičková.

� 28. Komise rady - doplnění členů

Rada schvaluje do finanční komise pana Bc.
Libora Tomáška, do komise pro rodinu, se-
niory, děti a mládež paní Mgr. Janu Tomáš-
kovou, do komise sociální a zdravotní pana
Bohumila Kováře a do komise pro zaměst-
nanost, podnikání a cestovní ruch pana Mi-
lana Klímu.

� 29. Dodatek k nájemní smlouvě

Rada schvaluje dodatek č. 2 k nájemní
smlouvě č. 174N05/05 s Pozemkovým fon-
dem České republiky, týkající se pronájmu
pozemků parc. č. 1360/6 a 1360/6 v k.ú. By-
ňov.

Zápis z 16. mimořádného jednání rady města
ze dne 5. 4. 2011

� 1. Veřejná zakázka technický dozor in-
vestora

Rada bere na vědomí zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na akci "Technický dozor investora pro
projekt Nové Hrady - výstavba a moderni-
zace místních komunikací" a schvaluje do-
davatele společnost Stavební poradna spol.
s r.o., Průběžná 48, České Budějovice, která
předložila nejlepší nabídku a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od finanční komise zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek na technic-
ký dozor investora pro projekt "Nové Hrady
- výstavba a modernizace místních komuni-
kací". K posouzení veřejné zakázky byly
předloženy tři nabídky, a to Stavební po-
radna spol. s r.o., České Budějovice, Ing.
František Stráský – Atelier SIS, České Bu-
dějovice, Tangenta spol. s r.o., České Budě-
jovice. Dle jednotlivých kritérií finanční
komise doporučuje schválit společnost Sta-
vební poradna spol. s r.o., České Budějovi-
ce jako nejvhodnějšího uchazeče.)

ZÁPIS ze   5.   veřejného  zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne  24. března   2011

Přítomni: Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Ing.
Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicá-
ny, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Omluveni: pí. MUDr. Nataša Návarová,
p. Mgr. Michal Jarolímek

Celkem bylo přítomno 13 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
13 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 4. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
− Složení slibu zastupitele (p. Ing. Ludovít

Kasan)
− Kontrola usnesení ze 4. jednání zastupi-

telstva
− Dispozice s majetkem
− Územní plán města
− Rozpočet města na rok 2011
− Směrnice Zastupitelstva Města Nové

Hrady č. 1/2011 o oceňování pozemků
pro převody z majetku města

− Program regenerace MPR a MPZ pro rok
2011

− Interpelace
− Diskuse
− Závěr a usnesení

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

Bod č. 9 Dodatek k pasportu místních komu-
nikací

Bod č. 10 Projekt Modernizace místních ko-
munikací Nové Hrady

Bod č. 11 Dodatek ke zřizovací listině Tech-
nických služeb města Nové Hrady

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen 12 hlasy.

K předloženému programu nehlasoval pan
Ing. Ludovít Kasan, protože zatím nesložil
slib zastupitele.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan Ko-
llmann, pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení:

pan Bc. Josef Vochoska, pan Ivan Doroto-
vič, pan Miroslav Šlenc.

Návrhová komise ve byla schválena 9 hla-
sy, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování. Předse-
dou komise byl zvolen pan Bc. Josef
Vochoska.
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Ke složení návrhové komise nehlasoval
pan Ing. Ludovít Kasan, protože zatím neslo-
žil slib zastupitele.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila Ku-
baláková, p. Petr Michale,  pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Jiří Vicány, , p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ivan Dorotovič, p. Miroslav Šlenc,  p.
Bc. Josef Vochoska

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su  5. jednání zastupitelstva:

Paní Emilie Koppensteinerová, pan Lukáš
Winzberger.

Ověřovateli zápisu byli schváleni dle návr-
hu 10 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Ke složení ověřovatelů zápisů nehlasoval
pan Ing. Ludovít Kasan, protože zatím neslo-
žil slib zastupitele.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan Ko-
llmann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti

Zdržel se pí. Emilie Koppensteinerová, p. Lukáš
Winzberger

� 1. Složení slibu zastupitele pana Ing. Lu-
dovíta Kasana
Pan starosta Mgr. Vladimír Hokr přečetl
slib zastupitele dle zákona: „Slibuji věrnost
České republice. Slibuji na svou čest a svě-
domí, že svoji funkci budu vykonávat svě-
domitě, v zájmu města Nových Hradů a
jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony
České republiky.“ Pan Ing. Kasan stvrdil
slib pronesením „slibuji“.
Zastupitelstvo bere na vědomí složení slibu
zastupitele Ing. Ludovíta Kasana. – 12 hla-
sy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
Po složení slibu od bodu 1. hlasovalo 13 za-
stupitelů.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan Ko-
llmann, pí. Emilie Koppensteinerová, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti

Zdržel se p. Ing. Ludovít Kasan,

� 2. Kontrola usnesení ze 4.  jednání za-
stupitelstva města
Kontrolu usnesení ze 4. 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.
Po přečtení bodu č. 2 kontrole usnesení
v 18.20 hodin se dostavil pan Mgr. Michal
Jarolímek, který hlasoval od bodu č. 2.
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení ze 4. veřejného jednání
zastupitelstva města. – 13 hlasy, 1 zastupitel
se zdržel hlasování.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Ing. Lu-
dovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila Ku-
baláková, p. Petr Michale,  pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se p. Mgr. Michal Jarolímek

� Dispozice s majetkem
3.1 Pan starosta informoval zastupitelstvo
o návrhu prodeje pozemku v k.ú. Byňov,
upřesnil umístění prodávaného pozemku a
specifikoval důvody pro prodej pozemku.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 34/6 o výměře 356 m2 v k.ú.
Byňov za cenu 50,- Kč/m2 panu Vladimíru
Kubešovi, bytem Zahradní čtvrť čp. 318,
Nové Hrady. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 4. Územní plán města
Pan starosta seznámil zastupitele s možností
schválení nového územního plánu pro měs-
to Nové Hrady. Upozornil, že obce, které
nemají schválený územní plán dle nového
stavebního zákona, jsou povinny podle no-
vely zákona schválit územní plán do roku
2015.
Pan Kollmann se dotazoval, zda nebudou
tímto krokem ohroženy projekty a výstavba
města.
Pan starosta odpověděl, že tam není žádné
omezení, které by ohrožovalo projekty měs-
ta a případnou výstavbu. Informoval o plá-
nech města, kde město plánovalo provést
změny územního plánu, např. v prostoru
celnice. Dále uvedl, že ví o dalších změ-
nách, které budou požadovat vlastníci poze-
mků. Dle sdělení krajského úřadu bude
omezen počet nových pozemků pro staveb-
ní parcely. Rozvojová i průmyslová zóna
nejsou tímto záměrem nového územního
plánu blokována.

Paní Koppensteinerová konstatovala, že
doufá, že nebude nový územní plán platit je-
nom 4 roky, a nemuseli jsme kvůli novelám
zákonů opět schvalovat nový územní plán.
Další připomínky k bodu nebyly.
Zastupitelstvo města Nové Hrady revokuje
své usnesení ze dne 31. 01. 2008 z 11. veřej-
ného zasedání zastupitelstva Města Nových
Hradů bod. 5. Zastupitelstvo vydává v sou-
ladu se zákonem č. 183/2006 Sb. v platném
znění (dále jen stavební zákon) toto usnese-
ní: ruší usnesení ze dne 31.1.2008 o poříze-
ní změny ÚPmNH v souladu s § 6, odst. 5,
písm. a) a § 44 písmene a) stavebního záko-
na rozhodlo o pořízení nového územního
plánu města Nové Hrady pro celé správní
území rozhodlo, že požádá dle §6 odst. 1
písm. c) stavebního zákona Městský úřad
Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních
památek a územního plánování o pořízení
ÚP a pověřuje radu města Nové Hrady vy-
pracovat a schválit žádost o pořízení nové-
ho ÚP Nové Hrady (§6 odst.6 písm. b)).
Zastupitelstvo města v souladu s §47, odst.
1 stavebního zákona určuje starostu města
Mgr. Vladimíra Hokra, jako určeného za-
stupitele pro spolupráci s pořizovatelem. –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 5. Rozpočet města na rok 2011
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem
rozpočtu na rok 2011. Návrh rozpočtu byl
projednán ve finanční komisi, radě a po-
drobně i na konzultaci k zastupitelstvu. Vy-
jádřil se k jednotlivým projektům, které
jsou již zahrnuty v návrhu rozpočtu na rok
2011.
Pan Ing. Kasan se dotazoval paní Stráské,
co je míněno na první stránce označením
pěstební činnost, zdá se mu tento název ne-
logický.
Paní Stráská (rozpočtář MěÚ) odpověděla,
že návrh rozpočtu jsme povinni zpracovat
podle rozpočtové skladby a jednotlivé příj-
my zatřiďovat, tj. i podle paragrafů vyhláš-
ky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb.,
o rozpočtové skladbě. Tato vyhláška přesně
stanoví název § 1031 – pěstební činnost.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2011 v celkové výši příjmů 45 078 744 Kč,
celkové výdaje 86 840 856 Kč, splátka
dlouhodobého úvěru ve výši 150 000,-Kč.
Schodek rozpočtu bude kryt smluvně zajiš-
těnými úvěry ve výši 37 876 142,-Kč a fi-
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pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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nančními prostředky z minulých let ve výši
4 035 970,-Kč. V rozpočtu jsou zahrnuty zá-
vazné ukazatele pro příspěvkové organiza-
ce města, a to pro Technické služby města
Nové Hrady ve výši 10 400 000,-Kč, Zá-
kladní škola Nové Hrady 2 900 000,-Kč a
Mateřská škola Nové Hrady 1 000 000,-Kč.
Sociální fond má stanoveny celkové příjmy
a výdaje na rok 2011 ve výši 223 921,-Kč.
Zastupitelstvo zmocňuje radu města k
schvalování rozpočtových opatření do cel-
kového ročního objemu 10 % ze schválené-
ho rozpočtu pro rok 2011.  – 14 hlasy

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale,  pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 6. Směrnice Zastupitelstva Města Nové
Hrady č. 1/2011 o oceňování pozemků
pro převody z majetku města

Pan starosta předal slovo místostarostovi
panu Bc. Vochoskovi, který informoval
o nové směrnici o oceňování pozemků pro
převody z majetku města. Vysvětlil, jakým
způsobem byla zpracována a z jakých pod-
kladů se vycházelo při zpracování směrnice.
Pan Dorotovič se dotazoval na cenu poze-
mku podle navržené směrnice pro pana
Švarce, zda podle písmene A. nebo B.
Pan Vochoska odpověděl, že zmíněný poze-
mek by se odprodával podle nové směrnice
podle čl. 3, II. A., t.j. 100,- Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje Směrnici Zastupi-
telstva Města Nové Hrady č. 1/2011 o oce-
ňování pozemků pro převody z majetku
města – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 7. Program regenerace MPR a MPZ pro
rok 2011

Starosta města seznámil zastupitele s infor-
mací o obdržení v rámci Programu regene-
race městských památkových rezervací a
městských památkových zón (MPR a MPZ)

pro rok 2011 částky 530.000,-Kč. Dále
uvedl, že bude do podzimu tohoto roku nutno
aktualizovat tento dokument, protože jsou
zde ještě objekty v majetku města a další
žadatelé, kteří mají zájem o zařazení do se-
znamu možných akcí v rámci Programu re-
generace. Byly osloveny ostatní organizace i
fyzické osoby, kterých se týká možné čerpá-
ní z tohoto programu. Starosta informoval
zastupitelstvo o jednání pracovní skupiny
k Programu regenerace MPR a MPZ, která
doporučila pokračovat v restaurátorských
pracech na Buquoyské hrobce, kde se by
došlo k restaurování kamenných prvků ve
smuteční kapli, před vstupem do horní kaple
a v části horní kaple.
Zastupitelstvo města schvaluje zařazení a
realizaci akce „Buquoyská hrobka v No-
vých Hradech“ do Programu regenerace
MPR a MPZ pro rok 2011. – 14 hlasy.
Přehled akcí zařazených do Programu re-
generace MPR a MPZ v roce 2011
Název akce:
Buquoyská hrobka v Nových Hradech
Popis obnovy: Restaurátorské práce
Vlastník: Město N.Hrady
Program MPR: 530.000,-
Podíl města: 0

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 8. Osadní výbory
Starosta města oznámil, že s novým voleb-

ním obdobím byly připraveny a proběhly i
volby do osadních výborů. Seznámil zastupi-
tele s pravidly, za jakých proběhly volby do
jednotlivých osadních výborů. Předsedu osad-
ního výboru si zvolí výbor na svém jednání.

Zastupitelstvo ustanovilo Osadní výbor pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň, Osadní výbor pro Na-
kolice, Oboru a Vyšné a Osadní výbor pro
Údolí.

Zastupitelstvo města určilo počet členů
jednotlivých osadních výborů:

Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
– 7 členů

Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
– 3 členové

Osadní výbor pro Údolí – 5 členů
Zastupitelstvo města schválilo členy jednotli-
vých osadních výborů:
Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
Stanislav Macho – Byňov
Miroslav Vochozka st. – Byňov
Pavel Čičola – Byňov

Josef Sýkora – Jakule
Oldřich Procházka – Jakule
František Krtek – Štiptoň
Pavel Vicány ml. – Štiptoň
Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
Ladislav Duspiva st. Nakolice
Pavel Dibďák Vyšné
František Lavička Obora
Osadní výbor pro Údolí
Marek Petrášek
Jan Bláha
Veronika Bláhová
Petr Matějka
Pavel Hobizal

Usnesení zastupitelstva k tomuto bodu bylo
přijato 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 9. Pasport místních komunikací
a stávajících chodníků
Starosta města podrobně seznámil zastupi-
tele s pasportem komunikací a stávajících
chodníků v jednotlivých osadách a návrhem
na jeho doplnění.
Pan Sýkora (občané) se dotazoval, zda bude
řešen přechod pro chodce na Jakuli u želez-
ničního přejezdu před nepřehlednou zatáč-
kou.
Pan starosta odpověděl, že v návrhu je řeše-
ní i této zatáčky. Situace je komplikovaná i
z vlastnického hlediska. Částečně tuto situ-
aci řeší rekonstrukce chodníku.
Pan Sýkora (občané) se dotazoval ohledně
vlastnictví, protože chodník je veden po
soukromém chodníku.
Pan starosta informoval, že chodník, jehož
rekonstrukce je navrhována v projektu, je
na pozemku Jihočeského kraje s právem
hospodařit pro Správu a údržbu silnic Jiho-
českého kraje.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku ve směru „od autobusové za-
stávky Jakule ke komunikaci II/154“ na
pozemku parc.č. 2270 v k.ú. Byňov v délce
294 m do pasportu místních komunikací
jako místní komunikaci tipu D s označením
502.1.1.d.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku ve směru od „autobusové za-
stávky Údolí u N. Hradů k mostu přes řeku
Stropnici“ na pozemcích parc.č. 1438/5 a
1476/20 v k.ú. Údolí u N. Hradů v délce
85 m do pasportu místních komunikací jako
místní komunikaci typu D s označením
601.1.2.d.
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Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku ve směru od „autobusové za-
stávky Údolí u N. Hradů k pivovaru“ na
pozemku parc.č. 1438/5 v k.ú. Údolí u N.
Hradů v délce 150 m do pasportu místních
komunikací jako místní komunikaci typu D
s označením  2.1.1.d.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku ve směru od „autobusové za-
stávky Údolí u N. Hradů ke Štiptoni“ na
pozemku parc.č. 1438/5 v k.ú. Údolí u N.
Hradů v délce 80 m do pasportu místních
komunikací jako místní komunikaci typu D
s označením  2.1.2.d.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku ve směru od “kapličky k mos-
tu přes řeku Stropnici“ na pozemcích parc.č.
1438/5 a 1476/20 v k.ú. Údolí u N. Hradů
v délce 160 m do pasportu místních komuni-
kací jako místní komunikaci typu D s ozna-
čením 601.1.1.d.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení stávající-
ho chodníku podél komunikace II/156 ve
směru N. Hrady – Č. Budějovice ve směru
od “hasičárny k domu paní Liďákové“ na
pozemku parc.č. 1438/5 v k.ú. Údolí u N.
Hradů v délce 140 m do pasportu místních
komunikací jako místní komunikaci typu D
s označením  602.1.1.d.
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení stáva-
jící místní komunikace č.401 C v osadě Vy-
šné na pozemku parc.č. KN 1644/1 v k.ú.
Vyšné dle návrhu (o 300 m).
Zastupitelstvo schvaluje – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 10. Projekt Modernizace místních ko-
munikací Nové Hrady
Starosta seznámil zastupitelstvo s možností
podání žádosti do projektu „MODERNI-
ZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NOVÉ
HRADY“ do 13. výzvy ROP a s plánova-
ným rozpočtem na tento projekt. Projekt řeší
rekonstrukci místních komunikací a rekon-
strukci a dostavbu chodníků podél místních
komunikací a komunikací II. a III. třídy. Pro-
jekt se skládá ze 4 částí:
− rekonstrukce místních komunikací

(ulice Vilová čtvrť /od TSM k úpravně
vody/ a Pod Vodárnou), včetně rekon-
strukce přilehlých chodníků.

