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Několik slov před koncem roku
Ani jsme se nenadáli a už je to tady. Zkra-

cující se dny, výrazně nižší teploty a ranní i ve-
černí mlhy jsou vždy jasným důkazem toho,
že nastává zimní období a blíží se konec roku.
Mám tak trochu pocit, že nebýt těchto jasných
příznaků konce podzimu, ani bych si příliš ne-
uvědomoval, že se pomalu blíží čas, který
vždy vítáme s nadějí, že přinese určité zasta-
vení, uklidnění a že na nás dýchne jakási jiná –
vánoční – atmosféra, při které budeme mít
více času na sebe, své blízké a kamarády.

Letošní rok byl z mého pohledu velmi na-
bitý, a to jak v rovině pracovní, tak osobní. Již
na tradičním setkání seniorů či při jiných příle-
žitostech, kde se mě lidé ptali, jak se mám a
jaký byl ten letošní rok, jsem odpovídal, že
mám pocit, že jsem ten rok strávil především
na stavbách. Komunikace, chodníky, škola,
bývalý Statek, kuželna, „prefácké“ bytovky,
pasivní dům se staly nejen pro mne hlavní ná-
plní pracovních i nepracovních dnů. Když
k tomu připočtu to, že sám postupně rekon-
struuji svůj dům, tak mám pocit, že při
vzpomínce na rok 2011 budu vždy říkat, že to
byl rok STAVEBNÍ.

Jen malou záměnou dvou písmen bych
však také mohl toto slovo změnit a ani v tomto
případě bych se nemýlil. Rok 2011 byl i rokem
SVATEBNÍM, a to nejenom pro mne, ale i pro
několik velmi blízkých přátel a kamarádů.

Každý, kdo sám zažil stavbu i svatbu, urči-
tě potvrdí, že jejich zvládnutí znamená přede-
vším velkou časovou náročnost. Při pohledu
na některé dosud nedokončené stavby si sice
na jednu stranu přeji, aby nám teploty a počasí

umožnily některé akce úspěšně dokončit. Na
stranu druhou už se zároveň těším na to, až
sněhová pokrývka stavební rok uzavře. Začne
sice období příprav dalších akcí na příští rok
(náměstí, chodníky, komunikace, výměna
oken v DPS ad.), ale i tak si snad od staveb na
chvilku odpočineme…

Při ohlédnutí zpět do letošního hektického
roku se tedy na nastávající advent a Vánoce
těším dvojnásob a opět chci věřit (snad ne pří-
liš naivně), že toho volnějšího času bude nyní
o trochu více a že alespoň na pár dní nás
všechny Vánoce svojí pohodou a atmosférou
pohltí tak, že nebudeme vnímat pouze pracov-
ní a jiné povinnosti a užijeme si trochu
odpočinku a klidu.

Advent a Vánoce vždy vnímám jako obdo-
bí, která symbolizují lidskou vzájemnost, ne-
lhostejnost, radost ze setkávání a určitou
pohodu a rozjímání. Přál bych si, aby tomu
bylo i letos. Abychom nemysleli jenom na
sebe, ale vnímali, že mnohdy dobrým slovem
či vyjádřením zájmu můžeme potěšit někoho
jiného nebo pomoci těm, kteří zrovna proží-
vají méně šťastné období a jejich dušička
potřebuje třeba jen trochu lidsky pohladit.

Přeji všem krásné a pohodové prožití vá-
nočních svátků, veselé rozloučení s končícím
rokem a především úspěšné vykročení do toho
nového. Do roku 2012 bych všem rád popřál
především hodně zdraví, lásky, vzájemné tole-
rance a ohleduplnosti, upřímných přátel, spl-
nění tajných přání a samozřejmě mnoho
osobních i pracovních úspěchů.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Vánoční přání
Poslední číslo to, co dneska držíte
měli jsme za tři dny, asi to nevíte.
Příspěvků sešlo se docela hodně

dlouhých i přeskromných i fotek hojně.
A tak  se radujem z novinek města

ať všechno venku je, vždyť to je cesta.
Cesta i silnice k čtenářům věrným
život je v redakci občas i perným.

Pokud Vy víte víc, tak dejte v řádky
ale však citlivě, ať nejsou hádky.

Kecálku, kecálku, ať je jen pravda,
jinak to schytáš zas, zas ti to nandá.
Nandaj to čtenáři, nandá do rada,

snad se moc nestalo, je to jen sranda.

Nesem Vám noviny opět a zas
krásný Vám přejeme vánoční čas.

Vaše redakce NZ

Při slavnostním zahájení výstavy páťáků v Ko-
želužně byl sál plný dětí a rodičů.

(více uvnitř čísla) K. J.

Za krásnou Martinskou jízdu ve školce patří
dík především paní Markétě Kypetová.

(více uvnitř čísla) K. J.

Kdo chce umět čarovat, měl by si vyrobit ča-
rovnou hůl. Třeba tak krásnou jako mají tito
kluci. To se pak ve školní družině musí dít
divy! (více uvnitř čísla)                            K. J.

Jak dopadl druhý ročník Olympiády desko-
vých her pro děti v Koželužně se dozvíte uvnitř
čísla.                                                         K. J.
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Zápis z 33. schůze městské rady
ze dne 12. 10. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 32. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 32. jednání rady města.

� 2. Prodej části pozemku k. ú. Údolí
Rada bere na vědomí záznam z jednání
Osadního výboru Údolí u Nových Hradů ze
dne 8.9.2011 a pověřuje starostu provede-
ním místního šetření.

� 3. Oznámení o vyhlášení výběrového
řízení
Rada bere na vědomí návrh organizačních
změn v rámci MěÚ Nové Hrady. Rada sou-
hlasí se zachováním stejného počtu zaměst-
nanců zařazených do městského úřadu od
1.1.2012 a s vyhlášením výběrového řízení
na pozici referenta majetkovo-investičního
odboru MěÚ.
(Rada byla tajemnicí MěÚ informována o
Sociální reformě I. s tím, že bude agenda
sociálního odboru /agenda nepojistných
dávek/ od 1.1.2012 částečně přesunuta na
úřady práce. Tajemnice MěÚ dále infor-
movala o ukončení pracovního poměru
paní A. Morongové /odchod do starobního
důchodu/. Navrhla organizační změny
v rámci městského úřadu, které budou po-
stupně realizovány od 1.1.2012 a zároveň
radu požádala o zachování dosavadního
počtu zaměstnanců zařazených do měst-
ského úřadu k 1.1.2012. Po provedení or-
ganizačních změn v rámci úřadu by došlo k
přeskupení náplní a vytvoření nové pozice
referenta majetkovo-investičního odboru
MěÚ. Na tuto pozici bude vyhlášeno výbě-
rové řízení.)

� 4. Koncesní řízení Nájem
vodohospodářského majetku Města
Nové Hrady za účelem jeho správy
a provozování
Rada schvaluje kvalifikační dokumentaci
(pokyny pro zpracování žádosti o účast
v koncesním řízení) pro koncesní řízení
"Nájem vodohospodářského majetku Města
Nové Hrady za účelem jeho správy a provo-
zování" a pověřuje starostu města ve spolu-
práci se Stavební poradnou spol. s r.o. a
MěÚ Nové Hrady, Investičním odborem
dalším jednáním ve věci vyhlášení a realiza-
ce koncesního řízení.

� 5. Zápis z jednání Osadního výboru pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň
Rada bere na vědomí zápis z jednání Osad-
ního výboru Byňov, Jakule a Štiptoň ze dne
3.10.2011 k návrhu studie k propojení ko-
munikací II/154 a I/24. Rada schvaluje vy-
jádření Města Nové Hrady k propojení
komunikací II/154 a I/24 dle návrhu předlo-
ženého starostou města a pověřuje jej zaslá-
ním vyjádření zpracovateli studie.

(Rada obdržela od Osadního výboru pro
Byňov, Jakuli a Štiptoň zápis z jednání ze
dne 3.10.2011. Osadní výbor projednal ná-
vrh studie silnice Jižní Čechy - Dolní Ra-
kousko. Osadní výbor žádá o zajištění
protihlukových opatření, vybudování zpo-
malovacích ostrůvků před osadami Byňov
a Štiptoň s omezením rychlosti jízdy, vyře-
šení odpadu dešťové vody, chodníky podél
komunikace, osvětlení zpomalovacích os-
trůvků, vybudování bezpečných přechodů
pro chodce v dostatečném množství a řešení
dopravní situace v osadě Štiptoň a Byňov.
Starosta města informoval radu města o ná-
vrhu vyjádření Města Nové Hrady k této
studii s tím, že do vyjádření byly zapracová-
ny i podněty ze strany osadního výboru.)

� 6. Žádost o podporu – oprava části
krovu kostela
Rada bere na vědomí žádost o podporu
opravy části krovu kostela a pověřuje sta-
rostu a Investiční odbor MěÚ Nové Hrady
dalším jednáním o zařazení do Programu re-
generace  MPR a MPZ pro rok 2012.

� 7. Žádost o rezervaci parkovacího místa
Rada souhlasí s bezúplatným vyčleněním
parkovacího místa před domem čp. 215 pro
pana Josefa Talíře s tím, že žadatel uhradí
pouze náklady spojené s umístěním doprav-
ního značení spojeného s označením parko-
vacího místa.

� 8. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. KN
č. 301/2 o výměře 1 000 m2 v k.ú. Nové Hra-
dy p. René Janouškovi, Vilová čtvrť 304,
Nové Hrady. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej předmětného pozemku dle
podmínek schválených Zastupitelstvem
města pro prodej pozemků v této lokalitě.
Rada postupuje žádost k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.

� 9. Zájem o provoz keramické dílny
Kána
Rada souhlasí s úhradou části nákladů spo-
jených s využíváním keramické dílny pro
žáky MŠ a ZŠ Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady oznámení o zájmu školky o využívá-
ní keramické dílny Kána pro práci předškol-
ních dětí /zájem o provoz dílny je v rozsahu
2 hodin týdně pro cca. 20 dětí/. Starosta
města informoval radu o jednání s ředitelem
ZŠ Nové Hrady, který taktéž vyjádřil zájem
základní školy využívat keramickou dílnu.
Počty žáků budou upřesněny po stanovení
termínu návštěvy keramické dílny.)

� 10. Žádost o finanční příspěvek
Rada bere na vědomí žádost Kruhu přátel
hudby při ZUŠ Trhové Sviny o příspěvek na
37. koncertní sezónu 2011 - 2012 a pověřuje
finanční komisi zapracováním požadavku
do rozpočtu na rok 2012.

� 11. Rozhodnutí o povolení kácení dřevin
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městského
úřadu Nové Hrady, odboru životního pros-

tředí o povolení pokácet stromy v k.ú. Nové
Hrady pro vlastníka Město Nové Hrady

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

� 13. Výběrové řízení Veřejné osvětlení
Rada schvaluje zrušení zadávacího řízení
veřejné zakázky "Zlepšení kvality veřejné-
ho osvětlení města Nové Hrady". Rada po-
věřuje starostu města ve spolupráci s MěÚ
Nové Hrady, Investičním odborem vyhlá-
šením nového zadávacího řízení na veřej-
nou zakázku "Zlepšení kvality veřejného
osvětlení města Nové Hrady" na základě
upřesněné specifikace koncových svítidel.
(Rada obdržela od hodnotící komise Zprá-
vu o posouzení a hodnocení nabídek ze dne
12.10.2011 na veřejnou zakázku "Zlepšení
kvality veřejného osvětlení města Nové
Hrady". Do výběrového řízení se přihlásilo
pět firem, z nichž čtyři byly vyřazeny pro
neprokázání kvalifikačních předpokladů.
Vzhledem k tomu, že v průběhu výběrové-
ho řízení došlo ze strany nezávislého odbor-
ného poradce ke zpochybnění nabízených
svítidel, rozhodla rada města na základě do-
poručení finanční komise o zrušení výběro-
vého řízení a souhlasila s opakovaným
vyhlášením výběrového řízení na základě
upřesněné specifikace svítidel.)

� 14. Výběrové řízení ROP
"Rekonstrukce společenského sálu
Nakolice + stavební úpravy - nástavba
hasičské zbrojnice – Údolí"
Rada města schvaluje zrušení zadávacího
řízení na akci "Rekonstrukce společenské-
ho sálu Nakolice + stavební úpravy - ná-
stavba hasičské zbrojnice - Údolí" v rámci
projektu "Nové Hrady - investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života" a souhlasí s
opakovaným vyhlášením zadávacího řízení
v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení.
Rada byla starostou města informována
o průběhu zadávacího řízení na akci "Re-
konstrukce společenského sálu Nakolice +
stavební úpravy - nástavba hasičské zbroj-
nice - Údolí" v rámci projektu "Nové Hrady
- investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového živo-
ta". Zadávací řízení bylo vypsáno jako ve-
řejná zakázka malého rozsahu a byla
k němu vznesena připomínka /doporučení/ ze
strany poskytovatele dotace s tím, že zadávací
řízení by mělo být provedeno ve vyšším stup-
ni formou zjednodušeného podlimitního ří-
zení s ohledem na skutečnost, že takto bylo
vyhlášeno zadávací řízení na jinou část pro-
jektu (rekonstrukce objektu čp. 74 - Statek).
Přestože rozsahem díla spadá tato zakázka
do režimu veřejná zakázka malého rozsahu
a jedná se o samostatné části projektu, do-
poručil zástupce poskytovatele dotace vyšší
stupeň zadávacího řízení, aby nemohl být

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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v budoucnu nějakým způsobem napaden
tento postup jako tzv. dělení zakázky. Na
základě tohoto doporučení rozhodla rada
města /na základě projednání a doporučení
finanční komise/ o zrušení zadávacího říze-
ní a o opakovaném vyhlášení zadávacího ří-
zení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů formou zjednodušeného podlimit-
ního řízení.

� 15. Příprava veřejné zakázky
Rada schvaluje nabídku STAVEBNÍ
PORADNY, spol. s r.o. České Budějovice
na uspořádání zadávacího řízení v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
formou zjednodušeného podlimitního řízení
na veřejnou zakázku na akci: Nové Hrady -
investice pro integrovaný rozvoj kultury a
kvality společenského a spolkového života
"Rekonstrukce společenského sálu Nakoli-
ce + stavební úpravy – nástavba hasičské
zbrojnice - Údolí" a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

Zápis z 34. schůze městské rady
ze dne 24. 10. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 33. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 33. jednání rady města.

� 2. Informace – garáže
Rada souhlasí s podáním žádosti ve věci
zřízení nového odběrného místa k novým
garážím a pověřuje místostarostu Bc. Vo-
chosku dalším jednáním.
(Rada byla místostarostou Bc. Vochoskou a
p. Prášilem z MěÚ Nové Hrady, Stavební-
ho úřadu informována o místním šetření ve
věci výstavby řadových garáží pro osobní
automobily v lokalitě Jižní Město. Pan Bc.
Vochoska informoval o nutnosti připojení
garáží na distribuční soustavu NN a vybu-
dování přeložky vedení NN v rámci odvod-
nění přilehlého jižního svahu /budoucí ZTV
Jižní Město/. Z jednání též vyplynulo, že je
třeba požádat o připojovací podmínky ve
věci zřízení nového odběrného místa. Cel-
ková cena zřízení nového odběrného místa
bude cca 40 000,-Kč. Po zaplacení poplatku
bude dán ze strany distribuce NN pokyn pro
zahájení prací na projektové dokumentaci.)

� 3. Objekt čp. 9 v  Nových Hradech
Rada bere na vědomí rozbor předpokláda-
ných nákladů na rekonstrukci domu čp. 9
(náměstí Republiky) v Nových Hradech.
Rada schvaluje ukončení jednání o odkou-
pení domu čp. 9. Rada pověřuje starostu
města oznámením výsledku jednání majiteli
objektu a uvažovaným partnerům pro re-
konstrukci (komerční prostory v přízemí).
(Rada opakovaně projednala možnost od-
koupení domu na náměstí Republiky čp. 9 a

jeho rekonstrukce. I při případném využití
dotačních titulů, které by bylo možno vy-
užít při výstavbě nových bytových jedno-
tek, by náklady celkové investice přesáhly
30 miliónů korun, neboť je nutno počítat
s celkovou sanací sklepních prostor, opravou
střechy, výměnou oken, fasády i části nos-
ných konstrukcí. Pokud by v objektu vznikly
bytové jednotky /10 - 14/, cena bytu by vy-
cházela cca 1 300 000,- až 1 670 000,-Kč.
Výraznou rekonstrukci by si vyžádaly i
prostory v přízemí objektu, kde rada města
předběžně jednala se zájemci, kteří uvažo-
vali o finančním zapojení (odkoupení, ná-
jem) a následném využití těchto prostor pro
komerční účely. Vedle podkladů zpracova-
ných odborným projektantem byla uvažo-
vaná investice konzultována s dalšími
odborníky. Po pečlivém vyhodnocení do-
spěla rada města k závěru, že v současné
době nelze z finančních důvodů realizovat
nákup objektu čp. 9 a následnou rekonstruk-
ci. Rada pověřila starostu města jednáním
s uvažovanými partnery pro rekonstrukci
/komerční prostory v přízemí/ a oznámením
výsledku jednání majiteli objektu.)

� 4. Koželužna
Rada bere na vědomí informaci o financo-
vání aktivit v Koželužně v období listopad -
prosinec 2011.
(Rada projednala financování aktivit v Kože-
lužně. Na základě návrhu Seniorklubu bude
část příspěvku pro Seniorklub /3 000,-Kč/
použita na pokrytí nákladů za lektorku pro
univerzitu třetího věku. Prorodinné aktivity
a tvůrčí dílny pro rodiče i předškoláky bu-
dou hrazeny z rozpočtu TSM formou uzav-
ření dohody o provedení práce do konce
roku 2011 a pro rok 2012 budou zapracová-
ny do rozpočtu města.)

� 5. Žádost o pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků
parc. č. 1424/1 a 1425 v k.ú. Byňov o celko-
vé výměře 1 975 m2 a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce městské-
ho úřadu.
(Rada obdržela od p. Jiřího Herzoga, Hrani-
ce č. 45 žádost o pronájem pozemků parc. č.
1424/1 a parc. č. 1425  v k.ú. Byňov.)

� 6. Žádost o pronájem nebytových
prostor
Rada neschvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v Hradební ulici (bývalý sklad
vedle lékárny). Rada pověřuje radního Mgr.
M. Jarolímka prověřením možnosti získání
dotačních prostředků na rekonstrukci před-
mětných nebytových prostor pro využití
jako zdravotnického zařízení.
Rada obdržela od MUDr. Jany Vondráčko-
vé, Nové Hrady žádost o pronájem prostoru
skladů v Hradební ulici /bývalý sklad vedle
lékárny/ v případě, že tyto prostory budou
upraveny způsobem vyhovujícím poskyto-
vání lékařské péče. Ředitelka Technických
služeb města předložila radě města předběž-
nou kalkulaci nákladů /250 - 300 000 Kč/ a
časovou náročnost s tím, že v současné době

by nebyly TSM schopny zajistit rekonstruk-
ci dle žádosti paní MUDr. Vondráčkové /do
1.1.2012/. Rada konstatovala, že tyto pros-
tory jsou do budoucna plánovány jako re-
zerva pro poskytování lékařské péče
/zejména pro případné rozšíření o specia-
listy/, nicméně v současné době není mož-
no vyčlenit finanční prostředky na tuto re-
konstrukci. Rada pověřila radního Mgr. M.
Jarolímka prověřením možnosti získání do-
tačních prostředků na rekonstrukci před-
mětných nebytových prostor pro využití
jako zdravotnického zařízení.

� 7. Žádost o souhlas s vypořádáním
pozemků k. ú.  Nové Hrady
Rada postupuje žádost p. Pavla Motyčáka,
Nové Hrady a sl. Ivety Kučerové, České
Velenice žádost o schválení souhlasu s vy-
pořádáním pozemků parc. č. 301/8, parc.
č. 301/9, parc.č. 301/13 díl "w" a parc. č.
301/147 díl "x" v k.ú. Nové Hrady, zapsa-
ného v katastru nemovitostí jako parc. č.
301/8 o výměře 796 m2 k projednání na jed-
nání zastupitelstva města. Rada doporučuje
vyslovit souhlas s vypořádáním předmět-
ných pozemků formou uzavření dodatku ke
kupní smlouvě.
(Rada obdržela žádost p. Pavla Motyčáka,
Nové Hrady a sl. Ivety Kučerové, České
Velenice žádost o schválení souhlasu s vy-
pořádáním pozemků parc. č. 301/8, parc.
č. 301/9, parc.č. 301/13 díl "w" a parc. č.
301/147 díl "x" v k.ú. Nové Hrady, zapsa-
ného v katastru nemovitostí jako parc. č.
301/8 o výměře 796 m2. Vzhledem k part-
nerskému rozchodu žadatelé žádají o sou-
hlas s převodem pozemků do výlučného
vlastnictví pana Pavla Motyčáka s tím, že
by veškeré další podmínky prodeje poze-
mku vyplývající z pravidel pro prodej poze-
mků v dané lokalitě zůstaly v platnosti.
Pokud by Město Nové Hrady odsouhlasilo
tento převod, došlo by k majetkovému vy-
pořádání a podání žádosti o zrušení podílo-
vého vlastnictví předmětných pozemků a
jejich zapsání do výlučného vlastnictví
pana Pavla Motyčáka. Stavba rodinného
domu by pak na základě vydaného staveb-
ního povolení pokračovala a jediným sta-
vebníkem by byl pan Pavel Motyčák.)

� 8. Návrh na odprodej pozemku
Rada bere na vědomí nabídku pí. Marie Ka-
sanové, Nové Hrady a p. Františka Pavlíka,
Nové Hrady návrh na odprodej pozemku
parc. č. 829/9 o celkové výměře 478 m2 a
pozemku parc. č. 829/21 o celkové výměře
397 m2 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu města jednáním ve věci stanovení kupní
ceny.
(Rada obdržela od pí. Marie Kasanové,
Nové Hrady a p. Františka Pavlíka, Nové
Hrady návrh na odprodej pozemku parc. č.
829/9 o celkové výměře 478 m2 a pozemku
parc. č. 829/21 o celkové výměře 397 m2

v k.ú. Nové Hrady.)
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� 9. Seznam dětí – MŠ
Rada bere na vědomí počet dětí přihláše-
ných do Mateřské školy Nové Hrady pro
rok 2011-2012.

� 10. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
ze dne 23.8.2011 se společností ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč, ve věci rea-
lizace díla: "Stavební úpravy objektu č.p. 74
Nové Hrady - Statek" a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Dodatek řeší prodloužení doby plnění do
31.5.2012.)

� 11. Dodatek smlouvy o dílo
Rada schvaluje Dodatek smlouvy o dílo na
provedení projektových prací pro základní
technickou vybavenost "ZTV Jižní Město -
Nové Hrady - I. etapa" se společností Pro-
jektový ateliér AD s.r.o., České Budějovice
a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší rozšíření předmětu plnění na
projektovou dokumentaci pro základní
technickou vybavenost "ZTV Jižní Město -
Nové Hrady – I. etapa.)

� 12. Zápis o bezúplatném užívání objektů
Rada schvaluje Zápis o bezúplatném uží-
vání objektů a pozemků v areálu Pod Vo-
dárnou 558, Nové Hrady s Policejním
prezidiem České republiky a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.

� 13. Zápis z jednání sboru zástupců KPÚ
Mýtiny
Rada bere na vědomí Zápis Ministerstva ze-
mědělství, Pozemkového úřadu České Bu-
dějovice z jednání sboru zástupců KPÚ
Mýtiny ze dne 5.10.2011.
(Na jednání došlo za účasti starosty města
k projednání návrhu plánu společných zaří-
zení /cest/.)

� 14. Zabezpečení železničního přejezdu
č. P1093 – MK Dobrá Voda
Rada bere na vědomí žádost Městského úřadu
Trhové Sviny, odboru dopravy a silničního
hospodářství o odstranění závad v dopravním
značení přejezdu č. P1093 - MK Dobrá
Voda. Rada pověřuje Technické služby
města Nové Hrady odstraněním zjištěných
závad v dopravním značení nejpozději do
11.11.2011.

� 15. Návrh nových smluvních podmínek
nájemní smlouvy
Rada bere na vědomí návrh smluvních
podmínek nájemní smlouvy se společností
Telefónica Czech Republic, a.s. České Bu-
dějovice a pověřuje starostu dalším jedná-
ním.
(Rada obdržela od společnosti Telefónica
Czech Republic, a.s. České Budějovice ná-
vrh nových smluvních podmínek nájemní
smlouvy s tím, že společnost navrhuje sní-
žení ročního nájemného o 20% a zrušení in-

flační doložky na dobu následujících pěti
let.)

� 16. Dotace MŠMT - žádost o poskytnutí
dokladů
Rada souhlasí s vydáním čestných prohláše-
ní týkajících se souladu se schválenou stra-
tegií Města Nové Hrady, celoročního
užívání areálu TJ a udržitelnosti projektu
v případě zániku Smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor s TJ Nové Hrady pro potřeby
projektu TJ Nové Hrady podpořeného z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR.

� 17. Rozhodnutí
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o povolení
výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných druhů živočichů.

� 18. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu Trhové Sviny, odbor životního pros-
tředí - oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství o zahájení vodoprávního řízení ve
věci prodloužení zkušebního provozu vod-
ního díla "Napojení areálu HBSW na ČOV
Nové Hrady" v k.ú. Byňov a Údolí u No-
vých Hradů a schválení provozního řádu
pro zkušební provoz vodního díla "Napo-
jení areálu HBSW na ČOV Nové Hrady"
a doplnění provozního řádu ČOV Nové
Hrady.

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

� 20. Osvětlení
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení k veřejné zakázce "Zlepšení kvality ve-
řejného osvětlení města Nové Hrady" a na
základě výsledku výběrového řízení souhla-
sí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Mi-
roslav Šinkora. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek v rámci výběrového řízení k
veřejné zakázce "Zlepšení kvality veřejné-
ho osvětlení města Nové Hrady". Výběrové
řízení provedla finanční komise. V rámci
výběrového řízení obdrželo Město Nové
Hrady 5 nabídek, nabídka firmy Osam Tra-
de s.r.o. však byla doručena po ukončení
lhůty, proto nebyla posuzována. Dvě na-
bídky byly při kontrole přijatelnosti vyřa-
zeny z důvodu neprokázání odborné
způsobilosti /VS elektro komplet s.r.o./ a
nenaplnění požadovaných minimálních pa-
rametrů /PIERREA s.r.o./. Do hodnocení
tak byly zařazeny pouze dvě nabídky,
z nichž nejvýhodnější předložila firma Mi-
roslav Šinkora.

� 21. Den otevřených dveří – Domov pro
seniory Chvalkov
Rada bere na vědomí informaci o Dni otevře-
ných dveří v Domově pro seniory v Chvalko-

vě a způsobu využití příspěvku města Nové
Hrady.
(Rada byla paní D. Šabatkovou /MěÚ Nové
Hrady, odbor sociálních věcí/ informována
o účasti na Dni otevřených dveří v Domově
pro seniory v Chvalkově. Mimo celkové
prohlídky byla prezentována i jedna z polo-
hovacích postelí, které byly zakoupeny pro
potřeby klientů na základě podpory měst,
obcí a sponzorů. Vedení Domova pro seni-
ory Chvalkov vyjádřilo poděkování Městu
Nové Hrady za poskytnutí podpory ve výši
15.000,-Kč na nákup postelí.)

� 22. "Úpravy veřejného prostranství
a parkoviště v Hradební ulici v Nových
Hradech"
Rada bere na vědomí informaci o realizaci
akce "Úpravy veřejného prostranství a
parkoviště v Hradební ulici v Nových
Hradech" a souhlasí s úhradou nákladů
spojených s realizací formou navýšení pří-
spěvku na provoz pro rok 2011. Rada postu-
puje zastupitelstvu města k projednání
navýšení příspěvku na provoz Technických
služeb města Nových Hradů z rozpočtu
města pro rok 2011.
(Rada byla ředitelkou TSM Nových Hradů
informována o realizaci úpravy veřejného
prostranství a parkoviště v Hradební ulici
u domů čp. 214 a 215, které na základě do-
hody zajišťovaly pro Město Nové Hrady
TSM ve spolupráci s firmou Milan Ertl.)