− rekonstrukce místní komunikace ve
Vyšném – od komunikace N.Hrady –
Č.Velenice směrem k  hraničnímu pře-
chodu (včetně opravy mostku).

− rekonstrukce chodníku v osadě Jakule
– od komunikace II/154 k autobusové
zastávce.

− rekonstrukce a dostavba chodníků
v osadě Údolí u Nových Hradů –
v prostoru křižovatky silnic II/154 a
II/156.

Zastupitelstvo Města Nové Hrady schvaluje
podání projektu s názvem „MODERNI-
ZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NOVÉ
HRADY" do 13. výzvy ROP s uzávěrkou
25.3.2011, oblast podpory 1.5 – Rozvoj míst-
ních komunikací a jeho následnou realizaci.
Zastupitelstvo dále schvaluje předfinancová-
ní projektu v rámci rozpočtu města /celkový
rozpočet projektu 10 050 114,00 Kč včetně
DPH/. Předfinancování projektu bude v pří-
padě získání finanční podpory zajištěno ban-
kovním úvěrem a zastupitelstvo pověřuje
starostu města k předjednání Úvěrové smlou-
vy. Zastupitelstvo zároveň schvaluje kofinan-
cování podílu Města Nové Hrady v rámci
projektu ve výši 15 % z celkových způsobi-
lých výdajů projektu /tj. 1 507 517,10 Kč
včetně DPH/. Tyto prostředky v případě pod-
poření projektu budou hrazeny z rozpočtu
Města Nové Hrady. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

Dodatek zřizovací listiny Technických slu-
žeb města Nových Hradů
Pan starosta informoval zastupitele o nut-
nosti schválení dodatku zřizovací listiny
Technických služeb města Nových Hradů
z důvodu jmenování nové zastupující ředi-
telky paní Aleny Kedrušové.
Zastupitelstvo Města Nové Hrady schvaluje
Dodatek č. 2/2011 ke zřizovací listině pří-
spěvkové organizace Technické služby
města Nových Hradů – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro

pí. Ing. Ladislava Bártová,   p. Ivan Do-
rotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti

Zdržel se

� 12. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace z řad za-
stupitelů města ani občanů.

� 13. Diskuse
Pan Roule (občané) se dotazoval na opravu

cesty do Veveří, která je uvedena jako cyklo-
stezka, stav jejího povrchu je čím dál horší.

Pan starosta odpověděl, že město N. Hrady
může realizovat pouze opravy na části komu-
nikace v majetku města. Tyto opravy jsou prů-
běžně prováděny. Zbylá je v majetku Lesů
ČR, které opravu své části ignorují. Pokud
jsme mohli získat recyklát, snažili jsme cestu
částečně opravit, určitou navážku zde provedl
i pan Heral. Naše cesta končí u vodárny. Do
budoucna lze uvažovat o rekonstrukci pouze
v případě, že by město N. Hrady získalo část
cesty v rámci pozemkové úpravy.

Pan Roule (občané) konstatoval, že cesta je
vedena jako cyklostezka. Pan starosta uvedl,
že označení cyklostezek neprovádělo město
N. Hrady. Praxe byla v minulosti taková, že
označení cyklostezek bylo provedeno pouze
„od stolu“ a nebyl brán zřetel na stav cesty.

Dále se pan Roule (občané) dotazoval na
zámecký park, zda je v majetku města a jestli
město počítá s prořezávkou, protože dle jeho
názoru je stav některých dřevin velmi špatný.

Pan starosta konstatoval, že zámecká louka
patří k areálu Zámku, park je v majetku Města
N. Hrady. Stav stromů je průběžně monitoro-
ván Odborem životního prostředí. V loňském
roce byl o odborné stanovisko požádán i pan
Chadt, který v minulosti prováděl celkovou
úpravu parku. Z jeho vyjádření vyplynulo, že
péče o park je v pořádku. Stromy, které hrozí
pádem, jsou průběžně odstraňovány.

Pan Vicány uvedl, že se dříve řešil les ko-
lem hradu, problémy jsou se stromy i kolem
mateřské školy, kde je umístěna informační
cedule „Chůze na vlastní nebezpečí“, myslí si,
že takové řešení je nepřípustné.

Pan starosta vysvětlil podmínky zveřejnění
cedule u mateřské školy – jedná se o informaci
Lesy ČR, že vstup do lesního porostu (tedy i
na cesty) je pouze na vlastní nebezpečí. Lesy
ČR se tak chrání před možnou odpovědností
za škody či zranění způsobené pádem stromů.
Tento způsob péče o les označil pan starosta
jako alibistický.

Pan Roule (občané) navrhl zatlačit na pří-
slušné orgány a majitele, protože zde opravdu
hrozí nebezpečí úrazu.

Paní Kubaláková uvedla, že nad její za-
hrádku pod hradem před lety spadly stromy
a následující jednání s Lesy ČR ohledně škody
bylo opravdu složité.

Pan starosta navrhl vyvolat opětovné jed-
nání s Lesy ČR.

Pan Kasan navrhl, aby z jednání našeho za-
stupitelstva vzešel podnět na Odbor životního
prostřední v Trhových Svinech na řešení situace.

Pan starosta uvedl, že problém se bude ře-
šit přes Odbor životního prostředí našeho
městského úřadu a poté i přes příslušný odbor
na MěÚ Trhové Sviny.

� 14. Závěr a usnesení

Pan starosta města poděkoval všem pří-
tomným zastupitelům i občanům města
za účast na 5. veřejném jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů a ukončil jednání zastu-
pitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo  ukončeno v 20.05 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   N O V É   H R A D Y
o d b o r  ž i v o t n í h o   p r o s t ř e d í

n á m ě s t í   R e p u b l i k y   46,  373 33   N o v é   H r a d y

O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 19. 5. 2011 (čtvrtek), proběhne

čipování psů
a zavedení nově čipovaných psů  do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 180 Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím zájemce, aby to osob-
ně nahlásili předem u MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí,
z důvodu objednání potřebného množství čipů a průkazů !

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa !
Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné

vyhlášky č. 5/2007 – Čl.5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a
to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:

− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu

− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení

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

OŽP – Nové Hrady

Díky zodpovědným občanům ušetřilo naše město
životnímu prostředí řadu surovin

Loni občané odevzdali k recyklaci
186 televizí a 105 monitorů

Naše město už několik let poskytuje občanům možnost třídit vyslou-
žilé spotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin a vody jsme
ušetřili životnímu prostředí, stejně jako o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace nám pos-
kytla analýza neziskové společnosti ASEKOL, která zajišťuje sběr a
recyklaci občany tříděných elektrozařízení.

Zpětný odběr a recyklace jedné televize uspoří tolik energie, kolik
spotřebuje žárovka za čtyři měsíce nepřetržitého svícení, spotřebu ropy
osobního automobilu za 22 km jízdy nebo zabrání vzniku odpadní vody
z deseti sprchování. Tato zjištění přinesla analýza dopadu sběru a re-
cyklace televizí a monitorů na životní prostředí, jejíž zpracování inicio-
vala společnost ASEKOL. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že
zpětný odběr je pro životní prostředí přínosný. Studie posoudila systém
zpětného odběru televizorů a počítačových monitorů. Hodnotila jejich
sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotli-
vých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu nebo k jejich
konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na
životní prostředí. Výsledky studie byly prezentovány jako spotřeba
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané našeho města a přilehlých obcí v loňském roce vy-
třídily 186 televizí a 105 monitorů. Tím jsme uspořili 43 kWh elektřiny,
858 litrů ropy, 218 052 litrů vody a 1 958 tun primárních surovin. Navíc
jsme snížili emise skleníkových plynů o 11 tun CO? ekv. A produkci
nebezpečných odpadů o 44 tuny.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impo-
zantní čísla.

Protože studie byla zaměřena pouze na televize a monitory, přínos pro
životní prostředí představuje i recyklace všech ostatních druhů starých
spotřebičů. Dík tedy si zaslouží všichni, kteří elektroodpad nevyhazují
do popelnice, nebo do konce do přírody, ale nosí jej do sběrného dvora.

OŽP, MěÚ N. Hrady

Nádoby na upotřebené potravinářské oleje a tuky!
V minulém čísle zpravodaje jsem informoval

o zkušebním umístění nádob na použité potravi-
nářské tuky. Nádoby nám byly svozovou společ-
ností poskytnuty dvě. Tyto jsou umístěny na
sídlišti v Zahradní čtvrti u prodejny Flosman a na
sídlišti ve Vilové čtvrťi.

Koncem měsíce března se nám podařilo získat
nádobu třetí, která je umístěna v ulici Navrátilova.

Informace o třetí nádobě a sběrném místě v ul.
Navrátilova nebyla uveřejněna v minulém čísle s dů-
vodu již proběhlé uzávěrky.

Pokud se tento systém svozové společnosti osvěd-
čí, bude usilováno o co největší rozšíření těchto nádob,
tak aby dostupnost uložení použitých potravinářských
tuků a olejů byla dostupná pro co nejširší veřejnost.

Do nádob na upotřebené potravinářské oleje a tuky lze
ukládat upotřebené potravinářské oleje a tuky v pevných
obalech (např. PET lahve).

V MÍSTECH U SBĚRNÝCH NÁDOB UDRŽUJTE POŘÁDEK !
POZOR – DO ODPADŮ A DO KANALIZACE TUKY NEPATŘÍ,
CHRAŇTE SI SVŮJ MAJETEK.

OŽP MěÚ N. Hrady

OŽP informuje:

Vytvoření nového místa pro ukládání
tříděného odpadu – Údolí
Od 1.4.2011 došlo k vytvoření nového místa, kam mo-
hou občané ukládat třídený odpad: (Nádoby na PET,
PAPÍR, SKLO).

Nové místo separačních nádob bylo vytvořeno v osa-
dě Údolí, kdy po dohodě s osadním výborem a s vlastní-
kem pozemku byla sada nádob umístěna na zpevněnou
plochu u pivovaru vedle prodejny Flosman.

Toto místo by mělo rozšířit možnost uložení třídě-
ného odpadu především obyvatelům Údolí a odlehčit
tak místu u hasičské zbrojnice. Vývoz těchto nádob
bude probíhat podle zavedeného systému, tak jako u os-
tatních míst, tj. PET, PAP jednou za čtrnáct dní, SKLO
jednou za měsíc. OŽP MěÚ N. Hrady
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Město Nové Hrady vyhlašuje

GRANTOVÝ PROGRAM MĚSTA
Nové Hrady pro rok 2011

Město Nové Hrady vyhlašuje Grantový program pro rok 2011
na podporu rozvoje kultury, sportu a ochrany přírody

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:
− podpora v roce 2011, na výše uvedené akce konané v termínu od 1. 1. 2011

do 31. 12. 2011

− příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč

− podíl žadatele minimálně 30 % pro podprogram AKCE

− podíl žadatele minimálně 10 % pro podprogram MLÁDEŽ

− podpora místních organizací a spolků a akcí konaných v územním obvodu města Nové
Hrady, tj. město a všechny jeho místní části, osady

Podmínkou pro poskytnutí grantu je:
− doručení žádosti v uzavřené obálce nejpozději do data uzávěrky

− žadatel žádá o příspěvek v maximální výši 5 000 Kč

− místo konání akce je v územním obvodu města Nové Hrady

− publikování informace o použití grantu v Novohradském zpravodaji

− u žadatelů, kterým byl poskytnut grant v roce 2010 je podmínkou poskytnutí grantu
řádné vyúčtování grantu poskytnutého v roce 2010

Další podmínky jsou specifikovány v pravidlech grantového programu Města Nové Hrady
pro rok 2011, který je k dispozici na www.novehrady.cz nebo při osobním vyzvednutí na po-
datelně Městského úřadu Nové Hrady.

Jeden žadatel může podat do každého podprogramu maximálně tři žádosti.
Vyhlášení: 1. 4. 2011
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 13. 5. 2011 do 11.00 hod.
Vyúčtování do: do 30 dnů od ukončení akce

Žádosti o grant je možné získat v tištěné podobě na podatelně MěÚ Nové Hrady, nebo
v elektronické podobě zde: www.novehrady.cz

Žádosti podávejte v 1 písemném vyhotovení v uzavřené obálce označené „Grantový prog-
ram města Nové Hrady 2011“ na podatelnu Městského úřadu Nové Hrady, náměstí Republi-
ky 46, 373 33 Nové Hrady do 13. 5. 2011 do 11.00 hod.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Otevírací doba
LÉKÁRNY U ZELENÉHO HADA
Hradební ul., Nové Hrady

Po 7.30-13.30, 14.30-16.00

Út 7.30-11.30, 12.30-17.30

St 7.30-14.00

Čt 7.30-13.30, 14.30-16.00

Pá 7.30-13.30, 14.30-16.00

Úřad práce ČR – krajská pobočka
v Českých Budějovicích

Kontaktní pracoviště Nové Hrady,
odbor státní sociální podpory

Změna úředních dní od 1.4.2011:

pondělí, středa 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00

čtvrtek 8.00 – 13.00

úterý a pátek  není úřední den

POZVÁNKA na veřejné
projednání ke Komunitnímu

plánu sociálních služeb
na území obce s rozšířenou

působností Trhové Sviny

Bydlíte v regionu, užíváte sociální služ-
by nebo Vás tato oblast zajímá a chcete se
dozvědět o sociálních službách ve svém re-
gionu více?

Pokud ano, jste 4. května 2011 od 17 ho-
din srdečně vítání na druhém veřejném pro-
jednání komunitního plánu pro území ORP
Trhové Sviny v zasedací místnosti Měst-
ského úřadu Trhové Sviny (Žižkovo ná-
městí 22, T. Sviny).

Komunitní plán sociálních služeb je do-
kument, jehož smyslem je analyzovat so-
ciální služby na území ORP a navrhnout
optimalizaci jejich budoucího zajištění. Ob-
sahem dokumentu jsou rovněž návrhy na
rozvoj nebo rozšiřování sociálních služeb
pro obyvatele regionu do roku 2015. Přípra-
va dokumentu je financována z prostředků
Evropského sociálního fondu prostřednic-
tvím Operačního programu Lidské zdroje a
zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Pietní akt
K uctění památky obětí a padlých při příle-
žitosti 66. výročí osvobození Českosloven-
ska a konce 2. světové války se uskuteční
v neděli 8. května 2011 od 18.00 hodin
u hrobu vojáků Rudé armády na místním
hřbitově před hrobkou.

Prosba sběratele
Je mi 13 roků a sbírám nášivky Městské a
obecní policie a nášivky sboru dobrovol-
ných hasičů (domovenky a jiné). Moc Vás
prosím, jestli mi můžete poslat nějaké ná-
šivky z vaší obce. Můžou být i starší nebo
použité (jakékoliv) které mě chybí, nebo
nějaký odznak nebo nálepky.

Děkuji, Radomír V.