� 23. Dodatek č. 3  Smlouvy o dílo – Nové
Hrady - výstavba a modernizace
místních komunikací
Rada schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy
o dílo se společností EUROVIA CS, a.s.,
k akci Nové Hrady - výstavba a moderniza-
ce místních komunikací.
(Dodatek řeší prodloužení termínu realiza-
ce o jeden měsíc /do 30.11.2011/ a odpočty
z ceny díla, které byly vyčísleny na základě
skutečného provedení stavebních částí /ne-
realizované rozjezdy + zúžení rekonstruo-
vaných místních komunikací Ke Slepičárně
a U Valíčků v Údolí a zúžení zastavovacího
pruhu a dalších nerealizovaných položek
v lokalitě Ke školní jídelně/.)

� 24. Výběrové řízení ROP
"Rekonstrukce společenského sálu
Nakolice + stavební úpravy – nástavba
hasičské zbrojnice – Údolí".
Rada města schvaluje podmínky zadávací-
ho řízení (v souladu se zákonem č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů) formou zjedno-
dušeného podlimitního řízení na akci "Re-
konstrukce společenského sálu Nakolice +
stavební úpravy – nástavba hasičské
zbrojnice - Údolí" v rámci projektu "Nové
Hrady – investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolko-
vého života".
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� 25. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo –
Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady I. etapa
Rada schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
se společností TANGENTA, spol. s r.o.,
České Budějovice k akci Regenerace pane-
lového sídliště Nové Hrady I. etapa.
(Dodatek řeší navýšení celkové ceny díla
bez DPH z původní částky 4 543 350,- Kč
na 5 344 108,- Kč. K navýšení ceny díla do-
chází na základě realizace víceprací, které
v průběhu stavby objednalo Město Nové
Hrady – rozšíření výměny kanalizačního
potrubí pod parkovištěm, oprava přípojek a
vodovodu.)

Zápis z 35. schůze městské rady
ze dne 7. 11. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 34. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 34. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemku k. ú. Nové Hrady
Rada schvaluje pronájem pozemku parc. č.
1011/17 o výměře 37 m2 v k.ú. Nové Hrady,
paní Heleně Žiakové, Hradební 111, Nové
Hrady za částku 2,- Kč/m2/rok, na dobu ne-
určitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 3. Prodej  nemovitostí v k. ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem budovy č.p. 22 na
st. parc. č. 157 – objekt občanské vybavenos-
ti, pozemku parc. č. st. 157 o výměře 190 m2

(nová výměra dle GP č. 332-101F/2011),
pozemek parc. č. st. 352 o výměře 36 m2,
část pozemku parc. č. 608/1 (dle GP parc. č.
608/10 o výměře 1 065 m2) v k.ú. Byňov.
Rada postupuje nabídku zastupitelstvu a do-
poručuje schválit prodej budovy a pozemků
za 655 000,-Kč + úhradu nákladů za poříze-
ní geometrického plánu.
(Po zveřejnění záměru prodat objekt bývalé
MŠ Byňov a přilehlé nemovitosti obdržela
rada města nabídku manželů Ivety a Miro-
slava Šislerových na odkoupení tohoto ob-
jektu a přilehlých nemovitostí za cenu
655.000,-Kč. Žádná jiná nabídka nebyla po-
dána.)

� 4. Zapojení do společného projektu
mikroregionu Sdružení Růže
Rada souhlasí s návrhem zapojení Města
Nové Hrady do společného projektu mikro-
regionu Sdružení Růže v Programu obnovy
venkova na rok 2012 v oblastech "Oprava
hřbitovů obce", "Oživená krajina" a "Úpra-
va veřejných prostranství v obcích" a pově-
řuje starostu zasláním návrhu tajemníkovi
mikroregionu Sdružení Růže.
(Starosta informoval radu o možnosti zapo-
jení města do společného projektu mikrore-
gionu Sdružení Růže. Mikroregion může
podat žádost o podporu pro jeden společný
projekt, který bude vybrán na základě doho-

dy jednotlivých členů. Tajemník mikrore-
gionu vyzval jednotlivé členy s nabídkou
zapojení do oblastí "Oprava hřbitovů obce"
a "Oživená krajina", případně, aby navrhli
další oblasti, ve kterých by mohlo dojít
k přípravě společného projektu. Město
Nové Hrady by mělo zájem o obě oblasti a
nově předloží k diskusi přípravu projektu
v oblasti "Úprava veřejných prostranství".
Do projektu Oprav hřbitovů navrhne Město
nové Hrady další etapu rekonstrukce smu-
teční síně a opravu oplocení a zdi v její blíz-
kosti. V rámci oblasti Oživená krajina by
dle výše přiznané dotace mohlo dojít k opra-
vě některé z cest k významným památkám
či přírodním zajímavostem /oprava cesty v
okolí Zevlova rybníka, cesty u městského
opevnění, dále cesta ke kapličce ve Štiptoni
nebo úprava přístupové cesty k hraničnímu
přechodu Vyšné/. V rámci nově navržené
oblasti Úprava veřejných prostranství v ob-
cích by město Nové Hrady předložilo drob-
né úpravy návesních prostranství v osadách
Nakolice, Vyšné, Obora, Byňov a Údolí.

� 5. Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy na nebytové prostory, nám. Republiky
čp. 13, Nové Hrady  k 30. 11. 2011.
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 13, Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním záměru pronajmout nebytové prostory.
(Rada obdržela od paní Jany Juráňové a
pana Václava Koukola, bytem Hranice 43,
žádost o ukončení nájemní smlouvy k datu
30.11.2011, ze zdravotních důvodů.)

� 6. Řešení stavu rybníka Byňovský
Rada bere na vědomí žádost Českého rybář-
ského svazu, místní organizace Nové Hrady
o řešení stavu rybníka Byňovského a postu-
puje žádost k vyjádření Osadnímu výboru
Byňov, Štiptoň, Jakule.
(Rada obdržela od Českého rybářského sva-
zu, místní organizace Nové Hrady žádost na
řešení stavu rybníka Byňovský, který má
v pronájmu, obhospodařuje jej a využívá
k chovu ryb. Rybník je zabahněný, má silný
porost rákosu a přerušený přítok vody.)

� 7. Upozornění na zajištění péče
o dřeviny (ořez, příp. odstranění)
Rada bere na vědomí upozornění společ-
nosti VORS spol. s r.o., České Budějovice
na odstranění nebo ořez dřevin v blízkosti
nadzemního vedení, sloužícího k distribuci
elektřiny a pověřuje Technické služby měs-
ta Nových Hradů jeho provedením.

� 8. Protokol z ústního jednání spojeného
s místním šetřením
Rada bere na vědomí Protokol Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostřední, zemědělství a lesnictví z ústního
jednání spojeného s místním šetřením ve
věci pozemků označených parcelními čísly
KN 325/21, 325/22, 326/1, 326/2, 326/3,
326/4, 326/5, 326/6, 330/2 a 330/3 v k.ú.
Nové Hrady.

(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví Protokol z ústního
jednání spojeného s místním šetřením ve
věci, zda se jedná v případě pozemků ozna-
čených parcelními čísly KN 325/21,
325/22, 326/1, 326/2, 326/3, 326/4, 326/5,
326/6, 330/2 a 330/3 v k.ú. Nové Hrady,
o povrchové vody. Na základě místního šet-
ření bylo konstatováno, že se nejedná o po-
zemky s povrchovou vodou, a dojde tedy
ke změně v jejich klasifikaci.)

� 9. Zápis z jednání
Rada bere na vědomí Zápis z jednání k ro-
zebírání silážních žlabů v Byňově zde dne
31.10.2011.
(Rada obdržela Zápis z jednání k rozebírání
silážních žlabů v Byňově ze dne 31.10.2011.
Na jednání bylo dohodnuto, že odvoz de-
montovaných dílů bude realizován po do-
končení rekonstrukce komunikace na
základě písemné žádosti a odsouhlasení Po-
zemkovým úřadem a Městem Nové Hrady.)

� 10. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o čin-
nosti Základní školy Nové Hrady pro školní
rok 2010/2011.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
Výroční zprávu o činnosti Základní školy
Nové Hrady, za školní rok 2010/2011, která
byla schválena školskou radou dne 25.10.2011.)

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

� 12. Prodej pozemku
Rada schvaluje záměr prodeje částí poze-
mků parc. KN č. 1009/11 a parc. KN č.
893/12 ( dle GP č. 895 -116 F/2011 parc.
KN č. 893/14 a parc. KN č. 1009/23) o cel-
kové výměře 191 m2 v k.ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce městského úřadu.
(Starosta informoval radu o provedeném
místním šetření a zpracování geometrického
plánu ve věci žádosti p. Ing. Pelecha, Nové
Hrady o prodej pozemku parc. č. 1009/11 a
parc. č. 893/12 v k.ú. Nové Hrady.)

� 13. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo - Nové
Hrady - výstavba a modernizace
místních komunikací
Rada schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy
o dílo se společností EUROVIA CS, a.s.,
k akci Nové Hrady - výstavba a moderniza-
ce místních komunikací.
Dodatek řeší navýšení celkové ceny díla
bez DPH z původní částky 8 447 639,83,-
Kč na 9 519 724,63,- Kč. K navýšení ceny
díla dochází na základě realizace víceprací,
které v průběhu realizace jednotlivých akti-
vit projektu objednalo Město Nové Hrady -
zejména rekonstrukce kanalizace a vodovo-
du /u školní družiny/ a osvětlení a značení
u přechodů pro chodce /N. Hrady, Byňov/
vyplývající z požadavků Policie ČR.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2011

Zápis z 36. schůze městské rady
ze dne 14. 11. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 35. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 35. jednání rady města.

� 2. Úvěr
Rada schvaluje prodloužení čerpání úvěru
pro projekt "Nové Hrady investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a kvality spole-
čenského a spolkového života" a pověřuje
starostu jednáním s poskytovatelem úvěru
Českou spořitelnou, a.s.
(Starosta informoval radu o nutnosti pro-
dloužení čerpání úvěru od České spořitelny,
a.s. pro projekt "Nové Hrady investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality spole-
čenského a spolkového života". Prodlouže-
ní čerpání úvěru je nutné z důvodu
prodloužení realizace projektu.)

� 3. Dodatek ke smlouvě
Rada schvaluje Dodatek ke smlouvě č.
16TS/1998 uzavřené s Technickými služba-
mi Třeboň, s.r.o. a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Technické
služby Třeboň, s.r.o. Třeboň návrh Dodatku
ke smlouvě č. 16TS/1998, kde dochází k na-
výšení sazby za jednu popelnici o 0,50 Kč
z důvodu zvýšení cen PHM, v počtu sváže-
ných nádob o 50 ks více. V počtu ujetých ki-
lometrů dochází ke snížení o 202 km.)

� 4. Žádost o zakoupení zimních
pneumatik
Rada schvaluje zakoupení 4 ks zimních pneu-
matik na autobus dle žádosti TJ N. Hrady.
(Rada obdržela od TJ Nové Hrady žádost
o zakoupení 4 ks zimních pneumatik na au-
tobus vzhledem k tomu, že autobus je vy-
užívám i v zimních měsících.)

� 5. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
9.11.2011 a zařazuje paní Boženu Boro-
vanskou, Přídolí 88 a p. Ivana Růžičku,
Hradební 27, Nové Hrady do seznamu
uchazečů o byt v DPS.
Rada schvaluje přidělení bytu č. 13 v DPS
paní Marii Homerové, Novohradská
1278/88, České Budějovice.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
na uvolněný byt 1+2 Husova č. 114, Nové
Hrady p. Richardu Kubátovi, Nové Hrady.
Rada schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
na uvolněný byt 1+1 Údolská č. 55, byt č. 2,
Nové Hrady paní Drahomíře Morongové,
Nové Hrady.

� 6. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ
Nové Hrady
Rada bere na vědomí Zápis ze zasedání
Školské rady při Základní škole Nové Hra-
dy ze dne 26.10.2011.

(Rada obdržela od Školské rady při Základ-
ní škole Nové Hrady Zápis ze zasedání ze
dne 26.10.2011. Školská rada schválila Vý-
roční zprávu ZŠ Nové Hrady pro rok
2010/2011, byla seznámena s výsledky tes-
tu Kalibro, kdy test prokázal, že znalosti
dětí odpovídají průměru znalostí na ostat-
ních školách, dále byla školská rada sezná-
mena s inspekční zprávou a byl vznesen
dotaz na dojíždění dětí na dopravní hřiště do
Třeboně a možnost kroužku německého ja-
zyka. Starosta města informoval radu o za-
jištění kroužku německého jazyka - po
zjištění zájmu rodičů zajistil ředitel ZŠ vý-
uku německého jazyka pro 1. a 2. třídu ZŠ.)

� 7. Reorganizace TSM Nové Hrady
Rada schvaluje zřízení odboru kulturní a in-
formační centrum Městského úřadu Nové
Hrady.
(Rada opakovaně projednala návrh místo-
starosty Bc. J. Vochosky k reorganizaci
Technických služeb města Nových Hradů
(TSM) s tím, že Kulturní a informační cen-
trum (KIC) bude převedeno pod Město
Nové Hrady jako nový odbor městského
úřadu. Hlavním důvodem dřívějšího přesu-
nu KIC z MěÚ Nové Hrady do TSM bylo
daňové zvýhodnění (možnost odpočtu
DPH). V současné době již tento důvod po-
minul. Návrh počítá se změnami, které od-
dělí zajištění správy budov od samotného
zajištění kulturních a společenských akcí a
provozu informačního centra.)

� 8. Delimitace zaměstnanců KIC
Rada schvaluje delimitaci zaměstnanců
Technických služeb města Nových Hradů,
Kulturní a informační centrum na Město
Nové Hrady ( Městský úřad Nové Hrady,
odbor Kulturní a informační centrum.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o návrhu převedení zaměstnanců KIC
delimitací na Město Nové Hrady /MěÚ
Nové Hrady/.)

� 9. Obstaravatelská smlouva TSM Nové
Hrady
Rada bere na vědomí Obstaravatelskou
smlouvu s Technickými službami města
Nových Hradů a postupuje ji k projednání
zastupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o návrhu nové Obstaravatelské smlou-
vy Technických služeb města Nových Hra-
dů, která upravuje činnosti TSM s ohledem
na přesun Kulturního a informačního cen-
tra.)