(tato prosba k nám do redakce NZ dorazila
mailem a pokud někdo bude chtít cokoli vě-
novat, zajistíme zaslání sběrateli. Děkuje-
me, K. Jarolímková)

Poděkování
Děkuji všem, kteří se přišli 4. 4. 2011 na-
posledy rozloučit s paní Marií Šulcovou,

syn Jiří

Senior Klub informuje:

¡ Senior Klub Nové Hrady dělá prů-
zkum o 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 nej-
dříve  na tel. pí A.Badošková
607 776 951 nebo pí. J. Hambergero-
vá 725 713 655, aby se to mohlo ob-
jednat.

Další nabídka:

¡ GMÜND  Plavání –
středa 11.5.2011, 8.00 hod.

¡ HOBBY –
čtvrtek 12.5.2011, 8.00 hod.

¡ ČIMELICE Výstava a prodej květin –
čtvrtek 25.8.2011, 7.00 hod.
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Informace o činnosti SDH Nové Hrady
za I. čtvrtletí 2011

Posledním zásahem loňského roku 31. 12.
2010 byl požár kontejneru na odpad ve Vyšné.
Přímá škoda – 0,- Kč, uchráněná hodnota cca
2.000,- Kč. Výjezd k zásahu v 16,20 hod. Ná-
vrat na základnu v 17,20 hod.

Rok 2011 nezačal pro místní sbor šťastně.
Hned 2. 1. 2011 byla jednotka vyslána k požá-
ru na Hlinově. Hořel zde kompost nedaleko
garáže a rodinného domu. Přímá škoda 0,- Kč,
uchráněné hodnoty cca 250.000,- Kč. Výjezd
k zásahu ve 14,15 hod. Návrat na základnu v
15,15 hod. Další zásah byl 4. 1. 2011 v No-
vých Hradech. Jednalo se o požár komínového
tělesa. Jednotka vyjela v 21,15 hod. Návrat na
základnu byl ve 24,00 hod. Přímá škoda
0,- Kč, uchráněná hodnota 500.000 ,- Kč.

Mezi zásahy se nepočítají pouze požáry,
nebo likvidace různých živelných pohrom, ale
i technické pomoci. Jednalo se o otevření bytu
v N. Hradech. Jednotka vyjela 10. 2. 2011 ve
20,30 hod. a vrátila se na základnu v 21,00
hod. Další zásah byl 5. 3. 2011. Jednalo se o po-
žár komínového tělesa v Hranicích. Jednotka
vyjela ve 22,35 hod. a vrátila se na základnu
v 00,30 hod. Přímá škoda 0,- Kč uchráněné
hodnoty byly vyčísleny na 500.000 Kč. Další
zásah byla likvidace požáru velkokapacitního
skladu sena v Těšínově, na výzvu operačního
střediska HZS Č. Budějovice. Jednotka vyjela
10. 3. 2011 v 11,15 hod., návrat na základnu byl
v 21,00 hod. Přímá škoda byla vyčíslena
1.000.000 Kč, uchráněné hodnoty 1.000.000 Kč.

Další činnosti které probíhají pravidelně
začátkem roku jsou školení členů výjezdové
jednotky, které je povinné. To se uskutečnilo
o sobotách v měsíci lednu a únoru.

Dále bych si jménem SDH Nové Hrady do-
volil pozvat občany města na Obvodovou sou-
těž v požárním sportu, kterou v letošním roce
pořádá SDH N. Hrady. Soutěž se bude konat
28. 5. 2011 od 13,00 hod. na tréninkovém hřiš-
ti TJ N. Hrady. Soutěž bude probíhat v katego-
riích muži, muži nad 35 let a ženy.

Za SDH Nové Hrady  J. Jann

PODĚKOVÁNÍ
SDH Nové Hrady oddíl mladých hasičů

tímto velice děkuje za sponzorský dar od p.
Marka Petráška z Údolí u Nových Hradů.

Pan Petrášek zakoupil pro naše mladé
hasiče trička, která velmi vkusně potisknul.
Děti se poprvé v novém předvedou na jarní
obvodové soutěži v Radosticích, která se
koná 7. 5. 2011.

Na soutěž jsou srdečně zváni nejenom
rodiče, ale každý, kdo fandí našim Soptí-
kům.

Ještě jednou děkujeme !!!

Enormní zájem o letošní 11. ročník
Letních škol na Nových Hradech
V letošním roce na Nových Hradech opět proběhnou Letní školy,

které jsou velice populární mezi SŠ a VŠ studenty z ČR ale i ze zahrani-
čí. Počet přihlášených (zejména zahraničních studentů) již nyní, zhruba
dva měsíce před uzavřením akceptací studentů jednotlivými vedoucími
projektů, ukazuje na obrovský zájem o tuto akci.

Všichni vybraní účastníci mají možnost celý červenec samostatně
pracovat na malých vědeckých projektech ve špičkově vybavených vý-
zkumných laboratořích Jihočeské univerzity a Akademie věd ČR. Velmi
oblíbené jsou biologické projekty, ale realizují se i fyzikální, ekologické
nebo projekty související s výpočetní technikou. Dosažené výsledky stu-
denti prezentují na závěrečném mini-sympóziu před odbornou komisí.
Kromě samotné výzkumné práce je pro studenty připraven i bohatý do-
provodný program, který se skládá z celé řady podvečerních odborných
přednášek, kurzů a exkurzí, ale také sportovních a kulturních akcí.

V letošním roce například účastníci absolvují prohlídky biologic-
kých pracovišť na Vídeňské univerzitě, podívají se do Ramsauwelt
Schrems a Stahlwelt Linz. Exkurze pak budou pokračovat prohlídkami
pracovišť Jihočeské univerzity a Akademie věd v Českých Budějovi-
cích a Nových Hradech. Také je pro účastníky připraven přednáškový
cyklus českých i zahraničních odborníků. Zajímavým zpestřením bude
jistě i závěrečná open-air prezentace výsledků jednotlivých projektů na
náměstí v Nových Hradech.

Letošní ročník bude opět spolufinancován ESF v rámci projektů
„Vzděláváním k posílení konkurenceschopnosti kapacit jihočeské-
ho výzkumu a vývoje“ a „Youth Club – spolupráce středních a vyso-
kých škol při vzdělávání mládeže“. Více informací o Letních
školách výzkumných týmů naleznete na webových stránkách ÚFB JU
http://www.ufb.jcu.cz/, kde mohou studenti získat i další informace
o online registraci.

Veliký zájem o Letní školy výzkumných týmů je jasnou známkou
toho, že pořádání takovýchto akcí má smysl a je přínosem pro prezenta-
ci práce nejen Ústavu fyzikální biologie JU, který je každoročním orga-
nizátorem, ale zejména výbornou možností prezentace celé Jihočeské
univerzity na veřejnosti.

Mgr. Tomáš Rolínek, Ústav fyzikální biologie JU

Požár kompostu Hlinov

Požár v Těšínově
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Vážený pane starosto,
jelikož na mou oficiální žádost dle Zákona

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in-
formacím, ve znění pozdějších předpisů, mi
sice bylo odpovězeno v souladu s tímto Záko-
nem, avšak nedostalo se mi odpovědí na
všechny položené otázky, dovoluji si Vás po-
žádat neoficiálně, zato však veřejně, o zodpo-
vězení následujících dotazů.

1) Je pravdou, že jste si k Radě města Nové
Hrady podal žádost na proplacení nevyčer-
pané dovolené za období 2006-2010?

2) Z jakých důvodů jste si nemohl dovolenou
vyčerpat?

3) O kolik dnů nevyčerpané dovolené se jed-
nalo? Můžete toto, prosím, uvést po jednot-
livých letech 2006-2010?

4) Čím byla Vaše žádost podložena?

5) Jaká částka Vám v této souvislosti byla Ra-
dou města Nové Hrady odsouhlasena k vy-
placení jako náhrada Vámi nevyčerpané
dovolené za období 2006-2010?

6) Kdo Vám čerpání dovolené odsouhlasuje?

7) Existuje prokazatelná evidence Vaší pra-
covní doby a tudíž i čerpání dovolené?

8) Jaká je Vaše současná mzda za výkon sta-
rosty města?
Mohu Vás ujistit, pane starosto, že Vám

Vaše peníze nezávidím, a že je mi známo, že
dle Zákona o obcích můžete Vy, stejně jako
každý uvolněný člen zastupitelstva obce, po-
žádat o náhradu za nevyčerpanou dovolenou.
Nicméně žádost o proplacení nevyčerpané do-
volené podanou voleným představitelem, kte-
rý je ve specifickém postavení, na které nelze
plně vztáhnout předpisy platné pro zaměst-
nance v pracovním poměru včetně zákoníku
práce a u něhož organizace pracovní doby stej-

ně jako čerpání dovolené je plně v jeho kom-
petenci, považuji za hodně špatný vtip, který,
jak pevně doufám, mně i všem občanům No-
vých Hradů velice rád vysvětlíte. Navíc pokud
jste svou žádost podal v době, kdy Rada pro-
jednala (tedy i Vy osobně) a následně Zastupi-
telstvo (tedy i Vy osobně) odsouhlasilo
navýšení ceny vodného a stočného s odůvod-
něním, že je tento krok nezbytný pro to, aby
nebylo nutné šetřit na jiných věcech, například
na příspěvkových organizacích, zájmových
sdruženích nebo na chodnících (nebo snad na
odměnách uvolněných členů Zastupitelstva
města Nových Hradů?! – pozn. autora). Věřím
také, že při své odpovědi se nebudete, po vzo-
ru odpovědi na oficiální žádost, schovávat za
odkazy na zákony, vyhlášky, nařízení vlády a
další legislativní předpisy, ale zcela v souladu
s politikou otevřenosti a transparentnosti, se
kterou vaše sdružení do komunálních voleb
vstupovalo, na všechny položené otázky jed-
noznačně odpovíte. Nebo se snad máme obá-
vat toho, jakou že si to podáte žádost poté, co
Vám Rada města v dubnu 2008 schválila pro-
placení části nákladů na provoz svého soukro-
mého mobilního telefonu a v březnu 2011
úhradu za nevyčerpanou dovolenou? Napadá
mne, že by to mohla být například žádost o
proplacení přesčasových hodin nebo žádost o
příspěvek na provoz soukromého vozidla, pro-
tože když s ním někam jedete a najednou jste
nucen vyřídit služební záležitosti, pak v tu
chvíli vlastně nejedete soukromně, ale služeb-
ně? Nebo, že by to bylo naopak a podáte
žádost o to, abyste mohl přispět na provoz
služebního vozidla, protože když jedete
služebním vozem a náhodou, když už jste
v těch Budějcích, potřebujete vyřídit něco ne
zas tak služebního, pak vlastně nejste v těch

Budějcích až tak zcela služebně, ale tak trochu
také soukromně?

Závěrem už jen jedna poznámka. Víte, co
mne na tomto příkladu využití pravomocí ve-
řejného funkcionáře z našeho malého městeč-
ka docela baví? Že si náhradu za nevyčerpanou
dovolenou pan starosta odsouhlasil sám, což
vyplývá ze zveřejněného zápisu z 12. schůze
městské rady konané dne 2. 3. 2011, kdy pří-
tomných členů rady bylo 5 (mezi nimi také náš
pan starosta) a při hlasování bylo 5 pro návrh
(zákonitě mezi nimi byl také náš pan starosta).
Nejsem si však vůbec jist, zda se tímto pan sta-
rosta nedostal do střetu zájmů dle Záko-
na č. 159/2006 Sb. v platném znění, kde se
v § 3, odst. 1 říká: Dojde-li ke střetu veřejného
zájmu se zájmem osobním, nesmí veřejný
funkcionář upřednostňovat svůj osobní zájem
před zájmy, které je jako veřejný funkcionář
povinen prosazovat a hájit. Osobním zájmem
se pro účely tohoto zákona rozumí takový zá-
jem, který přináší veřejnému funkcionáři
osobní výhodu nebo zamezuje vzniku případ-
ného snížení majetkového nebo jiného pros-
pěchu. V následujícím odstavci, písmenu a)
téhož paragrafu je pak uvedeno: Veřejný
funkcionář nesmí ohrozit veřejný zájem tím,
že využije svého postavení, pravomoci nebo
informací získaných při výkonu své funkce k
získání majetkového nebo jiného prospěchu
nebo výhody pro sebe nebo jinou osobu. Co
jsem si však zcela jist je to, že hlasování pro
„svou vlastní kapsu“ je přinejmenším nevhod-
né a odsouzeníhodné ve stylu „prohlášení
k občanům“.

Vážený pane starosto, předem Vám za
Vaše odpovědi děkuji a věřím, že i nyní, jako
vždy před tím, si najdete chvilku, abyste na
můj příspěvek reagoval v rámci stejného vy-
dání Novohradského zpravodaje, pro které
svůj příspěvek připravuji.

Psáno pod rouškou noci z pondělí na úterý.
Pavel Kříha

Žádost o poskytnutí informací

Neodpověď
Úvodem mého krátkého komentáře či od-

povědi k článku pana Ing. Kříhy musím na-
psat, že jsem dlouho váhal, zda vůbec
reagovat. Osobně za ním totiž cítím pokračo-
vání před – i povolební rétoriky, kterou se mne
a mé kolegy Myšpulínovsko-Fifinkovská parta
snažila očernit a vytvořit dojem, že je něco
v nepořádku, či že dochází k plýtvání veřejný-
mi (= novohradskými) financemi.

I v případě výše uvedených dotazů je to
podobné. Některé otázky jsou navíc téměř
nehodné někoho, kdo v minulosti působil
v pozici místostarosty. Tuto hru s panem Ing.
Kříhou hrát nehodlám. Přesto pár poznámek:

1) Plat starosty neurčuje on sám, ani Rada
města, ani zastupitelstvo, je odvozen od počtu
obyvatel a nařízení vlády, které je každoročně
upravováno. Zjednodušeně řečeno jeho plat je
určen státem. V některém roce je valorizován,
pro rok 2011 byl naopak o 5% snížen. Za sebe
musím uvést, že výše starostovského platu pro
mě v minulosti nebyla důvodem kandidovat a
následně přijmout či nepřijmout funkci staros-

ty. Jako starosta se snažím pracovat ve prospě-
ch města a osad bez ohledu na to, jak se mění
můj plat a myslím si, že občané našeho města
tuto mojí snahu ohodnotili i ve volbách.

2) Pracovní doba starosty není daná osmi-
hodinově, starostou je člověk prostě celý den i
noc. Zejména v prvním starostovském roce
jsem v práci trávil celé dny a domů chodil
prakticky jen spát. Byla to začátečnická daň,
kterou jsem však ochotně přijal, abych svůj
úkol zvládnul. I v době, kdy několik měsíců
z důvodu nemoci chyběl tajemník úřadu, jsem
převzal jeho úkoly a na úkor vlastního volného
času (a tedy i dovolené) vedl město i úřad. Ni-
kdy jsem za to nežádal odměnu, kterou by mi
mohlo zastupitelstvo přiznat, nikdy jsem ne-
požadoval žádné jiné výhody. I nadále jsem
mimo standardní úkoly pomáhal s přípravou
projektů, účastnil se víkendových akcí města,
místních spolků a organizací, při kulturních
akcích pomáhal jako pořadatel – prostě řečeno
snažil jsem se být co nejlepším starostou a
nezklamat důvěru, kterou mi občané dali.

Myslím si, že jen těžko lze vysvětlit, co
funkce starosty obnáší, pokud se dělá svědo-
mitě. Možná jen nejbližší rodina a přátelé ví,

kolik času musí každý starosta obětovat ve
prospěch této funkce a právě oni by mohli asi
nejlépe popsat jak je to s různými „přesčasy“,
volným časem či dovolenou.

3) Za čtyřleté období 2006 – 2010 tedy do-
šlo k tomu, že jsem část své dovolené nevyčer-
pal. Kdybych nebyl na podzim loňského roku
opětovně zvolen starostou, automaticky by mi
byly zbývající dny dovolené vyplaceny. Opa-
kovaným zvolením jsem mohl tuto dovolenou
dál nést s sebou do dalších let, neboť tomu tak
v pozici starosty je. Vzhledem k tomu, že
jsem nepředpokládal, že bych tuto zbývající
dovolenou využil, požádal jsem o její propla-
cení. Po schválení Radou města se tak i stalo.
Tímto krokem jsem (ani já, ani Rada města)
nikoho nepoškodil, nic jsem si neoprávněně
nepřivlastnil a ani neohrozil rozpočet města.

Nevím, jestli někoho zajímá, co připadá
vtipné panu Ing. Kříhovi, mně osobně však
připadá nehodné bývalého místostarosty po-
pulistické naznačování, že proplacení mé do-
volené mohlo mít vliv na výši vodného a
stočného či celého rozpočtu města.

pokračování na str. 13
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4) Pan Ing. Kříha správně ve svém článku
upozornil na zápis z Rady města, kde je uvede-
no, že pro návrh proplacení mé dovolené hla-
sovalo 5 členů Rady města. Při samotném
jednání jsem však pouze celý bod uvedl a k to-
muto bodu nehlasoval. Potvrdit tuto skuteč-
nost mohou členové Rady města i paní
tajemnice, která jednání zapisovala. K chyb-
nému zápisu se však hlásím i já, neboť jsem při
jeho kontrole tuto chybu neodhalil a jsem tedy
„spoluvinen“ za to, že tento chybný zápis byl
takto zveřejněn. Po přečtení článku pana Ing.
Kříhy jsem na chybu upozornil paní tajemnici
a na nejbližším jednání Rady města i kolegy
radní. Tato chyba bude napravena, byť je mi
jasné, že škraloup zůstane… Více však udělat
nemohu.

5) Ze zákona o obcích a také na základě roz-
hodnutí zastupitelstva zastupuje starostu mís-
tostarosta či místostarostové. V případě čerpání
mé dovolené jsou vždy moji zástupci o mé ne-
přítomnosti informováni a vždy se snažili za-
stoupit mě nejen na radnici, ale i při jiných
jednáních mimo úřad. O mé nepřítomnosti je
vždy informován i vedoucí městského úřadu
–dříve pan tajemník, nyní paní tajemnice.
Stejně jako ostatní zaměstnanci si i já vypisuji
dovolenkový lístek, který podepisuje místos-
tarosta. O čerpání mé dovolené tedy existují
jasné záznamy.

Nečerpání dovolené v minulosti nebylo
v minulosti způsobeno mojí snahou finančně
si pomoci, je důsledkem mé maximální snahy
plnit dobře svoji funkci starosty. Nemyslím si,
že bych žádostí o její proplacení za období
2006-2010 učinil něco nemorálního a neetic-
kého. Jak jsem již napsal v úvodu, nehodlám
hrát s panem Ing. Kříhou hru, kterou se snaží
hrát na strunu závisti z vyplacených peněz. Na
jeho otázky proto nebudu touto cestou
odpovídat. Mohu jen zopakovat to, že mám
čisté svědomí.

Po celou dobu mého starostování jsem se
snažil a snažím pracovat pro město a jeho osa-
dy a ve prospěch našich občanů. Předkládané
projekty jsem nikdy nevyužíval k vlastnímu
prospěchu, naopak jsem bez nároku na hono-
rář poskytoval vlastní texty a vlastnická práva
ve prospěch aktivity města. Nemám žádnou
firmu, která by přes nějakého jiného „oficiální-
ho“ zhotovitele participovala na akcích města
Nové Hrady. Možná právě proto dobře spím,
možná právě proto je většina projektů hmatatel-
ným přínosem pro občany tohoto města.

Vím, že touto odpovědí pana Ing. Kříhu ne-
uspokojím a vystavím se dalšímu „okopávání
kotníků“ s tím, že bude chtít dokázat, že něco
tajím, nedávám informace apod. Je mi také
jasné, že se ta číslíčka stejně jednou všichni
dozví. Nebudu to ale já, kdo by ve hře, kterou
kdosi hraje, zveřejňoval tyto „osobní“ údaje.
V rámci podobných „zpovědí“ bych pak také
mohl v budoucnu odpovídat na otázky, co si za
starostovský plat kupuji, když se jedná o veřej-
né prostředky.

Doufám proto, že tento můj krok veřejnost
pochopí.

Závěrem snad jen řečnická otázka či malé
srovnání nesrovnatelného. Náhradu za nečer-
panou dovolenou, o kterou jsem oficiálně po-
žádal a která mi byla transparentně vyplacena
na základě oprávněného nároku, se zde někdo
snaží popisovat jako něco nemorálního či ne-
správného.

Je otázkou, zda si ten samý člověk uvědo-
muje, že v době, kdy byl místostarostou, reali-
zovala „jistá“ firma formou subdodávek
značný objem zakázek od Města Nové Hrady
pro firmy, které s titulu své funkce sám pomá-
hal vybírat. O spojení „jisté“ firmy s tímto teh-
dejším místostarostou by bylo možné bohatě
spekulovat, ale nikdy jsem to nedělal. Vše
bylo jistě podle zákona, vše bylo „čisté jak
okvětí bílé lilie“ a hlavně „všichni“ byli spo-
kojení… Nejen já však nerozumím tomu, že
zrovna tento pán káže o morálce, etice a výho-
dách.  Ale to je asi úplně jiný příběh…

Mgr. Vladimír Hokr

P.S. V průběhu volebního období 2002 – 2006
měli někteří opoziční zastupitelé snahu praný-
řovat tehdejšího starostu za to, že někdy jezdí
služebním autem domů. Byl jsem též opozič-
ním zastupitelem, přesto jsem se tehdy staros-
ty zastal s tím, že plně rozumím tomu, že třeba
při návratu z večerního jednání mimo město
jede služebním vozem přímo domů nebo si
odjede na oběd, protože by prostě nestíhal dal-
ší jednání, kdyby šel pěšky. Podobných pří-
kladů by se dalo uvést více, důležité podle
mne vždy zůstává to, aby se služební vůz ne-
zneužíval k čistě osobním jízdám, zejména
mimo město. Myslím, že se tomu nedělo v mi-
nulosti a neděje se tak ani nyní.

Neodpověď
(pokračování ze str. 12)

ZVEME VÁS NA VYSOČINU
ZO ČSOP Nové Hrady pořádá poznávací

výlet spojený s exkurzí na vodní dílo Sedlic

PROGRAM:
¢ Návštěva zámku Kamenice nad Lipou

– expozice hraček
¢ Pelhřimov – město rekordů,

návštěva muzea
¢ Želiv – klášter premonstrátů, přehrada

na Trnávce
¢ Sedlická hydroelektrárna

SRAZ účastníků – 18. 6. 2011 na autobu-
sovém nádraží na Nových Hradech
ODJEZ je stanoven na 08.00 hod.
Předpokládaný návrat do Nových Hradů je
kolem 20.00 hodiny
OBĚD je zajištěn v obci Želiv –
zaplatí se z vybraných peněz
PRO NÁROČNOST EXKURZE
JE PROGRAM VHODNÝ PRO DĚTI
OD 7. let a výše
CENA výletu: člen ZO ČSOP 70,- Kč,
MOP – 30,- Kč, ostatní 100,- Kč
PŘIHLÁŠKY odevzdejte nejpozději do 6.
6. 2011 do schránky pana Jiřího Plouhara,
nám. Republiky 43, Nové Hrady.

Venkovské muzeum
Kojákovice oslaví 10 let

Dne 2.6.2011 uplyne 10 let od slavnostního
otevření Venkovského muzea Kojákovice,
které se zaměřuje na dokumentaci venkovské-
ho života, historie selských rodů a vystěhova-
lectví do Ameriky v 19. století.

U této příležitosti proběhne v sobotu dne
21.5.2011 den otevřených dveří, na který Vás
srdečně zveme.

Od 13. do 17. hod. si budete moci prohléd-
nout muzeum, pro děti bude připraven skákací
hrad a každou celou hodinu budeme promítat
pásmo filmů pořízených při otvírání muzea
v roce 2001 a také při našich návštěvách u ro-
dáků v USA.

V letní sezóně bude Muzeum opět otevřeno
od června do září denně (mimo čtvrtek), vždy
od 10 do 17 hodin a sezónu ukončíme dne
24.9.2011 již 8. ročníkem „Kojákovického
štrůdlování“.

Olga Černá, Společnost Rožmberk o.p.s.
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Návštěva
z Vaulx-Vraucourt

Na začátku dubna navštívila naše město té-
měř šedesátičlenná skupinka ze severu Fran-
cie z městečka Vaulx-Vraucourt, se kterým
naše město navázalo spolupráci. Francouz-
skou delegaci vedl starosta Christian Hémar a
vedle dalších zástupců místní samosprávy jej
doprovázeli také radní regionu Pas de Calais
Bruno Duvergé, starostové a zastupitelé obcí
v regionu Bapaume a představitelé místních
spolků a organizací.

Protože se jednalo o první velkou návštěvu
v našem regionu, byl čtyřdenní program zamě-
řen na seznámení s naším městem a také s dal-
šími místy spojenými s šlechtickým rodem
Longueval-Buquoy, který na jih Čech v 17. sto-
letí přesídlil právě z Vaulx-Vraucourt. Našim
hostům jsme však ukázali i další významná
města a památky Jihočeského kraje. Závěr
programu byl pak věnován hlavnímu městu,
kde jsme byli v bývalém Buquoyském paláci
(dnes sídlo Francouzské ambasády) přijati
francouzským velvyslancem P. Lévym.

Již při příjezdu jsme v průběhu čtvrtečního
odpoledne cestou z Písku navštívili kostel
v Lomci, zámek Kratochvíle, vesnici Holašo-
vice a krátce též Č. Budějovice. Páteční prog-
ram byl zahájen malým překvapením v podobě
výlovu rybníku Písař, kde byl pan starosta Hé-
mar společně s dalšími pěti „vyvolenými“ pa-
sován na rybáře. Pro všechny se jednalo o
velký zážitek, o kterém pak naši přátelé vyprá-
věli i panu velvyslanci. Prohlídku města jsme
zahájili v kovárně, následoval hrad, náměstí,
kostel a klášter. Po obědě jsme se pak vydali
na Dobrou Vodu a pěšky prošli od Cuknštejna

přes vodopád až do Údolí.V sobotu jsme na-
plánovali prohlídku hradu Rožmberk a města
Český Krumlov. Cestou zpět do N. Hradů
jsme se zastavili i u pevnůstky ve Veselce, kte-
rá nám posloužila k porovnání českosloven-
ských opevnění s francouzskou Maginotovou
linií. Večerní program byl zakomponován do
Dnů francouzské kultury a po koncertu
francouzského zpěváka Philippa B. Trista-
na zahrála též Podhoranka, která společně
s dalšími účastníky naší předloňské cesty do
Vaulx-Vraucourt přišla pozdravit své fran-
couzské kamarády. Na nedělní ráno jsme si
nechali poslední pamětihodnosti města (hrob-
ku, Rezidenci) a přes České Budějovice do-
provodili naše přátele do Prahy, odkud ve
večerních hodinách odjížděli plní zážitků
domů do Francie.

Návštěva našich přátel nebyla časově příliš
dlouhá, znamenala však potvrzení navázané-
ho přátelství a rozšíření možností spolupráce
o další spolky a organizace. Z ohlasů během
návštěvy i po návratu do Francie je zřejmé, že
naši přátelé byli okouzleni naším městem a regio-
nem a mají velký zájem, aby započatá spolupráce
směřovala k uzavření oficiálního partnerství na-
šich měst. Pan Duvergé jako zástupce regionu
Pas de Calais by však rád tuto spolupráci rozšířil
i o úroveň regionální.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří přispěli
k úspěšnému průběhu návštěvy našich přátel,
a jsem velmi rád, že se opět ukázalo, že v pří-
padě setkání přátel nejlépe dochází k odstra-
ňování jazykové bariéry.

Mgr. Vladimír Hokr



květen 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

Rožmberské město
Nové Hrady patří spolu s Českým Krumlo-

vem, Třeboní, Rožmberkem, Vimperkem,
Prachaticemi, Soběslaví, Bechyní, Netolicemi
mezi významná města, patřící do Rožmber-
ského panství – dominia. Tento rod pozname-
nal svým působením při správě panství celé
jižní Čechy. Měl úspěchy při hospodářském
vývoji, budování měst, ve vztazích ke králi.
Dodnes oceňujeme my i svět krásu krajiny, jíž
dominují rybníky, i ten největší – Rožmberk.

Je známa středověká pověst, podle níž Vítek
z Prčice rozdělil mezi pět synů svůj majetek,
který získal za dobré služby Přemyslovcům na
jihu Čech. Společným znakem byla pětilistá
růže různých barev. Rožmberkům připadla
červená růže ve stříbrném poli a hrad Rož-
mberk a Krumlov. Vítkovci a Rožmberkové.

Přes 400 let, téměř až do Bílé hory se starali
o mocenské a majetkové povznesení českého
jihu a zajištění klidu. Po dalších 400 letech, le-
tos, vzpomínáme úmrtí Petra Voka (1611),
jímž tento rod vymřel. Všude a hlavně z důvo-
du rozvoje turistického ruchu už od podzimu
2010 probíhají akce, které začaly v Praze na
hradě v Rožmberském paláci výstavou. Tento
rod poznamenal i naše národní dějiny, protože
s králem a někdy i proti němu vedli českou
šlechtu. Vždy byli předními velmoži a v krá-

lovství zastávali významné
úřady. Poslední z nich, Vi-
lém (1532 – 1592) a Petr
Vok (1539 – 1611), patří
mezi nejvýznamnější. Oba
jako sirotci měli poruční-
ky, kteří dominium spravo-
vali.

Vilém vládl od 16 let
celých 40 let. Podařilo se
mu vrátit prestiž a vážnost
dominia, ale ve službách
krále narůstaly dluhy. Za-
tímco tak jako jinde se ma-
jetky kupovaly a prodávaly,
Nové Hrady zůstávaly stá-
lou součástí panství. Nejen
proto, že byly hospodář-
sky vyspělé, ala byly i
strážním a hraničním hra-
dem. V době posledních
Rožmberků sloužil i Jakub
Krčín z Jelčan, který i dnes
má stejnou popularitu jako
poslední Rožmberkové.
Především on měl zásluhu
na rozvoji a úspěšném řízení dominia. Zaklá-
dal a řídil hospodářské dvory, připravoval

stavby rybníků, stavěl pivovary, mlýny,
ovčíny jako podmínky prosperity. Vi-
lém byl v království nejvyšším komor-
níkem, pražským purkrabím, nositelem
zlatého rouna, vlivným a schopným
diplomatem. Ucházel se i o to, stát se
polským králem. Zemřel v Praze, slav-
nostně byl převezen a pohřben v Čes-
kém Krumlově.

Petr Vok byl renesančním šlechti-
cem. Po snad bouřlivém mládí byl po
převzetí moci po zemřelém bratrovi
velmi zodpovědným vládcem dominia.
Vládl jen 19 let a za tu krátkou dobu mu
připadl dost nevděčný úděl. Narovnat
dluhy (800 tisíc kop míšenských grošů)
a s pomyšlením, že nemá dědice, že se u
manželky Kateřiny z Ludanic prohlu-
buje psychická porucha, že nepokoje
v zemi rostou. Poslední rok života vy-
platil ze svých prostředků odchod pa-
sovských žoldnéřů, kteří velmi škodili
na jihu Čech a které král pozval k za-
bezpečení své moci. Napravoval co se
dalo. Stačil i organizačně a hmotně
podporovat rozvoj měst, zejména vzdě-
lanost. Z každoročního výtěžku panství
v Nových Hradech odkázal v závěti dů-
chod 4 000 kop grošů míšenských na
zřízení soběslavské Rožmberské školy.
Sám na svoji dobu vlastnil rozsáhlou
knihovnu čítající 11 tisíc svazků. Ze-
mřel v Třeboni v 72 letech na chorobu
ledvin a je pochován v hrobce v klášteře
ve Vyšším Brodě

Co nám po Rožmbercích na Hra-
dech zbylo? Vyspělé zeměděl. hos-
podaření a vystavěné dvory, hrad

s pětilistými růžemi, na fasádě Rezidence
torzo jezdce, snad pivovar, rybníky, mlýny,
ovčíny. To, že za zdravím se jezdili Vilém i
Petr Vok léčit od vína zdravou vodou do Dob-
ré Vody, sloužilo po létech ODS občanům ke
slibu vybudovat v Nových Hradech lázně
s velkou zaměstnaností. Není divu, že se tento
majetek zalíbil kdysi kořistnickým rytířům a
jejich pánům.