� 10. Pravidla pro poskytování fin.
příspěvků zájmovým organizacím
Rada souhlasí s návrhem Pravidel pro pos-
kytování finančních příspěvků zájmovým
organizacím a postupuje je k projednání za-
stupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska předložil ná-
vrh pravidel pro poskytování finančních
příspěvků zájmovým organizacím, jejichž
účelem je stanovit jasný a jednoznačný po-
stup při podpoře aktivit směřujících k udrži-

telnosti a rozvoji sportu a tělovýchovy,
kultury, cestovního ruchu, výchovy a vzdě-
lávání, sociálně-zdravotní oblasti a dalších
neziskových aktivit, určených pro děti, mlá-
dež, dospělé a seniory. Jedná se o poskyto-
vání finančních příspěvků fyzickým a
právnickým osobám z rozpočtu města Nové
Hrady, které působí ve výše uvedených ob-
lastech, mají působnost ve městě a u spor-
tovních aktivit trvale pečují o mládež do
18-ti let.)

� 11. Rozpočtové opatření č. 5

Rada schvaluje rozpočtové opatření č.
5/2011.

� 12. Navýšení příspěvku na provoz pro
TSM

Rada navrhuje navýšení příspěvku na pro-
voz pro Technické služby města Nových
Hradů ve výši 1.100.000,- Kč a postupuje
návrh k projednání zastupitelstvu města.

(Starosta informoval radu o návrhu navýše-
ní příspěvku na provoz pro Technické služ-
by města Nových Hradů. Navýšením
příspěvku dojde k pokrytí nákladů spoje-
ných se zajištěním rekonstrukce parkoviště
u domů čp. 214 a 215 v Nových Hradech a
dorovnání ztráty z minulých let.)

� 13. Rozpočtové opatření č. 6

Rada bere na vědomí návrh rozpočtového
opatření č. 6/2011 a postupuje je k projed-
nání zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, ekonomického odboru návrh roz-
počtového opatření č. 6/2011. Tento návrh
řeší navýšení příspěvku pro provoz pro
Technické služby města Nových Hradů a
jeho schválení spadá do kompetence zastu-
pitelstva města.)

� 14. Dodržování dopravního značení

Rada bere na vědomí žádost obyvatel domů
č. 231 a 232 Sídliště Míru a pověřuje staros-
tu jednáním s Policií ČR, obvodním oddě-
lením Trhové Sviny.

(Rada obdržela od obyvatel domů č. 231 a
232 v sídlišti Míru žádost o pomoc při dodr-
žování dopravního značení v tomto sídlišti.
Trvale se zde porušují dopravní předpisy
/rychlost vozidel, průjezd vozidel nad 3,5 t
ad./, proto občané žádají o pomoc při vyjed-
návání s Policií ČR. Starosta města infor-
moval radu města o postupu při dřívější
žádosti od občanů v této věci - došlo ke kon-
trole dopravního značení a jednání s Policií
ČR, při místním šetření odborník na do-
pravní značení konstatoval, že dopravní
značení je správné, zajištění jeho dodržová-
ní je plně v kompetenci Policie ČR, jejíž zá-
stupce se jednání zúčastnil a přislíbil
zvýšený dohled v této lokalitě. Starosta
města bude na základě aktuální žádosti od
občanů opakovaně jednat s Obvodním od-
dělením Policie ČR v Trhových Svinech za
účelem zvýšeného dohledu nad dodržová-
ním rychlosti a průjezdu vozidel nad 3,5 t.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5
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Poslední veřejné
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Nové Hrady v tomto roce
se uskuteční 29. 12. 2011 od 18.00 hod.

v Koželužně

OŽP informuje:
Provozní doba sběrného dvora a svozové
dny v roce 2012

Sběrný dvůr Jižní Město Nové Hrady
Provozní doba:

Od 1.4. do 31.10. 14.00 – 17.00 hodin

Od 1.11. do 31.3. 13.00 – 16.00 hodin

Svozové dny v roce 2012:
TS Třeboň – (popeláři) – týdně každou středu.

(A to i ve dnech svátků připadajících na středu).

Marius Pedersen – (separovaný odpad).

PET – každý lichý týden ve středu.

PAP – každý sudý týden ve čtvrtek.

SKLO – 1 x za jeden až dva měsíce
(první nebo druhý týden v měsíci)

(Změna frekvence svozů vyhrazena dle potřeby, např. letní sezóna a
zimní svátky svoz PET, PAP každý týden).

Informace občanům
¡ V souvislosti se schválením Sociální reformy I dochází od

1.1.2012 k převodu dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na
živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc), dá-
vek sociální péče o těžce zdravotně postižené občany a staré ob-
čany a příspěvku na péči do působnosti Úřadu práce ČR.

¡ Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo informační kam-
paň k sociální reformě a současně nový web Sociální reforma –
změny 2012, kde občané naleznou veškeré důležité informace
k připravovaným změnám v sociální oblasti od ledna 2012.

Sociální odbor MěÚ Nové Hrady

Pomoc pro rodiny dětí se zdravotním
postižením nebo s opožděným vývojem

„Středisko rané péče pro jihočeský region“ poskytuje pomoc a
podporu rodinám dětí s mentálním, tělesným a kombinovaným postiže-
ním nebo dětí s opožděným vývojem ve věku od narození do sedmi let.

Rodinám nabízíme pomoc při zjišťování potřebných informací, po-
máháme s podporou vývoje dítěte a organizujeme vzájemné setkávání
rodin.

Jak naše služba probíhá?
Poradkyně navštěvují rodiny obvykle jedenkrát za 4 – 8 týdnů (pod-

le přání rodičů).
Poskytují poradenství v oblasti vývoje dítěte, spolu s rodiči plánují

vhodné činnosti a hry, které rozvíjejí dovednosti dítěte. Půjčují speciál-
ní hračky, pomůcky a literaturu pro rodiče. Předávají kontakty na od-
borníky. Poskytují pedagogické, psychologické a sociální poradenství,
pomáhají při výběru předškolního nebo školního zařízení. Středisko
organizuje víkendové pobyty a akce pro rodiny, semináře a přednášky
pro rodiče.

Konzultace probíhají v domácím prostředí, kde se dítě cítí bezpečně
a lépe se učí novým dovednostem. Záleží na rodině, které z nabízených
služeb chce využívat.

Ve středisku pracují poradkyně rané péče, koordinátor a externě
psycholog.

Raná péče je terénní služba – vyjíždíme do měst a obcí v celém
jihočeském regionu.

Služby rané péče jsou dle Zákona 108/2006 o soc. službách rodinám
poskytovány bezplatně, finanční prostředky získáváme z dotace Mi-
nisterstva práce a sociálních věcí, grantu Jč Kraje, z příspěvků měst a
obcí a od nadací a sponzorů.

Zřizovatelem střediska rané péče je občanské sdružení „I MY“ Spo-
lečnost pro podporu lidí s postižením o.s., Bechyňská 50/III, 39201
Soběslav.

Můžete nás kontaktovat na telefonech: 775 104 920 a 776 028 955
nebo na e-mailové adrese: rana.pece@imy-sdruzeni.cz. Více informací
o rané péči získáte na www.imy-sdruzeni.cz.

Pro rodiny dětí s postižením sluchu nebo zraku fungují další dvě
střediska – SRP Tamtam v Praze a SPRP v Č. Budějovicích, které pos-
kytují služby v celém Jihočeském kraji.

Za Středisko rané péče pro jihočeský region
Kateřina Růžičková, vedoucí střediska a poradce rané péče

Zaměstnanci MěÚ N. Hrady přejí
všem občanům města Nové Hrady a osad

krásné prožití  vánočních svátků
a

šťastné vkročení do Nového roku,
hodně zdraví a osobní spokojenosti

v roce 2012.



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2011

Kulturní a informační centrum Nové Hrady

děkuje všem členům komise pro kulturu a spolkový život,

dobrovolníkům bez rozdílu věku,  členům místních zájmových spolků,

zaměstnancům TSM či MěÚ Nové Hrady, dobrovolným hasičům,

přátelům kultury a sponzorům

za spolupráci a pomoc při kulturních aktivitách v roce 2011.

Na setkávání a další vzájemnou spolupráci v roce 2012 se těší

zaměstnanci KIC Nové Hrady.

MÍSTNÍ ORGANIZACE ČSSD NOVÉ
HRADY PŘEJE VŠEM SVÝM VOLIČŮM,

PŘÁTELŮM A SYMPATIZANTŮM
KRÁSNÉ VÁNOCE A DO NOVÉHO

ROKU HODNĚ ZDRAVÍ, SÍLY,
TRPĚLIVOSTI, OPTIMISMU A ŠTĚSTÍ.

Občané pro zdravé město
přejí všem občanům
Nových Hradů a osad

krásné a šťastné Vánoce,
dostatek svátečního času pro své

nejbližší a přátele
a poklidné zakončení roku 2011.

DPS Chvalkov
V Domově pro seniory Chvalkov se dne 18. 10. 2011 uskutečnil Den otevřených dveří, kam

byli všichni srdečně zváni.
Při této příležitosti jsme zároveň prezentovali nová lůžka s laterálním náklonem , která jsme

zakoupili  za spoluúčasti  těchto  sponzorů:
Město Trhové Sviny, Město Nové Hrady. Město Borovany, Obecní úřad Čížkrajice, Obecní

úřad Slavče, Sdružení  Růže, Vlastimil Popp Autobusová a nákladní doprava Trhové Sviny.
Elektrická lůžka LATERA CARE a LATERA THEMA budou využívána našimi uživateli,

kteří jsou trvale upoutáni na lůžko. Vzhledem k možnosti využití několika rozličných poloh
zpříjemní tato lůžka pobyt našim uživatelům a zároveň usnadní práci ošetřovatelskému perso-
nálu. V rámci prezentace si mohli návštěvníci lůžka prohlédnout a seznámit se s jejich použi-
tím v praxi.

Všem našim sponzorům bychom chtěli poděkovat za dary, rovněž si vážíme přístupu všech
dárců,  kteří projevili pochopení pro potřebu zajištění  kvalitní péče o své spoluobčany.

Ludmila Hoffelnerová, ředitelka DpS Chvalkov

Seniorklub pořádá
zájezd do Č. Budějovic na ADVENTNÍ TRHY,

které se konají
na náměstí Přemysla Otakara II.,

a to ve středu 14. 12. 2011

Odjezd v 8.00 hod. z novohradského náměstí a od DPS

Tříkrálová sbírka klepe na dveře
Vážení spoluobčané, předně chci poděkovat za Vaši štědrost nejen

v roce minulém, ale i ve všech předešlých letech a již dopředu děkuji i
za Vaši štědrost ve sbírce nadcházející. Stejně jako v minulých letech
tak i začátkem roku 2012 se po našem městečku a přilehlých obcích ro-
zejdou skupinky koledníků aby vás navštívily, potěšily zpěvem, poda-
rovali drobným dárkem a napsaly požehnání svěcenou křídou na Vaše
dveře. Vy jim na oplátku můžete přispět do jejich kasiček. Všichni
dobře víme, že to nesbírají pro sebe, ale pro druhé.

V letošním roce budeme koledovat v Nových Hradech, v Údolí,
v Byňově a na Jakuli v sobotu 7. ledna. Většinou vycházíme po 10. ho-
dině. Budeme vybírat na dva záměry. Především chceme letos podpořit
hospic sv. Jana Nepomuka Neumana v Prachaticích. Jeho služeb mo-
hou využít obyvatelé z celé České republiky - na místě trvalého bydliště
nezáleží. V hospici se starají o lidi, kteří prožívají své poslední dny zde
na světě. Snaží se je zahrnout maximální péčí a láskou v posledních
chvílích žití. Vytvářejí příjemné prostředí jak pro umírajícího tak i pro
příbuzné, kteří mohou být se svým blízkým v kteroukoliv denní i noční
hodinu až do konce. Jak jistě mnozí víte z vlastní zkušenosti je to obdo-
bí velmi náročné jak psychicky tak i fyzicky. Je třeba pečovat o hygie-
nu, mírnit bolesti atd.. Rozhodli jsme tedy, že část finančních
prostředků, které získáme z Vašich darů věnujeme na potřeby Hospice.

Druhou částí bychom podpořily projekt některé Charity v okolí.
Konkrétní projekt ještě hledáme. O tomto projektu by Vás informovali
skupinky koledníků až Vás navštíví.

Výtěžek minulé sbírky jsme zaslali na účet Římskokatolické farnos-
ti Rožmitál na Šumavě, kde jsou ubytovány rodiny v nouzi. V roce
2011 zde žily tři rodiny s dětmi. Bez pomoci by tyto rodiny skončily na
ulici a děti v dětském domově. Ještě jednou všem upřímné “Pán Bůh
zaplať”.

Na setkání se těší všichni Tříkráloví koledníci.
Za Oblastní charitu Nové Hrady

a Klášter Božího Milosrdenství – Václav Švarc
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BAREVNÝ PODZIM
VE ŠKOLCE

Vítr přišel s listopadem,
všechno listí padá na zem.
milé děti, těšte se,
on nám zimu přinese!
¡ 24. – 25. 10. 2011 jsme se ve školce pro-

tančili při „Strašidláckém běsnění“ v kos-
týmech bubáků, strašidel, víl a čarodějů.

¡ 31. 10. 2011 jsme společně se všemi dět-
mi zamkli naší zahradu:
Zamykáme zahrádku,
povíme jí pohádku.
O té bílé peřince,
přikryje ji ve chvilce.
Pěkně spi a odpočívej,
novou sílu k jaru sbírej.
Sluníčko má zlatý klíč,
pošle dlouhou zimu pryč!

¡ 8. 11. 2011 jsme společně na Jánské lou-
ce pustili létající draky na „Drakiádě“.