Na Hradech toto výročí, kromě turistiky,
by mělo sloužit především ke vzdělávacím cí-
lům (v důsledku výměny obyvatel) a k vydání
spisku: Nové Hrady a Rožmberkové a snad i
k výstavě ve stejném rozsahu, která doplní
stopy historie. Je otázkou, kdo tyto záměry
bude financovat.

Ing. J. Maryška

(Literární prameny: V. Březan, Životy posled-
ních Rožmberků

Příště: Novohradsko a zápisy
V. Březana o Nových Hradech)

Národní památkový ústav,
správa hradu Nové Hrady zve

na výstavu

ROŽMBERSKÉ
NOVOHRADSKO

Výstava bude otevřena
od 6.5.2011

ve výstavní síni
hradu Nové Hrady.

Pořádáno v rámci Rožmberského roku.
Vilém z Rožmberka

Petr Vok
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VÍTÁME JARO VE ŠKOLCE…
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!….
Rozloučili jsme se s paní Zimou (Mořenou) a poslali jsme ji

v Sokolím hnízdě po řece pryč, zazpívali, zamávali a jarně naladěni
jsme šli zpět do školky. Jaro přináší plno elánu a chuť do práce, a
proto jsme si „odemkli“ a poklidili naši krásnou zahradu, abychom
si užili se sluníčkem plno her a zábavy na pískovišti, houpačkách a
na lodi.

Březen – měsíc knihy - naši předškoláci navštívili místní knihov-
nu a jako dar přinesli knihy vlastnoručně vyrobené na pohádkové
téma, aby je paní knihovnice vystavila.

Předškoláci pravidelně navštěvují keramickou dílnu v klášteře,
kde pod odborným vedením lektorky Daniely Vilímové vyrábějí
nádherné jarní a velikonoční výrobky. Také vystoupili na MDŽ
v hotelu Máj pro maminky, babičky i tetičky a sklidili velký potlesk.

Ani na zvířátka ve školce nezapomínáme. Celou zimu naši před-
školáci pravidelně nosili krmivo zvířátkům do krmelce, který pro
náše děti vytvořili myslivci v blízkosti odchovny bažantů. Také zví-
řata na Zámeckém navštěvují děti s nějakou laskominou na zub, až
získaly možnost jízdy na poníkovi. Slečna Markéta Kypetová všem dětem nabídla jízdu na poní-
kovi jménem Barunka. Každé úterý a pátek se s ní děti setkávají u autobusového nádraží a kdo se
nebojí, může se na Barče povozit pod vedením zkušených koňařek Markéty a Cilky. Barča je
velmi hodná a trpělivá a dětem se setkání velice líbí, děkujeme lektorkám.

Velikonoční dílna pro rodiče byla přípravou na Velikonoční svátky, kde se maminky naučily
různé zdobení vajec, pletení pomlázek a vyrobily si ozdoby nejen domů, ale i do školky.

Barevné velikonoce ve školce. Poslední týden před Velikonocemi děti dostaly domácí úkol
chodit do školky každý den podle určení barevně oblečeny. Děti se celý týden učily poznávat tra-
dice a zároveň se učily zodpovědnosti a komunikaci s rodiči při plnění úkolů a toleranci k dru-
hým. Cvičily se také ve zručnosti při výrobě velikonočních přáníček a vajíček, kdy si děti
vytvořily opravdu originální dílka. Vše završila prohlídka velikonoční expozice na hradě.

SVÁTKY JARA PROŽÍVEJTE VESELE, AŤ JARO HŘEJE VÁS NA DUŠI I NA TĚLE.
Vaše školka

Ohlédnutí za školkovým masopustem
Protože v minulém čísle se nedostalo prostoru pro fotografie k informacím o školkovém ma-
sopustu, uveřejňujeme dodatečně tři fotografie nyní. Pro připomenutí, školkový masopust
byl společně s dětmi ze školky  Horní Stropnice, kde se i uskutečnil.

(více nalistujte v dubnovém NZ, str. 10). K.J.



květen 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Velikonoce ve školní družině
Tak a už tu máme zase ty krásné svátky, při kterých vždy družina

rozkvete barvami a prosluní se sluníčkem. Je tomu tak i v letošním roce.
Po chodbách nám vykvetly květiny, rozběhli se beránci, slepičky, ku-
řátka a všechno co k velikonocům patří. Také počasí nám konečně do-
volilo užívat si na hřišti před družinou. V rámci Francouzské návštěvy a
dnů francouzské kultury jsme si vyzkoušeli hru petanque a také jsme
oprášili v poslední době zapomenuté cvrnkání kuliček.

V celoroční hře „Školní družina má talent“ byly tyto úkoly: Výtvar-
ná a hudební část – jarní tématika, pohybová část – přeskoky přes švi-
hadlo, nebo skládání sirek do krabičky jednou rukou na čas. (Zel. odd.)
A takto to dopadlo:
Výsledky  hry „Školní družina má talent“ za měsíc březen
Výtvarná část

Zelené odd. – Vládík Princ
Oranžové odd. – Bára Čadová
Červené odd. – Eliška Rolínková

Hudební část
Zelené odd. – Lenka Koderová
Oranžové odd. – Fanda Bláha
Červené odd. – Tereza Fritzová a Kristýna Polesová

Pohybová část
Zelené odd. – Blanka Dvořáková
Oranžové odd. – Bára Čadová
Červené odd. – Kristýna Polesová

Dubnové výsledky vám přineseme
v příštím čísle: malá ochutnávka
Výtvarnou část v Zeleném oddělení vyhrála
Veronika Valíčková se svojí kraslicí.

Představení Michalovi mazlíčci
V neděli 15. května od 15.00 hod.
se v KD v Trhových Svinách se koná
dětské divadelní představení s Michalem Nesvadbou pro děti.
Představení má název Michalovi mazlíčci.

V představení uvidí děti skutečné hračky, své oblíbené plyšáky, do
kterých se zamilují nejen ony, ale také jejich rodiče.

Hodina plná aktivního zapojení dětí do hry, soutěže a hlavně Micha-
lův milý humor a práce s jednoduchými věcmi které děti znají a setká-
vají se s nimi každý den, Michal svým představením děti baví, ale
nechybí nikdy ani malé poučení, které od jejich kamaráda nebolí.
Představení rozvijí dětskou fantazii.

Vstupenky na představení jsou za 145 Kč a lze je zakoupit
i v KIC N. Hrady (omezený počet).

Bára Čadová Eliška Rolínková

Vláďa Princ

Veroníika Valíčková

Malí stavilelé
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POHÁDKOVÝ
ZÁMECKÝ PARK

ke Dni dětí

4. června 2011, 14.00 hod.
Na první červnovou neděli připravuje KIC Nové Hrady

ve spolupráci se zástupci spolků, Konferenčním centrem
N. Hrady a dalšími dobrovolníky

Dětský den s pestrým pohádkovým programem.

Začátek ve 14.00 hod. na zámecké louce.
Odtud bude vycházet pohádková stezka,

která povede parkem a bude se vracet zpět na louku.

V zámeckém parku i na zámku se setkáte s pohádkovými by-
tostmi, budete prokazovat i svoji odvahu, zručnost a důvtip.

Na zámecké louce ještě nabídneme:

Pohádkové dobroty do bříška
(pro děti za pohádkové penízky, pro rodiče za opravdové penízky)

Svezení na ponících (za krmení zvířátek)

Točení na kolotoči a skákání na hradě (za opravdové penízky)

Plavbu na lodičce po jezírku (za pohádkové penízky)
Program plánovaný  do podvečera.

MLADÍ MYSLIVCI A OCHRÁNCI PŘÍRODY
Z NOVÝCH HRADŮ

HLÁSÍME – JARO JE U NÁS NA STO PROCENT
V sobotu 9. 4. 2011 vyrazilo dvanáct hledačů jara z Nových Hradů

směrem k takzvanému Zelvlovu rybníku a na hraniční kámen. Cestou
podél Novohradského potoka jsme pozorovali žabičky a dokonce se
jedna nechala i vyfotit. Kvetou u nás jak pampelišky, tak i orseje jarní a
blatouchy bahenní, takže je všude krásně žluto. Na stráních nad rybní-
kem jsou zase koberce sasanky hajní. Zde jsme také spatřili běláska ře-
řichového a to jak samečky, tak i samičky, ale vyfotit se nám je
nepodařilo. Naše cesta byla ukončena zdoláním hraničního kamene
s vrchlovou fotkou. Pouze tři skálolezci zůstali pod vrcholem. Příroda
nám přála a celou dobu nás zásobovala teplem jarního sluníčka.

Skvělé výsledky ZUŠ
Vážení čtenáři, prostřednictvím fotografií Vás informujeme o úspěšné reprezentaci školy
ZUŠ Trhové Sviny v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na violoncello.
Soutěžní vystoupení připravily paní učitelky Radka Hájková a Blanka Dašková.
Všem zúčastněným patří blahopřání a dík za pečlivou přípravu.

BÁRA KUČEROVÁ II. kat. – 2. místo PAVLA KUNZOVÁ III. kat. – 2. místoJOSEF ŠULISTA I. kategorie – 1. místo

ZUŠ Trhové Sviny zve na

8. ročník soutěže  Novohradská flétna
v pátek 13. května 2011, v budově státního hradu Nové Hrady

Patronem soutěže kategorie B – příčná flétna je  pan František Malotín,
patronkou kategorie A – zobcová flétna je  paní Vlasta Bachtíková.

Přejeme všem hodně radostných zážitků a hudebních úspěchů.
Věra Kuthanová, ředitelka školy, www.zustsviny.cz

NÁŠ PRVNÍ DEN ZEMĚ
16. 4. 2011
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S čím se v Koželužně potkáte…
Koželužna je pestrá a inspirativní nejen svým prostorem,
ale i lidmi, se kterými se v ní setkáváme.
S probouzející se sezónou je to ještě občerstvené o turisty,
kteří si její atmosféru mohou dovolit vychutnávat.
Přicházejí sem lidé, kteří mají zájem o výstavu
a v dřevěných patrech nacházejí klid a volný prostor pro duši.
Často vstoupí i znalci z oboru kožešnictví,
kteří se nakonec spokojí s historií a prohlídkou interiéru a zahrady.

V pondělí odpoledne sem přicházejí maminky s menšími dětmi,
když ty své starší doprovází na kroužky na hradě. To se potom dá čas
čekání využít ke společnému tvoření, na které doma není čas, klid nebo
prostor.

Také zde v toto odpoledne vede Petr Šimek kroužek deskových her,
který láká bystré chlapce a mladé muže k trénování rozumových
dovedností.

Ve středu odpoledne ožívá Koželužna dětskou kreativitou, děti od
3 do 15 let si vylepšují pracovní košile o další nesmazatelné stopy.

Ve čtvrtek odpoledne přicházejí mladé dámy vytvářet zázraky
z FIMO hmoty, nejčastěji a nejraději si vyrábějí naprosto originální
ozdoby – náušnice, korálky, přívěšky.

O víkendu sem děti nakouknou a on z toho vždycky vznikne nápad,
co tady udělat.

Ale úplně nejlepší je, když se to všechno promísí. Když se paní v lá-
zeňském pobytu zasteskne po vnoučcích, přisedne k dětem, vezme ště-
tec a maluje jako kdysi.

Pán v nejlepších letech, co jde náhodou kolem a najde výstavu, za-
sedne ke klavíru a dvouleté děti mu k tomu zatančí.

Když budoucí tatínek poklekne na podlahu a místo fotografií zkou-
má dřevěné domečky a diskutuje s jejich autory. A jeho žena mezitím
smlouvá o ceně náušnic se slečnou, co je právě vytvořila.

I takovéto je dění v Koželužně… Lucie Sovová

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

Potisk letních triček…v Koželužně
Na poslední květnový víkend
pro vás chystáme opět možnost
zavítat do Koželužny a vytvořit
si originální letní tričko se svým
potiskem.

28.- 29. 5. 2011
10.00 – 16.00 hod.
Koželužna Nové Hrady
− Budete mít výběr z několika hotových „tiskátek“ nebo si  mů-

žete vytvořit své nové originální.
− Přidáme i další techniky tiskání, které zvládnou děti i dospělí.
− Doporučujeme si vzít své tričko, ačkoli budeme mít nějaké

k nabídnutí.
− Příspěvek na barvy bude cca 50 Kč (dle rozsahu práce).

Kvalita potisku je velmi dobrá, stačí jednou barvy dobře zažehlit a
pak vydrží jakékoli „prací zacházení“.

Těšíme se na všechny při  pohodové tvůrčí atmosféře.
Lucie Sovová

Plánujeme na léto
V předstihu informujeme o plánovaných tvůrčích dílnách v průběhu
prázdnin.
Další podrobné informace budou uveřejněné v NZ,
dále v KIC N. Hrady a  Koželužně.

¡ 2. - 6. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod. – Keramika
¡ 2. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod. – Den se šperky
¡ 9. - 13. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod. – Potisk textilu
¡ 9. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod. – Den s Pedikem
¡ 16. - 20. 8. 2011, 10.00 – 16.00 hod. – Dřevo
¡ 16. -18. 8. 2011,

Řezbářské řemeslo s lektorem Milanem Klementem
¡ 23. – 27. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.

Malba s Vlaďkou Zítovou

Další přednáška k CHKO Třeboňsko
V úterý 5.4.2011 od 18 hod. proběhla v Koželužně už druhá před-

náška RNDr. Markéty Drábkové s názvem „Třeboňské pískovny“.
Návštěvníci se dozvěděli o kladech a záporech pískoven a jestli

musí být velké pískovny v chráněné krajinné oblasti opravdu zlem.
Je těžké říci jestli ano či ne, protože jak bylo řečeno v přednášce,
vždy je nějáke pro a proti.

Z velké části se přednáška týkala také žabí populace, která jak
jsme se dozvěděli pomalu z naší krajiny mizí a o nepořádnosti lidí
vůči tak krásné přírodě jak na Třeboňsku tak i v okolí.

Přednášky paní Drábkové jsou velmi zajímavé a budeme moc
rádi za každou její další návštěvu. Denisa Valíčková
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Prostřednictvím fotografií můžete nahlédnout a ohlédnout se za le-
tošním ročníkem taneční soutěže Novohradská číše. Sto šest tanečních
párů přijelo z celé republiky, např. z Prahy, Brna, Hradce Králové, Olo-
mouce, Liberece, Chebu, Tábora či Plzně. V denním doprovodném
programu vystoupily žákyně tanečního oddělení ZUŠ T. Sviny a taneč-
ní skupina Farida z Č. Velenic, v galavečeru zaplnily sál dva skvělé
vstupy tanečních formací z Taneční školy Krok Hradec Králové.

Ceny pro páry – skelněné předměty ve tvaru číše s výbrusem vytvo-
řil odborný mistr Ludvík Urban ze SOŠ Třeboň, dalšími dárky byly ob-
razy Daniely Roulové-Plockové a trička s potiskem tanečních párů od
Marušky Průkové, dále pomlázky od Štěpánky Weigelové a velikonoč-
ní perníky, které upekly a nazdobily H. Staňková, J. Oppolzerová,
M. Oppolzerová, M. Hofmannová, A. Hofmannová, R. Malcátová, H.
Kinclová, M. Plouharová, D. Kovářová, M. Šnokhausová, M. Škvařilo-
vá. Všem velmi děkujeme za spolupráci a ochotu. Děkuji i všem kole-
gům a pořadatelům za výdrž a nasazení, včetně nejmladších hostesek,
dále hasičům za bdělý stav a Hotelu Máj za zázemí.