¡ „Martinskou jízdu“ jsme uspořádali den
před svatým Martinem. Přijel poník Hon-
zík s Pavlíkem – Martinem v sedle. Vel-
ký lampiónový průvod v čele s Martinem
na koni prošel po náměstí a zpět do škol-
ky. Na zahradě byl připraven pro všech-
ny teplý čaj a svatomartinské pečivo od
maminek a učitelek. Zájemci se mohli
povozit na poníkovi a pohrát si na zahra-
dě pod dozorem rodičů.
Velice děkujeme Markétce Kypetové,
která nám ochotně pomohla při této akci.
Krásné barevné podzimní dny vám přeje

VAŠE ŠKOLKA

Strašidlácké běsnění

Zamykání zahrady

Návštěva policie ve školce Drakiáda

Lampionkový průvod
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Zprávy sovy Hedviky
Tak co se nám událo za minulý měsíc. Opět nás navštívila „kamarádka“ naší pani vychovatel-

ky Cepákové. Ptáte se jaká kamarádka? Určitě už vám jí nebudu muset představovat, je to Eliš-
ka. Pejsek paní vychovatelky. Dozvěděli jsme se co je nového ve světě pejsků, zopakovali jsme
si jak se o pejska starat a o tom jaké to je mít chovatelskou stanici a co to všechno obnáší. Také
jsme po kouzelnicku oslavili Halloween, nechybělo dlabání dýně, hledání ztracených dýniček
po celé družině a dokonce jsme si udělali své vlastní mumie. Víte jak se taková mumie dělá?
Úplně stačí rulička toaletního papíru a šikovné ruceJ. A po pár tanečcích jsme se důkladně po-
silnili kouzelnickými špagetami s příchutí žížal (červené) a s příchutí letní oblohy (modré).
A zapili jsme je kouzelným lektvarem. Každý z nás se ráno bál podívat do zrcadla, protože to byl
lektvar odhalení zlobiváků. Pokud se takového lektvaru napije někdo zlobivý do rána mu naská-
kají po celém obličeji samé bradavice. A jak se zdá, u nás ve družině jsou buď samé hodné děti,
nebo mají maminky hodně dobrá líčidla, nebo se ze samého strachu
raději ani nenapily. Dále jsme volili nejlepší kořenáře. Za kolej
Kvakožab to jsou: M. Kysela, K. Morongová a na 3. místě se umístili
T.  Fritzová, E. Pupavová a J. Směták.

Henrika: L. Princ, V. Machová, K. Fáčová
Mudlíci: D. Budín, A. Steinhauser, F. Bláha
V minulém čísle jsme vám slíbili, že vám vysvětlíme, proč se jedna

z kolejí jmenuje Kvakožab. To byl jeden moc zlý čaroděj, kterého hod-
ná víla za jeho podlé činy zaklela do žabáka. Jeho záchranou bylo činit
jen samé dobro. A on tedy tak činil. Po svém osvobození založil naši
kolej a na počest jí dal jméno podle zvířete, které bylo příčinou jeho
nápravy.

Školní družina U Klouzajícího sluníčka

Vánoční přání
Pod stromeček balík zdraví,
vzácný poklad jak se praví.
Lásku, štěstí, žádné hádky,
spokojenost, hezké svátky,
radost, úspěch, pevný krok

a pak šťastný nový rok.

Veselé Vánoce všem dětem, jejich rodi-
čům, prarodičům a všem ostatním lidem

přejí vychovatelky ŠD
„U Klouzajícího sluníčka“.

Zveme Vás na druhý ročník Vánoční perníčkované, který
proběhne od 1. 12. 2011 v prostorách školní družiny. Budou zde
vystaveny perníčky, které vyrobily děti s maminkami nebo ba-
bičkami. Vy, kdo se přijdete podívat, vyberete ten nejkrásnější.

Těšíme se na vaší návštěvu. Všichni jste srdečně zváni.
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O vernisáži žáků 5. třídy
ZŠ N. Hrady

Vernisáž
Jan Svoboda, 5. třída

Naše paní učitelka jednoho dne řekla, že by bylo
hezké, kdybychom uspořádali výstavu svých výtvar-
ných prací.

Výstavu jsme společně instalovali v Koželužně. Da-
tum zahájení jsme stanovili na čtvrtek 3. 11. 2011. Vše
začalo už v úterý, kdy jsme všichni společně svoje ob-
rázky ve výstavních prostorách rozvěsili. Protože byli
pozváni rodiče, babičky, dědečkové, sourozenci a jiní
přátelé, bylo dalším úkolem jim vernisáž zpříjemnit.
Každá rodina přinesla nějaké dobroty a my žáci jsme nacvičili vystoupení.

Ve čtvrtek 3. 11. 2011 v šest hodin večer se začali scházet pozvaní
hosté. Přišlo víc lidí, než jsme čekali. Vernisáž začíná! Přivítali jsme
hosty a některá talentovaná děvčata zahrála, zazpívala a zarecitovala.
My kluci jsme je uvedli. Dalším bodem vystoupení bylo vyhlášení vý-
sledků výtvarné soutěže „Lesy a příroda kolem nás“. Paní knihovnice,
která tuto soutěž pořádala, předala oceněným dětem diplomy a ceny.
Pak už paní učitelka poděkovala dětem za jejich práci a hostům za to, že
přišli v tak hojném počtu, přestřihla pásku a zahájila výstavu.

Každý jsme si se svými rodiči prohlédli obrázky. Po tomto kultur-
ním zážitku jsme ochutnali i dobrůtky, které naši rodiče nachystali.

Myslím, že se výstava všem líbila a že vernisáž dopadla dobře.

Vernisáž
Eliška Rolínková, 5. třída

Ve čtvrtek 3. listopadu 2011 byla otevřena výstava obrázků žáků
5. třídy. Na začátku vernisáže vystoupili mladí výtvarníci se svým
programem. Zazpívali různé písně, zarecitovali a zahráli na flétnu. Po
vystoupení paní Císařová předávala diplomy za výtvarnou soutěž
„Lesy a příroda kolem nás“, které se vloni zúčastnila celá třída.

Pak si všichni prohlédli výstavu. Byla velice pěkná. Vystaveny byly
obrázky květin, vesmíru, podzimní přírody a jiné. Některé výtvory byly
doplněny básničkami z vlastní tvorby dětí.

Na připraveném občerstvení, které přichystali rodiče, si všichni moc
pochutnali. Byl to krásný večer.

Mgr. Petra Vyhlídková měla z výstavy opravdu radost. Tak ještě jeden
vzkaz od ní pro náš zpravodaj, a to „že srdečně děkuje všem zúčastněným a
že je na děti strašně moc pyšná“. Tak to určitě potěší nejen její páťáky. K. J.

Pěkné zahájení výstavy dětí si užívali nejen autoři výkresů, ale i jejich
rodiče, kteří přišli v tak velkém počtu. Rodiče se také postarali i o nema-
lé množství chutného občerstvení a všichni společně tak strávili příjem-
ný podzimní podvečer v Koželužně.                                                K. J.

Návštěva Planetária
v Českých Budějovicích

V pondělí 14. 11. 2011 se žáci 5. A, 6. A a
6. B ZŠ Nové Hrady zúčastnili školní exkurze
do Planetária v Českých Budějovicích.

Během dvouhodinového programu nejprve
zhlédli prezentaci naší sluneční soustavy, ani-
maci oběhu planet kolem Slunce doplněné řa-
dou zajímavých informací. V druhé části
programu se žáci seznámili s přístrojem plane-
tárium, který nám posléze promítl na simulo-
vanou noční oblohu souhvězdí, jež jsou
pozorovatelná v tomto ročním období. Viděli
jsme například souhvězdí Velkého vozu, určili
jsme Polárku, souhvězdí Lva, Blíženců, Ryb,
Berana, Andromedy i typické zimní souhvězdí
Orion. Paní přednášející doplnila ke každému
souhvězdí původ názvu z mytologie a přidala
poutavý příběh. Žáci si touto exkurzí osvěžili
a prohloubili probrané učivo o vesmíru.
Za ZŠ Nové Hrady Mgr. Štěpánka Hanusová
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Olympiáda
deskových her

II. ročník
V sobotu 12. listopadu jsme v Koželužně

uskutečnili druhý ročník Olympiády desko-
vých her pro děti a mlaďochy. Od devíti do tří
hodin odpolední se hráči téměř nezastavili a
hráli jako o život. Kategorie byly dvě – do de-
seti let a pak do patnácti let. Celkem do Kože-
lužny zavítalo 12 dětí. Radost ze hry a pak i
sladké dortové odměny pro všechny si vychut-
nali nejen hráči, ale i hlavní „metodik“ Petr Ši-
mek. Tomu velmi děkuji za skvělou orientaci
ve hrách i prostoru mezi dětmi. Opět se povedl
jeden den strávený při prima činnosti.

K. Jarolímková

Ohlédnutí za letními aktivitami ZUŠ
Již po páté přijeli v srpnu do Nových Hradů mladí hudebníci, aby se zdokonalili ve hře na

housle, violu, violoncello a navázali nová přátelství.
Mezi účastníky byli i úspěšní houslisté jako Julie Svěcená a Matyáš Novák. Na kurzech se

hrálo také v mezinárodním složení – violoncellové trio a smyčcový orchestr.
Lektory byli opět vynikající pedagogové z Pražské konzervatoře – Renata Strašrybková (vio-

loncello), MgA. Dana Vlachová (housle), z Akademie muzických umění v Praze – Mgr. Leoš
Čepický (housle), z Hudebního gymnázia Jana Nerudy v Praze MgA. Jiří Richter (viola a smyč-
cový orchestr). Klavírní doprovod zajistily Božena Kronychová, Mgr. Lilija Červená a MgA.
Jana Drhová.

V průběhu sedmidenních kurzů se uskutečnilo 6 koncertů účastníků. Měly vysokou umělec-
kou úroveň, byly hojně navštíveny a našly si pravidelné posluchče z řad turistů i místních obyva-
tel. Na koncertech se představili hráči z Rakouska, Polska a v neposlední řadě též žáci naší školy,
jihočeských ZUŠ a Konzervatoře v Českých Budějovicích.

Letní hudební kurzy pořádané Základní uměleckou školou F. Pišingera v Trhových Svinech
proběhly opět s podporou grantového programu města Nové Hrady, za niž tímto velmi děkuji.

V. Kuthanová, ředitelka ZUŠ Trhové Sviny

Ekaterina Schwarz - Gmünd Julie SvěcenáMezinárodní orchestr

Violoncellové trio Anna Wasik - Wroclav, Pav-
la Kunzová - Trhové Sviny, Magdalena Jarošo-
vá - Vrchlabí
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí

Deskové hry druhé generace
15.00 – 17.00 hod.
Vhodné pro všechny děti, které si chtějí procvičit postřeh, představi-
vost, logické myšlení anebo se nudí. Aktivita pro děti zdarma.
(zajišťuje Petr Šimek)

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod.
Pestrý program vhodný pro celou rodinu, trávení času při společném
tvoření. Aktivita za dobrovolný poplatek.
(zajišťuje Lucie Sovová)

¢ Středa

Výtvarné tvoření pro nejmenší (děti do 10 let)
13.00 – 15. 00 hod.
Pokračování výtvarných aktivit pro nejmenší.
(zajišťuje Lucie Sovová)

Výtvarné tvoření pro větší (děti od 10 let, mlaďoši i dospěláci)
15.00 – 18.00 hod.,
Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem.
(zajišťuje Květa Jarolímková)

¢ Sobota

Tvůrčí odpoledne pro celou rodinu
14.00 – 17.00 hod.
Malování, modelování, tiskání, tvoření různého druhu a z různých ma-
teriálů. Aktivita za dobrovolný poplatek.
(zajišťuje Lucie Sovová a aktivní rodiče)

Koželužna pro všechny
„Schovaný domeček“ neboli Koželužna přichází už zhruba čtyři

roky neustále s nabídkou výstav výtvarných prací umělců, s odbornými
semináři či cestopisnými besedami s promítáním fotografií, s volnoča-
sovými aktivitami pro děti i dospělé určenými pro místní občany i náv-
štěvníky našeho města, s pořádáním výtvarných i řemeslných kurzů
a tak trochu láká každého trávit volný čas tvořivě, zajímavě a
smysluplně.

O tom, co se v Koželužně všechno děje, že tento městský objekt
opravdu žije, se dovídáte pravidelně i v Novohradském zpravodaji.
A všichni, kteří se jakýmkoli způsobem na životě Koželužny podílejí,
mají radost z každé vydařené akce. A to nejen ze svého pohledu, tedy že
se snažíme o nabídku pestrou a vhodnou pro každého, ale vždycky nás
potěší, když se dozvíme „z druhých úst“ či jiných koutů našeho kraje,
že se o Koželužně mluví moc pěkně a nadšeně. Možná je to i tím, že ti,
kteří nabídku Koželužny připravují, to dělají s přesvědčením, že to má
prostě smysl - něco dělat, tvořit a prostřednictvím schopností zajíma-
vých a tvořivých lidí předávat chuť přistupovat ke svému životu aktiv-
ně, s radostí a vírou ve své schopnosti. Zkrátka, kdo je schopen tvořit a
nebojí se zkoušet něco nového, má většinou v životě tak trochu
„navrch“.

Jak jsem již zmínila, nabídka Koželužny je celkem pestrá, nicméně
od ledna nabídne ještě možnost zahrát si stolní hru – stolní fotbal. Proč
zrovna fotbálek? No, je to trochu i pokus a snaha otevřít dveře i dětem
v „nejlepším věku“, těm náctiletým. Třeba si pak přičuchnou i k nabíze-
ným deskovým hrám „druhé generace“, zavadí o nějakou pěknou vý-
stavu nebo vůbec zjistí, že to v Koželužně nemusí být o nic horší, než je
poflakování po ulici.

O tom, jak Koželužna fungovala v posledním období, jsem poinfor-
movala i naše zastupitele a požádala je o finanční podporu na zakoupe-
ní zmiňovaného stolního fotbálku. K 24. listopadu se mi „sešlo“ celkem
10 000,- Kč, za které bude hra zakoupena. Takže bude to trochu vánoč-
ní dárek pro Koželužnu a pro náctileté, kteří sem mohou zavítat v době,
kdy je Koželužna otevřena (rozpis koželužnových aktivit je uveřejněn
v NZ, na cedulích před vstupem do Koželužny, v KIC N. Hrady či na
webových stránkách). Děkuji tímto všem zastupitelům, kteří na hru pro
mlaďochy přispěli a vyjádřili tak zájem o činnost a provoz Koželužny.

Další poděkování ještě zasíláme milým rodičům, kteří se aktivně
podílejí na programu prorodinných aktivit a přinášejí do Koželužny
další nápady a rady.

Lucie Sovová a Květa Jarolímková

Do nabídky Koželužny přibylo i sobotní tvoření pro rodiny s malými
dětmi. Zváni jsou tedy nejen maminky s dětičkami, ale i tatínci. Jed-
na z listopadových sobot byla třeba o výrobě svíček jiná zas o vizovic-
kém pečivu. K. J.

Už po několikáté se v Koželužně uskutečnil kurz pediku s paní Tyrnero-
vou. Tentokrát si každý mohl mimo klasického košíčku vyrobit i vánoční
ozdoby – zvonečky nebo anděly. K. J.

Vánoční přání
Co Vám přeje Koželužna?

To Vy přec víte, jenom tak děláte, že netušíte.

V domečku schovaném, kde kůže nechybí,

je tam vždy pěkně, jsou tam i lidi.

Někdy jen malincí, někdy i velcí,

domeček plný je rozličných věcí.

Obrázky, barvičky, štětce i židličky.

A na těch sedí tam tvořiví lidé,

přejí si navzájem ať cosi zbude.

Třeba jen obrázek s otiskem duše,

moc dobře všichni ví, jak nám čas kluše.

Tak ať to žije v domečku hravém,

ať si to užijem ve smyslu pravém.

Aktivně prožijte vánoční čas

a po něm přijďte sem rádi a zas.

Krásné vánoční svátky  přeje Vaše Koželužna
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Dobrodružství kapříka Metlíka ve škole
Městská knihovna připravila pro žáky I. stupně Základní školy

v Nových Hradech autorské čtení. Mezi děti přijel přímo do školy spi-
sovatel Jan Opatřil s knížkou Dobrodružství kapříka Metlíka, kterou
sám napsal. Nejdříve děti požádal o absolutní vodní ticho, takové, jaké
má kapřík Metlík s kamarády ve vodní říši. Mezi jednotlivými kapitola-
mi probíhala soutěž vztahující se ke knize. Každá správná odpověď
byla oceněna dobrou kyselou bonbónovou rybičkou. Bylo vidět, že děti
při čtení a vyprávění pozorně naslouchaly a tím pádem hodně o knížce
věděly.

Bylo to povedené dopoledne se sympatickým mladým mužem, kte-
rý nejenže o rybách píše, ale je i rybářem, studuje „rybařinu“ na vysoké
škole a ryby ho inspirovaly k napsání této pěkné dobrodružně pohádko-
vé knížky. D.C.

Ve stopách Vikingů... jsme se vydali v pátek 4. listopadu
Poutavé i poučné vyprávění s promítáním fotografií a videosekvencí tentokráte z expedice za

evropskou exotikou na trase Dánsko - Faerské ostrovy – Island – Grónsko pro II. stupeň Základ-
ní školy připravil známý cestovatel Jiří Mára s manželkou Alenou a synem Jirkou. V Dánském
království viděli například druhou největší sbírku krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevě-
ných kůlech nebo rytířské souboje. Podívali se do Legolandu, tropických skleníků i mezi neto-
pýry. Následovaly nesčetné vodopády a úžasné fjordy Faerských ostrovů; sopky, ledovce a
gejzíry s vařícím blátem na Islandu. Vyzkoušeli také, jak chutná shnilý žralok a žasli nad pestro-
barevnou přehlídkou polodrahokamů i muzeem penisů. V Grónsku díky pobytu v místních rodi-
nách poznali tradiční způsob života i lovu a zblízka se podívali na telení ledovců… I z této
expedice vznikla kniha a je ve fondu naší knihovny. A jen tak pro zajímavost - Jirka Mára junior
byl 10. října 2011 zapsán v Pelhřimově do České knihy rekordů jako první vozíčkář, který pro-
cestoval se svými rodiči všech šest obydlených kontinentů. D. C.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Lesy a příroda
kolem nás

Za postup výtvarné práce do krajského
kola udělila Městská knihovna Nové Hrady
diplom se sladkou odměnou v I. kategorii
(MŠ) Petru Pospíšilovi, Tomáši Balkovi a Da-
vidovi Steinhauserovi, ve III. kategorii (4. tř.
ZŠ) Petru Šillerovi, Ladě Kříhové a Zdeně
Kovandové.

Všem gratulujeme a těšíme se na další roč-
ník soutěže.

Lesy České republiky s. p.,
Krajské ředitelství České Budějovice,

Jihočeská vědecká knihovna
v Českých Budějovicích a ZOO vyhlašují

2. ročník výtvarné soutěže
Lesy a příroda kolem nás

Soutěžní témata:
Les

Dřevina
Lesní zvěř

Lesní rostlina
Člověk a les

Soutěžní kategorie:
děti v mateřských školách

žáci 1. - 2. třídy základní školy
žáci 3. - 4. třídy základní školy
žáci 5. - 6. třídy základní školy
žáci 7. - 9. třídy základní školy

žáci speciálních škol
žáci uměleckých škol

Poslání soutěže:
Naším cílem je podpora výtvarné reflexe zá-
žitků dětí, získaných návštěvou lesa a umoc-

nění vlivu lesa a přírody na rozvoj jejich
ekologického cítění a vnímání.

Městská knihovna
v Nových Hradech

vyhlašuje

ADVENTNÍ AMNESTII
OD 1. PROSINCE 2011

AŽ DO VÁNOC
čtenářům budou prominuty

pokuty za překročení výpůjční lhůty

PŘIHLAŠOVÁNÍ NOVÝCH
ČTENÁŘŮ ZDARMA

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Městská knihovna Nové Hrady
bude uzavřena v době Vánoc
od 27. 12. do 30. 12. 2011

Vánoční přání
Knihovna přeje všem regály knižní,
ať plné vždycky jsou pro všechny bližní.
Každý ať najde tam příběhy nevšední,
co nutí pořád číst i když se rozední.
Pro nové čtenáře knížky už čekají,
tak ať Vás písmenka jen zlehka lechtají.
Přijďte si vypůjčit
co hrdlo ráčí,
třeba jen první díl,
však i to stačí.

S knihami prožijte
vánoční čas
a po něm přijďte
sem rádi a zas.

Krásné vánoční svátky
přeje Vaše knihovna

ZVEME VÁS NA

PRODEJNÍVÝSTAVU KNIH

ve výpůjční době až do Vánoc

v Městské knihovně Nové Hrady
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Infocentrum Nové Hrady informuje
Po uplynulé turistické sezoně se nacházíme v „mezičase“, kdy plá-

nujeme a zároveň se připravujeme na novou turistickou sezonu a sou-
částí „zimní“ přípravy jsou i schůzky s ostatními íčkaři. Naposledy
v tomto kalendářním roce (8. listopadu) jsme se setkali v kaplickém
KIC, kde jsme s ostatními probírali společnou účast na uplynulých ve-
letrzích Jihočeský kompas a Plzeňský ITEP a zároveň vzhled společné
expozice pro blížící se veletrh cestovního ruchu Regiontour 2012 Brno
(12. – 15. ledna 2012).

Vzhledem k tomu, že se nacházíme v čase plánování kulturních a tu-
ristických akcí pro nadcházející kalendářní rok, informovali jsme se na-
vzájem s ostatními o termínech stěžejních akcí v celém regionu a jejich
vzájemné koordinaci.

Dalším důležitým tématem schůzky byla věcná kontrola nově vzni-
kající mapy Novohradského regionu s turisticky zajímavými místy a
vybranými cyklookruhy, a to nejen na české straně Novohradských hor,
ale i příhraniční části Rakouska.

Dále nás kolegyně z Horní Stropnice informovala o termínu tradiční
akce „Otevírání letní turistické sezony na Novohradsku“ (12. 5. 2012),
která se tentokrát uskuteční právě v Horní Stropnici, a myslím si, že už
teď se máme na co těšit!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem

prosinec 2011
Přehled divadelních představení a koncertů, které se konají v nejbližší
době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové Hrady
(a třeba tím udělat radost svým blízkým):

Jihočeské divadlo:
¡ 1. 12. Kupec benátský
¡ 2. a 3. 12. Don Pasquale
¡ 5. a 16. 12. Slaměná židle
¡ 6. a 14. 12. Utěšitel
¡ 7. 12. Kdo je tady ředitel?
¡ 8., 30. a 31. 12. Donaha!
¡ 9. a 10. 12. Petrolejové lampy
¡ 10. 12. Sen noci svatojánské – DK Metropol
¡ 11., 17. a 21. 12. Louskáček – DK Metropol
¡ 13. 12. Rok na vsi
¡ 15. 12. Komedianti – DK Metropol
¡ 19. 12. Bůh masakru
¡ 20. a 29. 12. Hledám děvče na boogie woogie
¡ 20. 12. Lov na losa
¡ 22., 27. a 28. 12. Černá komedie
¡ 29. 12. Tlustý prase

Malé divadlo (dětská divadelní představení):
¡ 1., 4. a 11.  12. Andělíček Toníček
¡ 2., 5. a 18. 12. Vánoční Abeceda
¡ 3. 12. Čarodějka Jennifer
¡ 9. a 14. 12. Jidáš Iškariotský – zrádce
¡ 11. 12. Listování/Dračí polévka
¡ 18. 12. Pošťácká pohádka
¡ 27. 12. O veliké řepě a další pohádky
¡ 28. 12. Kocourova zahrada
¡ 29. 12. Ronja, dcera loupežníka
¡ 30. 12. Kašpárek v rohlíku
¡ 31. 12. Kašpárek v rohlíku 2

Koncerty:
¡ 4. 12.  Neřež – Jihočeské divadlo
¡ 7. 12. Pavel Šporcl – DK Metropol
¡ 9. 12.  Do nového světa

– ze symfonických děl A. Dvořáka - DK Metropol
¡ 10. 12. Nezmaři ve Zlaté Koruně
¡ 11. 12. Spirituály Ireny Budweiserové – Borovany
¡ 12. 12. Gospelové Vánoce 2011

– Klášterní kostel Piaristické nám., ČB.
¡ 17. 12. koncert Zuzany Benešové a Lukáše Randáka – KD Slavie, ČB.
¡ 18. 12. Adventní koncert souboru Cantus Firmus – Borovany
¡ 23. a 26. 12. Vánoční koncert s hudbou J. J. Ryby

– Jihočeské divadlo
¡ 31. 12. Silvestrovské hudební GALA II. – DK Metropol

Otáčivé hlediště 2012:
¡ Dekameron (7. – 26. 6. 2012)
¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)
¡ Romeo a Julie (5. 7. – 8. 7. a 27. 7. – 29. 7. 2012)
¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 25. 7. 2012)
¡ Rigoletto (3. 8. – 11. 8. 2012)
¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012), v hlavní roli José Cura
¡ Robin Hood (14. 8. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9. 2012)

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

Hlášení městského rozhlasu
Máte-li zájem o zasílání hlášení městského rozhlasu na Váš

e-mail, můžete nahlásit svůj e-mail osobně na KIC Nové Hrady
nebo zaslat požadavek na infoc@novehrady.cz

KIC Nové Hrady je dalším místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v Jižních čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

Bližší informace u nás na KIC N. HRADY.

Výzva pro subjekty cestovního ruchu
Kdo má zájem se prezentovat vlastními propagačními materiály na
tradičním veletrhu cestovního ruchu Regiotour Brno 2012, může je
přinést nejpozději do 10. ledna 2012 na KIC N. Hrady. Propagační
materiály budou k dispozici návštěvníkům veletrhu na stánku pro-
pagující region Novohradsko, Borovansko a Trhosvinensko. IC



ADVENTNÍ
varhanní koncert
duchovní hudby

v Horní Stropnici
Místo konání: kostel sv. Mikuláše v Horní Stropnici

Termín: neděle dne 11. 12. 2011 od 16.00 hod.

Program:
G. F. Händel: Slavnostní pochod a Largo

W. A. Mozart: Andante pro flétnu a Tema A dur
J.  S. Bach: Dvě varhanní maličkosti

J. K. Vaňhal: Sonáta pro flétnu a conf.
A. Corelli: Směs skladeb pro flétnu a varhany

G. F. Händel: Sonáta pro flétnu – výběr

Účinkují:
Jana Havlíčková, varhanice ze Dvora Králové nad Labem

Tomáš Pelikán, flétnista z Prahy

Vstupné dobrovolné
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Jan Žáček: Hory Novohradské
Počátkem října se nám podařilo zajistit druhé vydání útlé brožury, ve které Jan Žáček popisu-

je své dvoudenní  putování Novohradskými horami v roce 1910.

Tehdy učitel borovanské školy a velký vlastenec a milovník našeho regionu se vydal na puto-
vání nejprve vlakem do Byňova, pak dostavníkem do Nových Hradů, přes Terčino údolí a Cukn-
štejn do Stropnice, Dobré Vody a Hojné Vody až do Černého údolí, kde přenocoval. Po
přenocování v místním hostinci pokračoval přes Benešov nad Černou a Slepičí hory až do Kapli-
ce a po návštěvě hradu Pořešín se z kaplického nádraží vracel do Borovan.

Ve své době Jan Žáček psal četná vlastenecká pojednání o historických událostech regionu,
ve kterém žil. Jeho útlá knížka obsahuje četné dobové postřehy a zajímavosti, které snad i soudo-
bého čtenáře, milovníka Novohradských hor potěší.

Věrný opis prvního vydání je doplněn úvodním slovem borovanského kronikáře pana Františ-
ka Kadlece, který se svým soustavným připomínáním a urgencemi o vydání publikace zasloužil.
Publikaci vydala MAS Sdružení Růže ve vlastním nákladu a vedle propagace regionu bude sloužit
snad i jako podklad k putování ve šlépějích Jana Žáčka, které chceme v příštím roce koncem květ-
na zorganizovat a podstoupit. Poutníci obdrží publikaci o 48 stranách zdarma, ostatní si ji mohou
zakoupit v informačních centrech regionu a v sekretariátu MAS v Borovanech za 30 Kč. Z. G.

Pozvání na Advent do Borovan
¡ 4.12.2011, 17.00

Koncert bubenické skupiny Wildsticks
se smyčcovým kvartetem JFK, malovaný sál, klášter

¡ 11.12.2011, 17.00 hod.
Spirituály Ireny Budweiserové, kostel Navštívení Panny Marie

¡ 15.12.2011, 18.00 hod.
Vánoční koncert pěveckých sborů, malovaný sál, klášter

¡ 16.12.2011, 18.00 hod.
Benefiční kytarový recitál Štěpána Raka pro Nazaret
malovaný sál, klášter

¡ 18. 12. 2011, 18.00 hod.
Adventní koncert souboru Cantus Firmus, malovaný sál, klášter

Kruh přátel hudby při ZUŠ T. Sviny zve na

Vánoční koncert
GENTLEMAN SINGERS

14. prosince 2011, od 19.00 hod.

Kulturní dům Trhové Sviny

Informace v ZUŠ T. Sviny, tel. 380 120 540

INFORMACE Z REGIONU
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Sobota 3.12. 20.00 hod.