Porota byla s průběhem soutěže spokojená, galavečer měl skvělou
atmosférou, za což poděkovala i slečna Martina Marková (2. místo
Liga – latinskoamerické tance a pár Ceny sympatie, kterou určují divá-
ci). Soutěž se opět konala pod záštitou hejtmana jihočeského kraje Mgr.
Jiřího Zimoly, host večera i Mgr. Vlasta Bohdalová, Poslankyně PS
ČR, radní a zastupitelé města Nových Hradů a zástupci některých
sponzorů.

Poděkování za finanční podporu, která je pro jednu finančně
nejnákladnějších kulturně-společenských akcí nezbytná,
náleží těmto sponzorům:

E.ON ČR Č. Budějovice, Jednota, spotřební Družstvo Č. Budějovice,
ŽPSV a. s. závod N. Hrady, SEXTA s. r. o. Č. Budějovice, Stavcent J.
Hradec, Dobrá Voda HBSW a. s., Rybářství Nové Hrady s. r. o., Swie-
telsky s. r. o. Č. Budějovice, EUROVIA CS, a. s. Č. Budějovice, Leso-
stavby Třeboň a. s., Tangenta s. r. o. Č. Budějovice, AQUASERV a. s.
Č. Budějovice, Stavební poradna, spol. s. r. o. Č. Budějovice, firma Ertl
– Kaplice, Marius Pedersen a. s. Hradec Králové a Motor Jikov Group
a.s. Č. Budějovice.

K. Jarolímková, foto: Petr Hnilička

33. ročník Novohradská číše – Memoriál Karla Hrušky
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Pozvánky, informace a jiná sdělení
Od května se pro naše kulturní a informační centrum opět „otevírá“ brána státního hradu

a my vás zase začneme zvát na venkovní koncerty, slavnosti a divadla. Na toto letní období,
do kterého počítáme vždy květen až září, se vždycky moc těšíme, protože je spojené se slun-
cem, s prázdninovou atmosférou, s novými hudebními, divadelními a tvůrčími zážitky. A ne-
jen to, je spojeno i s očekáváním a přáním, aby se vám naše nabídka líbila a dobře vyplnila
ten úžasný „kulturní prostor“, který všichni v sobě máme.

Za celé KIC a pořadatele se na shledání těší Květa Jarolímková

A ještě nepřehlédněte:
Zveme všechny zájemce o aktivní zapojení do Hradních – Rožmberských slavností na

přípravné setkání, které se uskuteční 13. 5. 2011 od 17.00 hod. v Koželužně.
Zveme všechny dobrovolníky a spoluorganizátory akce ke Dni dětí – Pohádkový zámec-

ký park – na společnou přípravnou schůzku ve čtvrtek 12. 5. 2011 od 19.00 hod. v zámec-
kém parku na ostrůvku. Při špatném počasí se schůzka uskuteční na KIC (přízemí radnice).

Setkání s Miroslavem Donutilem
v novohradském „obýváku“

Ve čtvrtek 14. dubna jsme v našem kinosále přivítali jednoho z na-
šich nejlepších současných herců, Miroslava Donutila. Přijel k nám na
pozvání se svým pořadem Cestou necestou. Večer plný vtipného vyprá-
vění ze své divadelní kariéry a proložený písničkami i autogramiádou,
vyvolával smích po celou dobu vystoupení. Sice jeho závěrečná poklo-
na k divákům v našem „obýváku“ mohla být s trochu větším úsměvem,
ale doufejme, že to bylo hlavně z důvodu jeho „nakřápnuté“ momentál-
ní dispozice. Samotný výkon večera byl jinak perfektní.

Jsme moc rádi, že už zhruba dva týdny před pořadem pana Donutila
se někteří na nás „zlobili“, že už nejsou vstupenky. Bylo prostě vypro-
dáno, což je pro nás skvělý signál, abychom v podobné nabídce pokra-
čovali. Momentálně už dojednáváme vystoupení Tomáše Matonohy se
svou Talk show, a to na konec října. K. Jarolímková

Koncert a Petanque
V rámci Dnů francouzské kultury v Jižních Čechách jsme opět i

v Nových Hradech mohli zvát na jeden ze série pořádaných koncer-
tů Francouzskou aliancí. V sobotu 9. dubna večer tak zazněl fran-
couzský šanson v podání Philippa B. Tristana a jeho kapely,
hostem koncertu byla i Ludmila Peřinová, pedagožka Konzervato-
ře Č. Budějovice. Díky vstřícnému jednání ze strany Konferenční-
ho centra N. Hrady, se mohl koncert uskutečnit v prostorách
novohradského zámeckého divadla, za což za sebe i návštěvníky
koncertu děkuji.

Mimo zmíněného koncertu se u nás také uskutečnil turnaj v ná-
rodní francouzské hře zvané petanque, kterého se mohl zúčastnit
v podstatě kdokoli. Stačilo přijít do zámeckého parku, naučit se pra-
vidla, podívat se na ukázku zkušenějších hráčů, vytvořit s dalšími
dobrovolníky tříčlenné družstvo a hrát. Zhruba tříhodinový turnaj
pěti družstev byl skvělý i pohodový zároveň, finálové gradování na-
konec rozhodlo o vítězném družstvu „Champagne“ nad družstvem
„Paris“. I na otištěných fotografiích snad bude poznat, jak příjemné
bylo česko-francouzské sportovní utkání. K. Jarolímková
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Předprodej vstupenek na letní koncerty
v Nových Hradech začal 1. 5. 2011

¢ 8. 7. 2011, 19.30 hod./22.00 hod.
Tomáš Kočko a Orchestr/ Lukáš Pilnaj, Hern Gadbois
hradní nádvoří, zastřešení/ ostrůvek na zámeckém jezírku nebo
zámek
Vstupenky 200/150,- Kč; děti do 10 let zdarma
na ostrůvku vstupné dobrovolné

¢ 9. 7. 2011, 19.00 hod.
Koncert Sunny Band, Quovadisbass,
Lenka Dusilová a TRIO, Robert Křesťan a Druhá tráva
hradní nádvoří, zastřešení
Vstupenky 200/150,-Kč; děti do 10 let zdarma

¢ 10. 7. 2011, 19.00 hod.
Jan Spálený a ASPM
hradní nádvoří, zastřešení
Vstupenky 150/100,-Kč; děti do 10 let zdarma

¢ 15. 7. 2011, 19.30 hod.
Koncert Daniel Hůlka a Lubomír Brabec
hradní nádvoří státního hradu
(při nepříznivém počasí novohradský Zámek)
Vstupenky 300,-/předprodej 250,- Kč

¢ 22. 7. 2011, 19.30 hod.
Koncert V.K.Tomáško a R.Tomášek
hradní nádvoří státního hradu, zastřešení
Vstupenky 150/120,-Kč; děti do 10 let zdarma

Info KIC N. Hrady, tel.386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady zve na

hudebně taneční večer

v pátek 17. června 2011
KONCERT

kapely SEVENS
od 21.00 hod.

a

DISKOTÉKA
s D.J. Romanem Andělem,

Rádio KISS
23.00 – 03.00 hod.

Hotel Máj Nové Hrady, vstupenky 70 Kč

Bylinky tady a na druhé straně hranice
Přeshraniční setkání

v sobotu 14.5.2011 v 15 hod.
v Pasekách u Horní Stropnice.

Pojďte se společně projít po louce a znovuobjevit účinky
přírodní lékárny na jaře.

Přihlášky a bližší informace získáte u Pavly Chrtové,
pavla.chrtova@centrum.cz, tel. 603 845 863.
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Informace z knihovny
Březen – Měsíc čtenářů

Dříve se březnu říkalo měsíc knihy, ale
protože není tak důležité knihy vidět někde le-
žet a oslavovat je, důležitější je knihy číst a vá-
žit si těch, kdo knihy čtou, a proto se již pár let
se březnu říká Měsíc čtenářů. V tomto měsíci
jsou knihovny vždy zaplaveny návštěvami tříd
z MŠ a ZŠ. A pokud knihovna v březnu nemá
pro všechny třídy termín, návštěvy pokračují
ještě začátkem dubna, tak jako letos. Vystřída-
ly se tu postupně všechny třídy Mateřské ško-
ly, obě 1. třídy a 2. třída Základní školy.
Pověděli jsme si něco o spisovatelích a ilustrá-
torech, prohlédli si zajímavé knihy, něco si
přečetli a nakonec jsme si vždycky poslechli
pohádku. Na oplátku mi 1.B paní učitelky
Rolínkové předvedla nádherné divadelní vy-
stoupení, které má nacvičené na besídku. Ještě
jednou děkuji.

Beseda o literatuře, ilustracích
a dějinách

Ve středu 20. dubna měly děti z 5. a 6. tříd
možnost seznámit se s přední českou ilustrá-
torkou a spisovatelkou Renátou Fučíkovou a
s její prací. R. Fučíková nám svými knihami a
ilustracemi otevřela svět historie, legend a po-
hádek. Její obrázky, které dýchají pohádkovou
atmosférou, můžete nalézt v knize Pohádky
bratří Grimmů nebo Pohádky Oscara Wildea,
také v časopisech Mateřídouška a Čtyřlís-
tek, i na několika poštovních známkách.
Sama napsala a ilustrovala knihy Jan Amos
Komenský, Tomáš Garrigue Masaryk, Kelt-
ské pohádky a své ilustrace vložila do spousty
dalších knih, které jsou dobře čtivé zejména
pro mládež. Za zmínku jistě stojí kniha Aleny
Ježkové Staré pověsti české a moravské, která
je napsána pro dnešního školáka (i dospělého)
srozumitelně, dobře se čte a text je proložen
velkým množstvím ilustrací. Za své knihy a
ilustrace získala Renáta Fučíková spoustu
ocenění, spolupracuje i se zahraničními na-
kladatelstvími, svá díla vystavuje u nás i v za-
hraničí.

Literární večer s hudebním
doprovodem

Dlouho slibovaná beseda se spisovateli Zu-
zanou Maléřovou a s Josefem „Pepsonem“ Sně-
tivým, která se uskutečnila ve čtvrtek 28. dubna,
předčila očekávání. Oba spisovatelé nám
představili své nové knihy a pověděli nám
hodně o sobě i o své práci.

Paní Maléřová se věnuje hlavně lidským
životům a osudům, spolupracuje s Českým
rozhlasem a s Českou televizí, nejvíce je asi
známá cyklem „(Ne)obyčejné životy“, který je
natočen se známými i méně známými osob-
nostmi. Její poslední kniha „Šťastná hodina“
obsahuje 50 lidských osudů a životů, které ne-
jsou o slávě a hereckých či jiných výkonech,
ale o citech, pocitech, prožitcích, radostech a
trápeních a o všem, co utvářelo život toho kte-
rého jedince. O jejích knihách se dá říci, že
jsou oknem do duše člověka.

Pan „Pepson“, který je nejen spisoval a na-
kladatel, ale i vášnivý hudebník – skladatel,
textař a saxofonista, besedu proložil krásnou
hrou svých vlastních skladeb na saxofon, kte-
rou vytvořil příjemnou, nevšední a pohodovou
atmosféru večera. I on nám pověděl o svých
románech a povídkách, které se také hemží ži-
votními příběhy, vztahy, city a nechybí ani
napětí a určitě stojí za přečtení.

Ti, kdo se besedy zúčastnili, odcházeli ve
zvláštním rozpoložení a s pocitem, že bychom
v tom běhu životem měli trochu přibrzdit a
více nahlížet nejen do svého nitra, ale i do duší
svých bližních, aby nám život neprotékal mezi
prsty.

Pasování na čtenáře
V úterý 31.5.2011 od 10.00 hod. a 10.30 hod.

se v Městské knihovně N. Hrady uskuteční
Pasovní na čtenáře pro děti z prvních tříd. Ro-
diče, kteří budou mít zájem se přijít podívat,
jsou vítáni.

D. Císařová, knihovnice

O projektu Čtení pomáhá
(www.ctenipomaha.cz)

Naším cílem je umožnit vám spojit potěše-
ní ze čtení s radostí z pomoci druhým.

Nabízíme vám seznam krásných knih ke
čtení, pro vaše pohodlí rozdělených do tří ka-
tegorií podle věku čtenářů. Až některou z knih
přečtete, vraťte se k nám zpět. Poté, co odpoví-
te na pár otázek vztahujících se ke knize,
získáte 50 korun.

Tuhle odměnu si nemůžete vyzvednout
v hotovosti, můžete ji však věnovat někomu,
kdo čeká na vaši pomoc. Třeba na výcvik pej-
ska, který pomůže postiženému člověku, na
speciální kolo pro maminku, která nemůže
chodit, nebo na operace, které vrátí zrak
africkým dětem.

Čtení je úžasná zábava. Teď může být ještě
něčím víc pro vás i pro ty, kterým pomůžete.
Těšíme se, že se k nám brzy vrátíte. 1. třída v knihovně

Školka v knihovně

Beseda s Z. Maléřovou
a „Pepsonem“

Beseda s Renátou Fučíkovou
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
Letní turistická sezona už klepe na dveře, a tak jako každý rok, i sezo-

nu v našem městě musíme „otevřít“. Otevírání sezony o víkendu 7. a
8. května 2011 nebude jenom o památkách či koncertech, ale také o jídle!

Od soboty 7. května můžete na novohradském hradě shlédnout no-
vou výstavní expozici Rožmberské Novohradsko, obohacenou o ukáz-
ky z nedávných archeologických nálezů z hradní studně. Hrad můžete
navštívit nejen přes den, ale i v sobotu večer a zažít večerní prohlídky.
Na hradě bude také možné posedět v hradní šenkovně a ochutnat Buqu-
oyské menu. Po oba víkendové dny budou mít zájemci možnost navští-
vit novohradský zámek, kterým bude provádět hraběnka a nabídne i
Hraběnčin mls. V kovárně uvidíte ukázku kovářského řemesla a ochut-
náte kovářovy bramborové placky a pak si také můžete dát osvěžující
zmrzlinu nebo Novohradské řezy  v cukrárně Kousek u hradu.

V sobotu v 17 hodin si přijďte na hradní nádvoří poslechnout koncert
kapely NEZMAŘI a v neděli od 14 hodin zahájíme vernisáží výstavu
kožených reliéfů nazvanou Obraz je odraz od výtvarníka Miroslava
Novotného, jak jinak než v Koželužně v Komenského ulici. Výstavu
bude možné shlédnout do 17. července 2011.

Staňte se i Vy o víkendu „návštěvníky“ města a vychutnejte si Nové
Hrady trochu jinak a bez spěchu.

(další info i na www.kicnovehrady.cz.)
Za novohradské íčko Jitka Duspivová

„Jídlová přednáška“
V minulém zpra-

vodaji jsme vás
zvali do Koželuž-
ny na přednášku
„k ochutnání“, kte-
rá byla jedou z na-
šich plánovaných
letošních aktivit na
podporu gastrono-
mie v našem měs-
tě. Rovněž jsme
v NZ otiskli recept
na koláče Petra
Voka a vyzvali čtenáře k zapojení do „hry o jídle“. A pak jsme čekali,
kdo s čím přijde. No, je sice pravda, že davy rozhodně nepřišly, ale set-
kání  v komorním duchu bylo moc příjemné a také podnětné.

Pozvání přijala Irena Hanková, která nás seznámila s kořením, by-
linnými a ovocnými čaji firmy Sonnentor a provoněla přednáškový sál
příjemnou vůní bylinek. Na pozvání přijely taktéž členky Klubu tradic
z Borovan, se kterými jsme si vyprávěli o starých receptech a praktic-
kých záležitostech s tím spojených.

Samozřejmě nechyběla ani ochutnávka koláčů Petra Voka, a to ve
třech variantách. Jen škoda, že nepřišel nikdo „od fochu“, ale třeba se to
podaří příště. Mimochodem nejlépe se koláče povedly Láďovi Růžič-
kovi. Všem, kteří upekli a přinesli ochutnat, děkuji a další dobrou chuť
vám přejeme o tomto víkendu při akci Otevírání letní turistické sezony.