· Bastardi 2
Druhý díl začíná krátce po smrti největšího
bastarda Michala Dostála. Michalův otec a
dědeček jsou přesvědčeni, že učitel Majer
stál za vraždami všech tří žáků a mstil smrt
své sestry. Začnou tak Majera psychicky dep-
tat a hledají důkazy. Důkazy hledá také nový
policejní vyšetřovatel Karas, jenž přebírá
agendu po zesnulém policejním vyšetřovateli
Palečkovi. Karasovi se okamžitě v případech
úmrtí “Bastardů” něco nezdá a začíná se za-
měřovat též na Majera, který je v tuto chvíli
již ředitelem školy.
České drama, přístupný od 12 let,
95 min., 55,- Kč

Středa 14.12. 20.00 hod.

· Johny English
Kdo zachrání Její veličenstvo britskou králov-
nu, když agent 007 James Bond zrovna leží
u ledu? Jeden muž už před lety dokázal, že je na
něj spolehnutí a že raději Britské ostrovy zbou-
rá, než by je vydal nepříteli všanc. Jmenuje se
Johnny English, nosí tvář Rowana Atkinsona,
alias Mr. Beana, disponuje mimořádným rej-
stříkem grimas a silným magnetem na katastro-
fy všeho druhu.
K natočení volného pokračování eskapád agenta
Johnnyho Englishe nevedly tvůrce jen komerční
důvody (byť byl první díl celosvětovým fenomé-
nem), ale i touha otestovat tuhle postavu v nové
žánrové konstelaci. „Celý žánr akčních špio-
nážních filmů se díky Bourneovi a novým bon-
dovkám dost změnil. I my jsme chtěli Johnnyho
Englishe pojmout dramatičtěji a přitom reálně-

ji,“ říká scenárista Hamish McColl, což potvr-
zuje i Rowan Atkinson. „Děj jedničky byl
v porovnání se současnými špionážními filmy
příliš vyfabulovaný. Chtěli jsme proto, aby
druhý díl dokázal udržet diváky v napětí, aniž
by samozřejmě ztratil na zábavnosti. Příběh
jsme proto drželi při zemi a jen na něj navěsili
tuny fórů,“ vysvětluje herec.
Komedie, české titulky, přístupný,
101 min., 55,- Kč

Sobota 17.12. 20.00 hod.

· Dům
Dům je intimním dramatem otce a dcery, pří-
během o lásce, střetu snů různých generací a
neutuchající touze po svobodě.
Imrich buduje svůj vlastní životní sen – staví
dům pro svoji mladší dceru Evu. Do stavby
domu projektuje všechny své sny a ambice,
které ztratil v éře komunismu.Na rodinném
dvoře však stojí rozestavěné domy dva – prv-
ní, nedokončený dům, měl patřit Evině starší
sestře Janě. Ta se ale otcovi vzepřela a Imrich
ji i s její rodinou ze svého života „vyškrtl“.
Eva sní o tom, že po maturitě konečně opustí
„vězení dokonalého domova“ i život na malo-
městě a konečně se vydá poznávat jiný svět.
Těžce nese otcovy starosvětské názory a jeho
chování vůči matce a sestře, chodí za školu,
tajně se stýká se sestrou a její rodinou, přivy-
dělává si a dělá vše proto, aby mohla co nejdří-
ve „vypadnout“. Nečekaně ji cestu zkříží nový
muž, starší a ženatý Jakub, se kterým ji do ži-
vota přibude další tajemství. Brzy však všech-
na tajemství začnou vyplouvat na povrch a
jejich životy naberou nečekaný zvrat. Dům je
celovečerním debutem mladé slovenské scé-
náristky a režisérky Zuzany Liové. Ve světové
premiéře byl uveden na prestižním Meziná-
rodním festivalu Berlinale 2011, v sekci Fó-
rum, která je věnována mladým talentům. Od

té doby film prošel řadou dalších festivalů a
stal se nejvíce oceňovaným českým filmem.
Drama, česky, přístupný od 15 let,
100 min., 55,- Kč

Středa 21.12. 20.00 hod.

· Půlnoc v Paříži
Mladý pár Gil (Owen Wilson) a Inez (Rachel
McAdams), který se má na podzim brát, při-
jíždí s jejími rodiči do Paříže. Gil je nevý-
znamným spisovatelem, který miluje Paříž a
chtěl by se sem po svatbě přestěhovat. Ovšem
Inez jeho romantickou představu nesdílí a ne-
myslí si, že toto město bylo ve 20. letech mi-
nulého století zlatým věkem.
Jednoho večera jde Inez se svými přáteli tan-
covat a Gil se prochází noční Paříží. Jeho půl-
noční zážitky mu odhalí Paříž v jiném světle a
ovlivní nejen jeho budoucí život. Žije v iluzi,
kterou lidé někdy trpí a domnívá se, že život
ostatních lidí, by byl pro něho daleko lepší.
Romantická komedie, české titulky,
přístupný od 15 let, 94 min., 55,- Kč

Středa 28.12. 20.00 hod.

· Moje krásná učitelka
Oscarový Tom Hanks hraje v nové americké
komedii LARRY CROWNE chlapíka střední-
ho věku, který díky ekonomické krizi ztratí
práci. Do té doby pracuje jako úspěšný šéf
v hypermarketu. Larry zjišťuje, že bez vzdělá-
ní dobrou práci nezíská, a proto se rozhodne
pro návrat do školních lavic. Chce si rozšířit
své obzory, ale hlavně získat lepší kvalifikaci
pro své budoucí povolání.
Ve škole se zapíše do hodin komunikace a ne-
čekaně se zamiluje do své učitelky Mercedes
(Julia Roberts), která ve svém osobním životě
řeší spory s manželem. Obyčejný mužský jako
Larry, který má mnoho důvodů se domnívat,
že jeho život se zastavil, dostane životní lekci:
Když si myslíš, že vše co mělo smysl už Tě
minulo, objevíš důvod proč žít.
Romantická komedie, české titulky,
přístupný od 12 let, 98 min., 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – prosinec 2011

KC informuje
tentokrát velmi stručně

V minulém NZ jsem psala několik in-
formací o fungování „novohradské kultu-
ry“ ve vztahu k letošnímu i příštímu roku.
Už v této době se ale začala odvíjet diskuse
o některých změnách ve financování a or-
ganizační struktuře KIC, nicméně v době
uzávěrky NZ nebylo ještě vše dořešeno.
Jedná se především o přesunutí KIC pod
Město Nové Hrady, s čímž souvisí i nové
rozložení finančních prostředků „kultury“
na náklady přímé (kulturní akce, aktivity
Koželužny, činnost knihovny, informační
centrum) a náklady ostatní (např. energie,
údržba budov, ubytovna Č. dům). Jak vše
dopadne, jaké budou finanční prostředky
pro KIC a jaká bude i nabídka kulturního
vyžití financovaná městem v roce 2012,
tak o tom budeme čtenáře podrobněji
informovat v lednovém NZ.

K. Jarolímková

Vánoční přání
Kdo dnes zjistí co to bylo
co to zvíře vyhubilo?
Kde se dneska zjistí rady
které nemaj žádné vady?
Kdy se může na hrad starý
nebo v klášter vysvěcený?
Kam vás pošlem v širý kraj
kde vám rádi všechno daj?
Proč je v  městě tolik lidí
co si vůbec nezávidí?

Všechny na to odpovědi
co zjistíme v očích, v líčku
nalezněte v našem íčku.

Šťastné vánoční noviny
přeje Vaše IC

Vánoční přání
Pro trochu muziky šli byste světa kus?
Pro tóny, pro píseň, co zpívá i ten Klus?
Pro rytmus divoký co hraje Bill,
zlomili byste pas, jen aby žil?
S nevážnou muzikou, co je tak  veselá,
výskáte  radostí a celí doběla?
Bez hudby nejde vám tak práce od ruky?
Chcete ji moc a moc po celé své roky?
Zpíváte v pondělí,
ve středu, v pátek?
Tak to je úžasné,
stále mít svátek .

S muzikou vítejte
vánoční čas
zpívejte koledy
rádi a zas.

Krásné vánoční písně
přeje Vaše Kultůra
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Mezipodniková liga úspěšně pokračovala, až skončila její první část
Ve středu 16. 11. 2011 skončila první část, podzimní kolo, mezipod-

nikové ligy 2011/12. Na prvním místě skočil tým THB České Budějov-
ce s krásným výkonem 1535,6. Na druhém místě byl tým Silmbrod jeho
výsledek byl také moc krásný, ale na prvního bohužel nestačil. O další
místa se podělily: na třetím místě Motor, na čtvrtém místě Sladký na pá-
tém místě Terms CZ B, na šestém místě Trust Trhové Sviny, na sedm-
ém Terms zc A a na osmém Technické služby, viz tabulka týmy.

V jednotlivcích byl nejlepší hráč Berdi Milan, musíme ale podot-
knout, že Milan to hraje profesionálně a tudíž pravidelně. Na dalších
prvních místech skončili, většinou hráči, kteří kuželky také hrají pravi-
delně a profesionálně. Viz tabulka jednotlivci. Milan Bedri byl také
nejlepším hráčem týmu THB Č. Budějovice. O další místa se poprali
např. Silmbrod Michal, který byl nejlepším hráčem týmu Silmbrod, Be-
tuštiaková Stanislava, která byla nejlepší hráčkou týmu Motor, Kanděra
Michal, který je nejlepší hráč týmu Terms CZ A, Konárek Jiří, který je
nejlepší hráč týmu Trust, T. Sviny, Kříha Karel, který je nejlepší hráč
týmu Terms CZ B, Sladký Stanislav, který je nejlepší hráč týmu Sladký,
Cáplová Blanka, která je nejlepší hráčkou týmu Technické služby.

Druhá část, jarní kolo, začne v pondělí 09. 01. 2012 v 17:00 kde se
utkají týmy Terms CZ B:Terms CZ A. po tomto zápase bude následo-
vat další a to týmů Silmbrod:Trust Trhové Sviny.

Podzimní část hodnotím velmi pozitivně. Všichni jsme se bavili, ně-
kteří zkusili něco nového, nový sport, ke kterému bychom potřebovali
dostat několik mladých lidí (dorostenců a žáků). Můžou se ale přidat i
starší. Takže kdo by měl zájem začít hrát kuželky, ať přijde do kuželny,
my ho rádi přivítáme. Tereza Kříhová

Tabulka jednotlivců
1. Bedri Milan 428,3 7/7
2. Silmbrod Michal 424,1 7/7
3. Rehák Štěpán 422,0 7/7
4. Betuštiaková Stanislava st. 413,8 6/7
5. Sladký Stanislav 410,7 7/7
6. Albrechtová Jiřina 399,2 5/7
7. Kanděra Michal 388,0 5/7
8. Žahourová Renata 387,1 7/7
9. Konárek Jiří 383,7 6/7
10. Kříha Karel 383,0 7/7
11. Silmbrod Petr 382,3 7/7
12. Silmbrod Jan ml. 381,0 7/7
13. Gažák Anton 378,7 6/7
14. Betuštiak Filip 374,4 7/7
15. Sladká Ludmila 374,0 7/7

Tabulka týmy
1. THB České Budějovice 31,5:10,5 1535,6 14
2. Silmbrod 28,5:13,5 1588,1 10
3. Motor 20,0:10,0 1457,3 8
4. Sladký 20,0:22,0 1420,6 8
5. Terms CZ B 18,0:23,0 1413,7 6
6. Trust Trhové Sviny 20,0:22,0 1368,6 6
7. Terms CZ A 19,0:23,0 1391,4 4
8. Technické služby 3,0:33,0 1088,9 0

Motor (vpravo) – Sladký (vlevo) Terms CZ A – Silmbrod (černá trika)

Terms CZ B (vpravo) – Technické služby (vlevo) THB Č.B (vlevo) – Trust T. Sviny (vpravo)
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KID CUP 3 KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Novohradští karatisté – mladší žáci vybojovali sedm cenných kovů

V sobotu 30. října se do areálu kulturního
střediska Metropol v Českých Budějovicích
sjelo přes sedmdesát závodníků z Jihočeského
kraje, aby změřili své síly v disciplínách kara-
te. Tato soutěž byla určena pro nejmenší bo-

jovníky do 13 let od nejnižších bílých pásů až
po vyšší žákovské stupně technické vyspělosti
v barvě fialové a hnědé.

V dopoledních hodinách se konala soutěž
kata - souborná povinná sestava. Na tatami ve

dvojicích proti sobě
nastupovali soupeři
vždy rozlišení mod-
rou a červenou šerpou
a z této dvojice zvítě-
zil závodník, který
získal od rozhodčích
vyšší počet zvednu-
tých praporků dané
barvy, tedy vyšší po-
čet hlasů. Takto po-
stupují soutěžící proti
sobě až se ve finále
setkají ti nejlepší. Zá-
vodníci, kteří prohráli
s finalisty ještě bojují
v tzv. repasáži o třetí
místo. Tento soutěžní
postup je velice ná-

ročný nejen na fyzické síly jednotlivce, ale
také na psychiku soutěžících, kteří musí
vydržet nekonečné čekání a při vyhlášení
jejich startu podat co možná nejlepší výkon.

V soutěži kata v kategorii mladších žáků
vybojoval v silné konkurenci Marek Rolínek
3. místo. V téže kategorii soutěžil také Tomáš
Balko, který bohužel do bojů o medaile nepo-
stoupil. Mezi mladšími žákyněmi se našim zá-
vodnicím dařilo, Eliška Rolínková vybojovala
2. místo a Sarah Albertová obsadila 3. místo.
V kategorii starších žáků zvítězil Adam Ze-
man s velice pěkně zacvičenou kata. Mezi
staršími žákyněmi získala 3. místo Adéla Ze-
manová. V kategorii mladšího dorostu zvítězil
Michal Kusák a 2. místo vybojoval Max
Albert.

Naši mladí závodníci opět prokázali, že
v disciplíně kata jsou připraveni konkurovat i
zkušenějším vrstevníkům. V současné době se
všichni připravují na Krajský přebor v karate,
který se bude konat 17. listopadu Na Sokol-
ském ostrově v Českých Budějovicích.