J. Duspivová, IC N. Hrady

Setkání „íčkařů“ v Pohorské Vsi
Duben byl pro naše informační centrum také měsícem schůzek „íčkařů“ z okolí. Nej-

prve 5. dubna jsme se sešli v Pohorské Vsi, abychom pohovořili o dění v regionu Novo-
hradských hor a získali tak přehled co se kde chystá na sezonu nového, předali si
informace a materiály ke kulturním akcím a naladili se společně na akci Otevírání letní
turistické sezony na Novohradsku. To se bude konat právě v Pohorské Vsi v sobotu
14. května a je to už 4. ročník. V netradičních sranda-disciplínách se utkají týmy z Be-
nešova nad Černou, Českých Velenic, Dolního Dvořiště, Horní Stropnice, Kaplice, No-
vých Hradů a Pohorské Vsi. Přijměte pozvání a přijeďte fandit našemu soutěžnímu
družstvu! Soutěžní klání začíná ve 13.00 hodin na návsi.

V úterý 12. dubna se v Borovanech konalo setkání infocenter a subjektů cestovního
ruchu z českého a rakouského příhraničí, na kterém se naše KIC rovněž prezentovalo
(viz. článek E. Dupkaničové, str. 27). J. Duspivová

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.
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Setkání infocenter a subjektů
cestovního ruchu z českého

a rakouského příhraničí
Uskutečnilo se v úterý 12. 4. 2011 v krásném prostředí borovanského

zámku za účasti 7 hostů z rakouské oblasti Waldviertel (Weitra, St. Mar-
tin, Harmanschlag, Waldviertel Tourismus Zwettl, Horn) a 45 českých
zástupců informačních center měst a obcí nejen z mikroregionu Sdru-
žení Růže. Zorganizovalo jej Impulzní přeshraniční centrum Sdružení
Růže ve spolupráci s Informačním centrem Města Borovany v rámci
programu Hospodářská platforma Euregio Silva Nortica za podpory
programu Evropská územní spolupráce Rakousko-ČR 2007-2013.

V rámci dopoledního prezentačního bloku se nám představilo Bo-
rovansko, Novohradsko, Český Krumlov, Třeboň, ale také zástupce
Krajského úřadu Jihočeského kraje s informacemi o Rožmberském
roku, Turistické informační centrum Č. Budějovice, Jihočeské muze-
um, Mapcentrum Č. Budějovice s projektem „Pohádkové království“.
Také se představilo několik subjektů cestovního ruchu – Borovanský
mlýn, Lesovna Žofín, penzion Kamínek. Z příspěvků našich rakous-
kých hostů upoutala především prezentace města Weitra.

Odpoledním programem byla exkurze autobusem po regionu Sdru-
žení Růže – navštívili jsme tvrz Žumberk, kostel Dobrá Voda, klášter
v Nových Hradech, projeli jsme Jiříkovým údolím, prohlédli jsme Ven-
kovské muzeum v Kojákovicích a viděli jsme nádherná sgrafita na
nově renovovaném kostele v Mladošovicích.

Cílem tohoto setkání bylo představit zajímavosti a atraktivity pří-
hraničních regionů, vzájemně se informovat o zajímavých akcích,
které budou v průběhu letošních letních měsíců probíhat. Načerpané
informace mohou nyní zástupci infocenter předat návštěvníkům cen-
ter. Pro mnohé byla velmi přínosná i doprovodná burza propagačních
materiálů, které si mohli mezi sebou vyměnit.

Věřme, že se podařilo založit novou tradici, a to každoroční předse-
zónní setkávání infocenter z česko-rakouského příhraničí s cílem vzá-
jemně se informovat o novinkách a zajímavostech před nadcházející
turistickou sezonou.

Eva Dupkaničová, Impulzní přeshraniční centrum Sdružení Růže

Jízda pro Růži
Pojeďte s námi po stopách rožmberské růže
Je potěšitelné připravovat 10. jubilejní ročník cykloturistické akce Jízda
pro Růži, které se v minulých letech účastnilo již rovných 1200 účastní-
ků. Trasa letošního ročníku bude upravena tak, abychom projížděli ob-
cemi, které v minulosti vlastnili „páni z Růže“, neboli Rožmberkové –
připomínáme si 400 let od vymření tohoto slavného rodu.

Organizačně bude akce navazovat na dosavadní osvědčenou tradici.
Registrace účastníků jízdy bude mezi 8. až 8.50 hodinou před radnicí
v Borovanech v sobotu 21. května 2011. Start v 9.00 hodin a to za před-
pokladu přijatelného počasí. V případě krajně nepříznivé předpovědi
20. 5. by byla akce odložena o dva týdny. Informace bude možné získat
na infocentru v Borovanech dne 20. 5. na tel. 387 001 351 nebo 356.

Při registraci obdrží každý účastník jízdy pamětní list, mapku jízdy
s orientačním „jízdním řádem“ a stravenku na malou svačinku na No-
vých Hradech. V každé projížděné obci mohou účastnící jízdy získat
mimo jiné i pamětní razítko na pamětní list z jízdy. K jízdě se mohou
připojit další účastníci i v projížděných obcích s tím, že od pořadatele
akce, označeného žlutou přilbou, obdrží vše, co v Borovanech při regis-
traci. Každý pojede podle svých sil a časových možností. Proto i
ukončení jízdy je možné v libovolném místě.

Orientační „jízdní řád“ Jízda pro Růži 2011:

Obec Razítkování pamětních listů
Orient.  časy
Příj.       odj.

km

Borovany Před radnicí 9.00

Ledenice Na hlavní silnici proti škole 9.15       9.20 5

Mladošovice Na návsi u kostela 10.00   10.10 17

Jílovice Na návsi  proti hospodě 10.40   10.50 25

Petříkov Na návsi 11.20   11.30 32

Nové Hrady
přes Štiptoň Na náměstí  v  infocentru 12.15   13.30 42

Horní Stropnice Na náměstí před obecním úřadem 14.10   14.20 49

Do Žumberku
přes  Svébohy Na návsi u kostela 14.50   15.00 56

Do Slavče
přes Klažáry, Chvalkov Na návsi u autobusové zastávky 15.25   15.35 64

Trhové Sviny U pošty 16.00   16.15 70

Borovany
přes Třebeč 17.10 80

Tento návrh „jízdního řádu“ bude před akcí upřesněn a obce budou
o upřesnění informovány dva týdny předem.

Pořadatelé akce zvou cyklisty všech věkových kategorií ke společ-
nému prožití květnové soboty. Případné dotazy budou odpovězeny na
tel. 731 763 333.

Večer od 20 hodin zveme na společné zakončení akce s country ka-
pelou PAPOUŠKOVO SIROTCI v hasičárně.

Josef Malík

10. ročník cyklistické vyjížďky
mikroregionem Sdružení Růže

JÍZDA PRO RŮŽI
sobota 21. 5. 2011

Start u radnice v Borovanech v 9 hodin.

Trasa 80 km: Borovany – Ledenice – Mladošovice – Jílo-
vice – Petříkov – Nové Hrady – Horní Stropnice – Žum-

berk – Slavče – Trhové Sviny – Borovany.

Účastníci získají při registraci (od 8:45) pamětní list
s cykloturistickou mapkou a poukázkou na svačinu,

v projížděných obcích pamětní razítka.

Od 20 hodin COUNTRY ZÁBAVA s kapelou
PAPOUŠKOVO SIROTCI v hasičárně.

Pořádá Sdružení Růže ve spolupráci s Městem Borovany.

Více info na www.sdruzeniruze.cz.
Tuto akci finančně podpořil Jihočeský kraj.
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Středa 4.5.011 20.00 hod.

· Všemocný
Akční thriller s Bradley Cooperem a Rober-
tem De Nirem o zrádných účincích utajované
drogy, která umožňuje využívat lidskou mysl
na 100 %. Nezaměstnaný redaktor Eddie (Co-
oper) se nechává drogou zlákat a stává se do-
konalou verzí sebe sama. Jeho úspěch a
nadlidské schopnosti ale odhalí nebezpečné
vedlejší účinky drogy. Podaří se mu uniknout
nájemným vrahům, nebo doplatí na zrádnou
představu, že ho droga učiní všemocným?
Akční, přístupný od 12 let,
české titulky, 110 min., 55,-Kč

Sobota 7.5.2011 20.00 hod.

· 127 hodin
Jedné páteční noci v dubnu 2003 se 26letý
Aron Ralston vydal do Utahu, aby zde strávil
víkend lezením po odlehlých skalách národní-
ho parku Canyonlands. O šest dnů později se
znenadání zjevil v civilizaci, bohatší o neuvě-
řitelný příběh a chudší o pravou ruku. Ralston
(James Franco) přežil 127 trýznivých hodin
v divočině s rukou přiskřípnutou ohromným
kamenem, s malým množstvím jídla a jen ně-
kolika kapkami vody. Bojoval s přírodou i
vlastními démony a vyhrál. Dokázal, že má
potřebnou sílu na to, aby se vyprostil z 20 met-
rů hluboké propasti a zraněný ušel více než
10 kilometrů než konečně najde záchranu. Jen
díky neuvěřitelné statečnosti unikl jisté smrti.
Drama, přístupný od 12 let,
české titulky, 93 min., 55,-Kč

Středa 11.5.2011 13.30, 17.00 hod.

· Rango
„Vítej, amigo, v poušti nekonečné, kde žízeň a
prach jsou tvé družky věčné…“ Chór hrajících
a zpívajících mexických sov vás uvede do svě-
ta, kde vás přejde sranda, ale přesto se budete
bez ustání smát příběhu o nejnepravděpodob-
nějším hrdinovi, jakého kdy Divoký západ
poznal. Režisér Pirátů z Karibiku Gore Ver-
binski znovu namíchal opulentní koktejl akce,
humoru a nádherných kulis, který jede stejně
dobře jako loď Jacka Sparrowa, ačkoliv z hra-

ného světa možná nečekaně přeskočil do
animovaného.
Animovaná komedie,
český dabing, 107 min., 55,-Kč

Středa 11.5.2011 20.00 hod.

· Králova řeč
Po smrti svého otce, anglického krále Jiřího V.
(Michael Gambon) a skandální abdikaci krále
Eduarda VIII. (Guy Pearce), je Bertie (Colin
Firth), který celý život trpí vadou řeči, nečeka-
ně korunován králem Jiřím VI. Británie stojí
na prahu 2. světové války a zoufale potřebu-
je silného vůdce, kterého ale jen těžko vidí
v koktavém králi. Králova milující manžel-
ka Alžběta (Helena Bonham Carter), budou-
cí královna matka, proto domluví setkání s
úspěšným, ale poněkud svérázným a excen-
trickým terapeutem řeči Lionelem Loguem
(Geoffrey Rush).
Po těžkém začátku se mezi oběma muži vytvoří
silné pouto. Král nakonec přistoupí na neob-
vyklý způsob léčby a s pomocí Loguea, rodiny,
vlády i Winstona Churchilla (Timothy Spall)
vadu řeči překoná. Dokáže ale obstát i ve chvíli,
kdy je třeba, aby v rádiu pronesl zásadní projev,
který má povzbudit a inspirovat anglický národ
v době, kdy to nejvíce potřebuje?
Drama, přístupný od 12 let,
české titulky, 118 min., 55,-Kč

Sobota 14.5.2011 20.00 hod.

· Odcházení
Bývalý prezident a dramatik Václav Havel de-
butuje jako režisér filmovou verzí své celosvě-
tově úspěšné hry Odcházení. Příběh filmu se
odehrává ve zlomovém okamžiku života Dr.
Viléma Riegera (Josef Abrhám), který po
dlouhá léta zastával funkci kancléře. O tu však
v nedávné době přišel a ačkoliv se snaží nedat
nic najevo, v podstatě se mu zhroutil svět.
Český film, přístupný, 94 min., 55,-Kč

Středa 18.5.2011 20.00 hod.

· Nickyho rodina
Nový film o Nicholasi Wintonovi a jeho pozi-
tivním poselství, přináší dosud nezveřejněná
fakta, svědectví a osudy nově objevených

„Wintonových dětí“. Uvedením Nickyho ro-
diny Matej Mináč definitivně uzavře cyklus
Wintonovských filmů. Prvním byl film Všich-
ni moji blízcí (1999), a po něm následoval sní-
mek Nicholas Winton – Síla lidskosti (2002),
který získal International EMMY AWARD za
nejlepší dokumentární film.
Drama, česky, 102 min., 55,-Kč

Sobota 21.5.2011 20.00 hod.

· Biutiful
Nový film mexického režiséra Alejandra
Gonzáleze Inárritu (Amores Perros, 21 gramů,
Babel) BIUTIFUL s hvězdou (nejen) španěl-
ského filmu Javierem Bardemem v hlavní roli.
Ten za svůj výkon získal Zlatou palmu na fes-
tivalu v Cannes. Příběh ukazuje životní cestu
Uxbala, konfliktního bývalého narkomana,
který hledá smíření se svým otcovstvím, lás-
kou, duševnem, zločinem, vinou a smrtelnos-
tí, obklopený nebezpečným podsvětím.
Drama, přístupné od 12 let,
české titulky, 148 min., 55,-Kč

Středa 25.5.2011 20.00 hod.

· Fighter
Drama Fighter vypráví skutečný příběh boxe-
ra Mickyho Wara (Mark Wahlberg) a jeho ne-
uvěřitelný vzestup ke slávě. Drama o úsilí,
lásce a hrdosti protkané vytříbeným humorem
bylo oceněno dvěma Zlatými glóby a je prá-
vem považováno za jeden z nejvydařenějších
snímků roku.
Drama, přístupný od 12 let,
české titulky, 115 min., 55,-Kč

Sobota  28.5.2011 20.00 hod.

· Czech Made Man
Příběh sleduje jednu nečítankovou kariéru. Od
otloukánka z chudé rodiny alkoholika, ke králi
internetových domén. Nemožné je možné, pa-
dají normy, konvence, pravidla. Už jako kluk
pochopí, že spolehnout se musí jedině sám na
sebe. „Totáčem“ 80. let kličkuje nepříliš vzo-
rově a přelomový listopad prožije rovněž ne-
zvykle - mezi blázny v léčebně. Po revoluci už
to jede, ba letí. Nahoru, ale i dolů. Do Němec-
ka a zpátky. Na Pankrác a zpátky.
Český film, přístupný od 15 let,
85 min., 55,-Kč

Připravujeme
Červen: Správce osudu, Zkus mě rozesmát,
Hlavně nezávazně atd.

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – květen 2011

SETKÁNÍ V NESMĚNI
V. ročník festivalu pro všechny přátele duchovních cest,

Nesměň u Českých Budějovic
28. - 29.5.2011

– přednášky, besedy a workshopy
– hudební a taneční vystoupení

Vystoupí: Igor Chaun – povídání o filmech a duchovní cestě, Zdeněk
Šimanovský – hudební konstelace, Ludmila Chrášťanská – tance
dávných tradic, Jana Skalová – feldenkraisova metoda, Jana Sou-
kupová – reflexní terapie, Zelená Sahara – koncert africké rytmy,
Šosana – folkový koncert a další

Doprovodný program: jarmark, vegetariánská kuchyně, občerstvení,
čajovna, poradny

Pořádá: Nesměňka, Esoterický obchůdek České Budějovice, obec
Ločenice a Nesměň

Cena: Cena pro přihlášené se zaplacením:
do 11.5.2010 na dva dny: 420,- Kč, na jeden den: 300,- Kč
Cena po 11.5.2010 a cena na místě: na dva dny: 500,- Kč,
na jeden den: 350,- Kč, na 1 přednášku 80,-Kč

Vstup na doprovodný program volný.

Bližší informace: Jana Soukupová,
soukupova.nesmenka@centrum.cz, 605 339 338, 380 332 082
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ZUMBA

s Jakubem MAŘÍKEM
Přijďte si užít, a pořádně rozhýbat a to vše v krásných

rytmech latinsko-americké hudby.
Těšíme se na Vás každou středu od 19.00 hod.

v prostorách Zámku na Nových Hradech.

Rezervace: zumba.zamek@email.cz, tel.: 776 630 006,
cena: 70 Kč/hodina

KAŽDÁ HODINA JE JAKO VELKÁ PÁRTY

TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

Dne 15. 4. 2011 se uskutečnila Valná hromada jihočeské sokolské
župy. Jedním z bodů programu bylo i vyhlášení nejlepších sportovců
Sokolské župy Jihočeské za rok 2011. Systematická, koncepční a pra-
videlná příprava našeho kuželkářského oddílu přinesla své ovoce. Mezi
nejlepšími kolektivy se naše družstvo dorostu ve složení Jelínek Jiří,
Kříhová Terezka, Bandíková Nikola umístilo na prvním místě. Mezi
jednotlivci byl vyhlášen na třetím místě Jelínek Jiří. Jedná se o to větší
úspěch, že naši zástupci se mezi elitu Sokolské župy Jihočeské dostali
poprvé.

Dne 16. 4. 2011 proběhl v kuželně turnaj „O Pohár starosty města
Nové Hrady“. V turnaji soutěžilo celkem 12 družstev. Na prvních mís-
tech se umístila družstva v tomto pořadí:

THB České Budějovice s výsledkem 2015 kuželek

ŽPSV s výsledkem 1922 kuželek

Družstvo Sladký s výsledkem 1819 kuželek

Mezi jednotlivci byli nejlepší:

Marek (České Velenice) s výsledkem 531 kuželek

Cigánek (Nové Hrady) s výsledkem 523 kuželky

Stodolovský (Trhové Sviny) s výsledkem 508 kuželek.

Mezi ženami byly nejúspěšnější:

1.   Betuštiaková Stanislava s výsledkem 499 kuželek

2    Sladká Lenka s výsledkem 453 kuželek

3.   Sladká Ludmila s výsledkem 419 kuželek

(všechny Nové Hrady)

V dorostenecké kategorii bylo pořadí:

Kříhová Tereza s výsledkem 479 kuželek

Betuštiaková Natálie s výsledkem 392 kuželky

Betuštiaková Stanislava ml. s výsledkem 387 kuželek

Děkujeme družstvu dorostu i J. Jelínkovi za kvalitní výsledky v uplynu-
lé sezoně a vzornou reprezentaci oddílu kuželek i města Nové Hrady.
Děkujeme i všem družstvům, která přijela soutěžit „O Pohár starosty
města Nové Hrady“.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

Aprílový volejbalový turnaj
Dne 2. 4. 2011 proběhl ve sportovní hale Aprílový volejbalový tur-

naj, kterého se zúčastnilo 6 družstev – Nové Hrady, ZD Planá, Budvar,
Kriminální Policie SČ, Špína z Kačerova, a Správa a údržba silnic.

Zahájení bylo v 9 hod. a herní systém každý s každým sliboval roz-
manitou hru a opravdu velké nasazení. Byl to boj. Každý měl šanci vy-
hrát a myslím si, že každé družstvo, každý hráč dělal vše proto, aby
zvítězil. Nakonec se to podařilo družstvu Budvaru, které přijelo
v opravdu silné sestavě a celý turnaj neztratilo ani jeden set a po právu
jim patří pohár. Na druhém místě skončili cestáři, třetí byla Špína,
čtvrté Nové Hrady, páté ZD a šestá Kriminálka.

Chtěla bych poděkovat Mysliveckému sdružení za zapůjčení klu-
bovny, Mírovi Wegrů a Jindrovi Děkanů za skvěle uvařené jídlo, Věrce
Buřičů a Lence Staňků za sladkou tečku a nádherně připravenou tabuli,
Zdeňkovi Wegrů a Milanovi Vítovců, bez kterých by to ani nešlo
a v neposlední řadě Hance Staňků, se kterou jsme celý turnaj
připravovaly a která měla sobotní pohoštění pod palcem.

Děkuji všem volejbalistům, kteří si přijeli zahrát. Sportu Zdar a vo-
lejbalu zvlášť.

Laďka Bártová

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. květ-
na, vytvořit 21 člennou par-
tu, vzít sebou dobrou náladu
a vyrazit za „draky“. Tré-
ninky bychom naplánova-
li na červen a červenec a
pak bychom se společně
zúčastnili závodu v Lit-
schau, který se koná 6. srp-
na 2011. Více informací o
dračích lodích se dočtete
v tomto čísle NZ nebo na
www.dragonjc.cz.

KIC Nové Hrady
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Mistrovství České
republiky v karate

Letošní Mistrovství České republiky v ka-
rate dospělých a Masters, pořádané netradič-
ně v lovosické sportovní hale Chemik, zažilo
nejen úžasnou diváckou atmosféru, ale i špič-
kové výkony těch nejlepších závodníků z celé
republiky.

Již zahajovací disciplína kata dávala vědět
o nadcházející kvalitě soutěže. Hned v prvním
kole narazil náš Petr Zachař na mistra Evropy
Jindřicha Pilmanna z Kesl ryu Praha, přes per-
fektně zacvičenou kata se nepodařilo našemu
závodníkovi šampióna porazit. Avšak v repa-
sáži, kdy nastupují proti sobě všichni co pro-
hráli s finalisty se Petrovi podařilo porazit
soupeře v prvním kole 3:2. V bojích o bronz

podlehl náš borec Jandovi a tak skončil na ne-
populárním č. místě. Přesto je Petrův výkon
obdivuhodný a zatím je toto nejlepší výsledek
z MČR dospělých v kata, gratulujeme.

Po eliminacích se do čtyřky Top závodníků
probojovali Jakub Tesárek, Lukáš Janda Jin-
dřich Pilmann a Vladimír Míček. Finále, kde
stanuli proti sobě rivalové, za Nidoshinkan

Brno Vl. Míček (sestavou kata Chatan Yara
Kushanku) a za Kesl ryu Praha, J. Pilmann
(Gankaku) bylo opravdu velmi vypjaté a hala
je sledovala bez jediného hlásku. Nakonec se
však v těsném výsledku 3:2 přece jen štěstí
otočilo hlavou na stranu Pilmanna, který si
odnesl prvenství a titul mistra ČR.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Petr Zachař vítězí s kata Unsu

Mezinárodní závod Allkampf-Jitsu
Novohradští závodníci vybojovali třináct medailí

Letošní soutěžní sezonu Sebeobranného systému Allkampf-Jitsu
(dále jen AKJ) zahájil Mezinárodní závod „Schwaben Cup“, který se
konal 2. 4. 2011 v Bavorském Diedorfu. Na soutěž se sjelo 198 závod-
níků z Rakouska, České Republiky, Švýcarska a pořádající Spolkové
republiky Německo. Českou republiku zde reprezentovali pouze Jiho-
češi z oddílů Bojových umění TJ Karate Nové Hrady a Sportovního
klubu policie České Budějovice.

Bojovníci ze čtyř zemí se zde utkali v pěti disciplínách, a to v discip-
líně kata AKJ, kata karate, kata družstev, randori a tameshi wari. Soutě-

žící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových
skupin (žáci, junioři a dospělí) a dále podle výše stupně technické vy-
spělosti v jednotlivých bojových uměních (žákovské a mistrovské
stupně technické vyspělosti).

Samotná soutěž odstartovala v dopoledních hodinách disciplínami
kata, kdy cvičenec musí bezchybně a se správným nasazením zacvičit
sestavu krytů, kopů a úderů v předepsaných postojích. Novohradským
borcům se v disciplínách kata dařilo, v kata AKJ zvítězil Tomáš Her-

Nejlepšími mezi juniory jsou T. Hermann,
O. Podhora a L. Bárta Vítězný juniorský kata tým T. Hermann, D. Bošanská, L. Bárta

pokračování na str. 31
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mann (Junioři). Závod pokračoval disciplínou kata karate, ve které vy-
bojovali 1. místo Magda Pelechová (Ženy1) a T. Hermann, 2. místo
získali Ondřej Podhora (Ji1) a Ladislav Bárta (Junioři).

V soutěži kata družstev musí tříčlenný tým předvést synchoronizo-
vanou kata, kde se hodnotí shoda všech členů družstva a zároveň správ-
né technické provedení sestavy. Tuto kategorii Jihočeši zcela ovládli,
když v juniorské kategorii zvítězil novohradský tým ve složení D.
Bošanská, T. Hermann a L. Bárta.

Odpoledne patřilo tradiční disciplíně AKJ randori. V této prokazo-
vali soutěžící svoji technickou zdatnost, kdy ve dvojicích předvedli pět
sebeobranných technik, z nichž dvě jsou proti ozbrojenému útočníkovi
a rozhodčí hodnotí rychlost reakce a technické provedení předvede-
ných obran. Zde se podařilo opět zvítězit T. Hermannovi, 2. místo zís-
kali M. Pelechová a O. Podhora, 3. místo obsadil L. Bárta. Zde stojí za
zmínku, že v konkurenci dalších juniorů byli naši tři závodníci vyzdviže-

ni hlavním rozhodčím Andreasem Eisselem jako soutěžící s nejreálnější
a nejpřesnější technikou sebeobranných prvků.

Disciplína tameshi wari (přerážení dřevěných desek) patří k tradič-
ním prvkům soutěží AKJ a je zároveň divácky nejatraktivnější. V této
disciplíně závodníci zvolenou technikou přeráží jednu nebo dvě dřevě-
né desky (podle výše technického stupně) o rozměru 30x30 cm přede-
psané tloušťky, kdy žáci přerážejí desku silnou 1,5 cm, junioři 2 cm,
ženy 2,5 cm a muži 3 cm a hodnotí se technika přerážení a přesný zásah
desky. Zde bylo možno shlédnout i mistrovské lety přes deset na zemi
ležících cvičenců a přesný zásah kopem do desky. V této disciplině
vybojovala 2. místo M. Pelechová a 3. místo obsadil T. Hermann.

Naši závodníci v této soutěži dokázali zúročit svoji náročnou přípra-
vu a svými vynikajícími výkony v jednotlivých disciplínách prokázali,
že v AKJ patří mezi evropskou špičku. Soutěž byla také zatěžkávací
zkouškou, která prověřila naše reprezentanty před nadcházejícím Mis-
trovstvím ČR v AKJ, které se bude konat 21. 5. v Chomutově.

M. Hermann

Tomáš Hermann vítězí s kata Jion Magda poráží soupeřky s kata Kanku Sho

Láďa Bárta cvičí kata AKJ

Ondra provádí ukázkový přehoz

II. kolo Krajské ligy v karate
ve Strakonicích

Novohradští závodníci vybojovali 12 medailí
Druhé kolo krajské ligy v karate se uskutečnilo 16. dubna v

Městské sportovní hale ve Strakonicích, kam se sjelo 138 závodníků
z Jihočeského a Plzeňského kraje.

Podle propozic Jihočeského svazu karate se v dopoledních hodi-
nách na třech tatami nejprve konala soutěž v disciplínách kata – sou-
borná a kata tým, kde byla především v žákovských kategoriích
veliká konkurence. V kategorii mladší žáci soutěžilo až 40 závodní-
ků a naše barvy hájili Kryštof Štys, Marek Rolínek a Adam Zeman,
kteří startovali současně na dvou tatami najednou, aby se soutěž ča-
sově vůbec dala zvládnout. Marek přes pěkně zacvičenou kata vy-
padl v prvním kole se silnějším soupeřem. Kryštof zvítězil ve dvou
kolech a podlehl až v postupu do semifinále. Adam vybojoval první
kolo a ve druhém po prohře s finalistou měl ještě naději v repasáži,
ve které se ale bohužel sportovní štěstí usmálo na jeho protivníka.
Naši nejmladší bojovníci i přesto podali velmi hezký výkon a v silné
konkurenci se neztratili.

Dorostenec Tomáš Hermann se v disciplíně kata probojoval
s kata Jion, Empi a Kanku Dai až do semifinále a nakonec obsadil
pěkné 4. místo. V kategorii juniorů získal 2. místo Láďa Bárta. V ka-
tegorii ženy zacvičila Denisa Bošanská bezchybnou kata Jion a cel-
kově obsadila 1. místo. Kategorii kata muži naši závodníci zcela
ovládli, zde se prosadili skvěle odcvičenými sestavami Goju Shiho
Sho a Unsu Petr Zachař (1. místo) a Jaromír Švenda (2. místo) a

pokračování na str. 32

Mezinárodní závod Allkampf-Jitsu
(pokračování ze str. 30)
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3. místo vybojoval Ondra Podhora po souboji
se strakonickým Polánkou.

Premiéru měl kata tým mladších žáků ve
složení Kryštof Štys, Marek Rolínek a Adam
Zeman, tito závodníci předvedli kata Heian
Shodan a jen díky jedné technické chybě v se-
stavě nakonec nepostoupili do dalšího kola re-
pasáže, ve kterém by mohli bojovat o třetí
místo.

V odpoledních hodinách se po slavnostním
nástupu, představení jednotlivých oddílů a
rozhodčích začalo soutěžit v disciplíně kumite
– sportovní zápas dvojic. V kategorii doros-
tenky do 52 kg zvítězila Caroline Podhorová,
v kategorii dorostu nad 70 kg vybojoval první
místo Tomáš Hermann a třetí zlatou medaili
přidal Jaromír Švenda v kategorii muži. V ka-
tegorii juniorek nad 65 kg obsadila Denisa Bo-
šanská 2. místo a druhé stříbro získal pro naše
barvy Petr Zachař mezi muži. Bronzovou příč-
ku vybojovali Ondra Podhora v kategorii muži
do 80 kg a Ladislav Bárta v kategorii junioři.

Děkuji všem závodníkům za vzornou re-
prezentaci oddílu a všem, kteří pomáhají ve
sportovní přípravě na soutěže.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

II. KOLO KRAJSKÉ LIGY
V KARATE
(pokračování ze str. 31)

Nahoře zleva J. Švenda, trenér M. Hermann, L. Bárta, D. Bošanská, T. Hermann, O. Podhora,
P. Zachař; dole A. Zeman, K. Štys a M. Rolínek

Kata tým mladších žáků ve složení Marek Rolínek, Kryštof Štys a Adam
Zeman

Tomáš kope ve finále na střední pásmo soupeře a vítězí v katogorii star-
šího dorostu

Finálový souboj mužů, Jarda (vlevo) vítězí,
Petr obsazuje druhé místoOndra (vlevo) v souboji s Jardoui Petr Zachař vítězí s kata Unsu
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HOSTINEC JAKULE
restaurace a nekuřácký salonek

• velký výběr minutek i hotových jídel

• tradiční jihočeská kuchyně

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

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

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

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

¡ Nabízíme zde i ubytování v pokojích s příslušenstvím.

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

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

Uhelné sklady Staněk
Suchdol nad Lužnicí

(u železničního nádraží)

JARNÍ SLEVY
– nejvýhodnější nákup uhlí v roce!

Nabízíme Vám:
hnědé uhlí Bílina:
kostka -  338,-/q,

ořech 1 - 318,-/q, ořech 2 - 254,-/q
černé uhlí

německé brikety
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopravy,

uhlí je uskladněno pod plachtami.

Po dobu trvání jarních slev
možnost složení pásovým dopravníkem

ZDARMA
Otevírací doba:  pondělí – pátek: 7.30 – 16.00

Kontakt: 384 782 209, 723 738 553
Volejte zdarma: 800 165 104

www.uhli.unas.cz

� Koupím les včetně pozemku, jakoukoli výměru. Platba v hotovosti.
Vstřícné a solidní jednání. Tel. 724 086 157

� Prodám byt 2+1 v osobním vlastnictví. Poloha u náměstí.
Tel. 739 228 805

� Daruji hodným lidem – krásná štěňátka křízence. Matka Německý
ovčák, otec labrador, odběr koncem května. Přijďte si vybrat!!!.
Tel. 723 638 912

� Prodám zahrádku. Kolonie „Klondajk“. Cena dohodou.
Tel. 604 113 103

� Pronajmu byt 2+kk (2+0) v Trhových Svinech v klidné zóně na
„Šálkovině“ v blízkosti základní školy, mateřské školy, gymnázia,
autobusové zastávky a prodejny potravin. Vzdálenost od centra měs-
ta 5-10 min. pěšky. Dům je po celkové rekonstrukci (nová okna, fa-
sáda, zateplení). Tel. 725 032 552
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