Martin HermannDěti před startem disciplíny kata

NORTHBOHEMIA Grand Prix v karate
Dvě medaile přivezli závodníci z TJ Nové Hrady

V sobotu 5. 11. 2011 se v Ústí na Labem konala prestižní meziná-
rodní soutěž v karate GP NORTHBOHEMIA, které se zúčastnilo více
jak 450 soutěžících z Polska, Ukrajiny, Slovinska, Německa, Sloven-
ska, Arménie, Dánska a Čech.

Soutěž probíhala již tradičně v ústecké sportovní hale Sportcentrum
Sluneta na Klíši, kde se na pěti tatami utkaly v různých soutěžních kate-
goriiích evropské špičky karate v disciplínách kata – povinné sestavy
boje proti imaginárnímu útočníkovi a kumite – sportovnímu zápasu
dvojic podle pravidel WKF (World karate federation).

Startovní pole se skládalo z elitních závodníků z jednotlivých účast-
nických států, kteří si před nadcházejícími mistrovskými soutěžemi
chtěli ověřit správnost a účinnost své tréninkové přípravy. Náš oddíl na
této soutěži reprezentovala čtyřčlenná výprava složená z trenérů a zá-
vodníků Jaromíra Švendy a Petra Zachaře a závodníků Tomáše Her-
manna a Ladislava Bárty. Oba trenéři se dlouho intenzivně připravovali
na disciplínu kata muži, dorostenec Tomáš Hermann a junior Ladislav
Bárta svou tréninkovou přípravu zase zaměřili na disciplínu kumite.

Již při slavnostním nástupu bylo ze složení reprezentačních družstev
zřejmé, že to naši borci nebudou mít jednoduché a že do startovních dis-
ciplín, kterých se zúčastní, jsou přihlášeni velice kvalitní soupeři a kon-
kurence bude tedy obrovská. Dopoledne probíhala soutěž disciplíny
kata jednotlivci a týmů. Jaromír Švenda v prvním kole narazil na silné-
ho soupeře a bohužel prohrál. Vzhledem k tomu, že jeho soupeř násled-
ně také vypadl v semifinále, nemohl Jarda zasáhnout ani do repasáže
o bronz. Petr Zachař se po skvěle zacvičených kata probojoval až do re-
pasáže, ale v souboji o bronzovou příčku podlehl vicemistru Evropy
Pohankovi a umístil se tak na 4.-5. místě. Jeho umístění je možno i tak
považovat za fantastický úspěch, protože na takto vysoké soutěži WKF
v kategorii muži je to poprvé, co se závodník z našeho oddílu umístil na
bodově hodnoceném místě. Tento bodový zisk bude započítán do
celkového hodnocení našeho závodníka v rámci republikového
žebříčku.

V odpoledních hodinách se rozhořely souboje v disciplíně kumite,
kde nejprve nastupovaly žákovské kategorie a poté z důvodu televizní-
ho natáčení zápasů pro ČT4 zápasily týmy juniorů. Dorostenci a junioři

v nejtěžších kategoriích proto závodili až ve večerních hodinách, kdy
se na závodnících již začala podepisovat únava z dlouhého čekání. To-
máš Hermann zápasil v silné konkurenci jedenácti bojovníků, kdy po-
stupně porazil borce z Německa, ČR, Slovinska a opět domácího
závodníka. Tomáš nakonec po složitých soubojích po nerozhodném
výsledku prohrál v prodloužení zápasu o jediný bod s českobudějovic-
kým Kibrykem a do finálových bojů nepostoupil. V zápase o bronzo-
vou pozici již nenechal nic náhodě a svého soupeře z Prahy porazil 3:0 a
získal tak pro náš oddíl první medaili. Druhou medaili přidal Ladislav
Bárta po souboji s protivníkem, kterému sice podlehl, ale v kategorii
nad 75 kg kontumačně obsadil druhé místo.

Všichni naši závodníci se mezi velice silnou konkurencí svými kva-
litní výkony prosadili a v současné době se intenzivně připravují na
MČR, které se bude konat 3.12.2011 opět v Ústí nad Labem.

Martin Hermann

Vpravo Tomáš Hermann vybojoval bronzovou medaili
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KRAJSKÝ PŘEBOR V KARATE
Naši závodníci vybojovali čtyři cenné kovy a dvě nominace na MČR 2011
Zcela netradičně se ve čtvrtek 17. listopadu

konal Krajský přebor v karate. Do Sokolovny
v Českých Budějovicích se sjelo „pouze“ 140
závodníků z jedenácti oddílů a škol karate z Ji-
hočeského a Plzeňského kraje. Menší počet
soutěžících než je na tomto kvalifikačním zá-
vodu zvykem se zřejmě nedostavilo z důvodu
termínu ve sváteční den a s ním spojeným pro-
dlouženým víkendem. Termín nicméně ne-
mohl být vybrán v tomto období jiný, protože
většina víkendových termínů je zabrána soutě-
žemi republikovými, jako jsou Velké ceny a
Národní poháry, kam směřuje většina elitních
Jihočeských karatistů.

Sokolovna byla velice dobře připravená
pro kvalifikační soutěž na nadcházející Mis-
trovství ČR, které se bude konat 3. prosince
v Ústí nad Labem. Utkání začala po deváté ho-
dině ranní a poslední zápasy končily rekordně
rychle po půl páté odpoledne. Tuto situaci za-
bezpečil pořádající klub nachystáním celkem
pěti tatami na soutěž kata a třech tatami na
soutěž kumite. Rovněž sbor rozhodčích se se-
šel v dostatečném počtu.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně
kata, kde v jednotlivých kategoriích cvičenci
předvedli povinné sestavy boje proti imaginár-
nímu soupeři. Naši nejmladší závodníci Do-
minik Michal a Tomáš Balko nastupovali proti
celkem padesáti soupeřům, zacvičili své kata
velice hezky, ale na zkušenější soupeře to ne-
stačilo. Přesto získávají z účastí na tak kvalitní
soutěži zkušenosti z praxe. Jejich starší kole-
gové, dorostenec Tomáš Hermann a junior La-
dislav Bárta, se oba probojovali do finále, kde
podlehli svým soupeřů, ale i tak jsou dvě stří-
brné medaile z disciplíny kata nad očekávaní,
protože naši borci se více při tréninku zaměřu-
jí na disciplínu kumite.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu
dvojic kumite. V kategorii mladších žáků do

30 kg bojovali Tomáš Balko a Dominik Mi-
chal nebojácně proti ostříleným soupeřům
z TJ karate Č. Budějovice a Fight Clubu Č.
Budějovice. Přestože naši bojovníci udělali
maximum, tak nepostoupili do druhého kola.
Zkušenosti z těchto střetnutí jistě využijí na
tréninku v přípravě na další utkání. Tomáš
Hermann potvrdil roli favorita, když postupně
porazil všechny své soupeře a zvítězil v katego-
rii dorostu nad 70 kg. Ladislav Bárta obsadil
kontumačně první místo a ještě šel do zápasů
bez rozdílu hmotnosti, kde skončil na čtvrtém
místě. Oba naši cvičenci se celoročními výko-
ny korunovanými vítězstvím na této soutěži
nominovali na MČR, držme jim pěsti.

Děkuji všem závodníků za vzornou repre-
zentaci a gratuluji k pěkným výsledkům.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

6. ROČNÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
,,O NOVOHRADSKÝ POHÁR TJ“

Již šestým rokem na podzim probíhá turnaj smíšených družstev ve volejbale:
,,O NOVOHRADSKÝ POHÁR TJ“.

Letos jsme se sešli v sobotu 15. 10. 2011 v TĚLOCVIČNĚ TJ (HALE), kde od 8.30 – 16.00
hodin bojovaly družstva TJ N. HRADY, KRIMINÁLNÍ POLICIE PRAHA, JZD PLANÁ,
STŘEDOČESKÁ POLICIE, SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC.

Bitva to byla velkolepá, minulý rok vyhrála pohár STŘEDOČESKÁ POLICIE letos ho chtěli
obhájit, ale nové družstvo SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC překvapivě putovní pohár
VYHRÁLO! GRATULUJEME A UVIDÍME JESTLI HO PŘÍŠTÍ ROK OBHÁJÍTE!!!

Ale nezoufáme,naše heslo zní: ,, NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!!!“
TJ N. Hrady již dvakrát pohár vyhrála a 2. místo nám také sluší – GRATULUJI nám k umís-

tnění na stupních vítězů.
3. místo: STŘEDOČESKÁ POLICIE
4. místo: JZD PLANÁ a první od konce pravidelně obhajuje KRIMINÁLNÍ POLICIE, která

nám zpestřuje turnaj vtipem a sponzorskými dárky .
Velké díky patří organizátorce LAĎCE BÁRTOVÉ, která každoročně toto setkání zajistí.

Poděkování také patří Mysliveckému sdružení Nové Hrady za zapůjčení klubovny a Mírovi
WEGEROVI st. a jeho týmu za výborné pohoštění.

Nejenže jsme si skvěle zasportovali, ale i se báječně pobavili. Už se těšíme na další ročník
plný sportu a zábavy.

Klidné, příjemné Vánoce, zdraví, pohodu a spoustu sportovního elánu v roce 2012 -
SPORTU ZDAR! Marie Dorotovičová, předsedkyně SPV při TJ Nové Hrady.

Ladislav Bárta vlevo bojuje v kategorii junio-
rů bez rozdílu hmotnost

Zleva Tomáš Hermann, Jaromír Švenda, Petr
Zachař, Ladislav Bárta

TJ N. Hrady

Přejeme všem sportovcům a spoluobčanům
příjemné prožití svátků vánočních a v no-

vém roce 2012 zdraví, štěstí, lásku a spous-
tu sportovních a životních úspěchů.

Výbor Tělovýchovné jednoty N. Hrady

JZD Planá

Kriminální policie

Správa a údržba silnic

Středočeská policie
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Tělovýchovná jednoty Nové Hrady přeje všem spoluobčanům hezké prožití vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví v roce 2012. Ples TJ se koná 20. 1. 2012, hraje Hyalit.

Otevření zimního kluziště v Třeboni – sezona 2011/2012
Provoz zimního kluziště v Třeboni bude oficiálně zahájen od 4. pro-

since 2011 v prostorách Tyršova stadionu (Jiráskova ulice). V případě
příznivých klimatických podmínek bude možná zahájen zkušební pro-
voz v dřívějším termínu.

Základní informace budou uvedeny na www. stránkách města Tře-
boně. Stránka se zpracovává. Detailní informace- na zimním stadionu,
nebo na tel. číslech uvedených níž.

Provozní doba
týden od do

pondělí    -      pátek 09:00 22:00

sobota     -      neděle 08:30 22:00

Důležité upozornění
Provozní doba označuje čas po který je zimní stadion otevřen, niko-

liv čas po který je plocha stadionu přístupná veřejnosti – rozdíl tvoří
pronájmy a rezervace (např. školy, zápasy hokejistů, žáci, apod.).

Z tohoto důvodu si prosím, před plánovanou návštěvou zimního
stadionu prohlédněte aktuální rozvrh zimního stadionu. Zjistíte tak,
zda-li je ve Vámi zvoleném čase skutečně plocha zimního stadionu pří-
stupná. Více informací naleznete na www. stránkách města Třeboně, na
informační tabuli umístěné před vstupem na stadion nebo na telefon-
ních číslech: +420 602 212 637, +420 723 004 129 (organizace provo-
zu), +420 602 161 015 (Technické služby města Třeboně).

Veřejné bruslení
týden od do

úterý 14:30 16:15

středa 14:30 16:15

čtvrtek 14:30 16:15

pátek 14:30 16:15

sobota 12:30 16:15

neděle 12:30 16:15

Provoz škol
týden od do

pondělí       -            pátek 09:00 14:00

Hobby (zájmový ) hokej, žáci atd. doplňují čas provozní doby.

Servis
Parkování: Osobních vozidel je umožněno na parkovišti v objektu Tyr-

šova stadionu.
Broušení bruslí: Informaci získáte u pokladny zimního stadionu.
Šatny: Jsou k dispozici uvnitř objektu.
Občerstvení: Je možné v restauraci uvnitř objektu nebo v prostorách

zimního stadionu.

Školní prázdniny:
Vánoční: od  23. 12. 2011 do 2. 1. 2012
Pololetní: 01. den 3.2.2012
Jarní: od  13.  2. 2012  do 19. 2. 2012 (okr. Jindřichův Hradec)

(České Budějovice 12.3. – 18.3. již mimo provoz).
Po dobu školních prázdnin bude čas vymezený pro školy

(09:00 - 14:00 hod.) využit především pro veřejné bruslení.

CENÍK
Veřejné bruslení

Děti: do 6. let zdarma.

Ostatní: 30.- Kč / 2 hod bruslení

Školy
Školy (zřizovatel Město Třeboň) zdarma

Školy (zřizovatel není Město Třeboň 400.- Kč.- / hodina vyučování-polovina
hřiště

Hobby
Doba hracího času 1 hod. 25 min. 2.200.- Kč

Žáci:
Doba hracího času 1 hod. 25.min 900.- Kč

Technické služby Třeboň, s.r.o., Novohradská 225, 379 01 Třeboň
Vladimír Janíček v.r., jednatel

Tělovýchovná jednota Nové Hrady,
oddíl kopané, pořádá

dne 27. 12. 2011 od 9.00 hod.
v tělocvičně TJ Nové Hrady

„Memoriál Jiřího Kotrče"
žákovský turnaj v kopané

Srdečně zvou pořadatelé

Pozvánka na stolní tenis

SK Byňov, oddíl stolního tenisu,
zve všechny zájemce na turnaj.

Tento turnaj pro neregistrované
hráče se bude konat

v sobotu 7. 1. 2012
v herně SK Byňov v ŽPSV na Jakuli

od 9.00 hod.

Všechny zájemce srdečně zve oddíl
stolního tenisu.

Ceny a občerstvení zajištěno.
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Vybíráte vánoční dárek?
Nově vznikající Centrum U Duhy nabízí

Thajské
masáže

netradičně v páru pro páry
____________________________________

Štefanikova 569, 374 01 Trhové Sviny
Tel. 777 567 447, uduhy@seznam.cz

www.pa-st.cz

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech

děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí

pracovních úkolů v roce 2011 a přeje jim a jejich

rodinám do nového roku 2012 hodně

pracovních a životních úspěchů.

Informace o možnosti zaměstnání podává

personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,

tel. č. 386305261, e-mail musilova@medisize.cz
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NEHTOVÁ MODELACE

MANIKÚRA

PEDIKÚRA

MASÁŽE

nám.Republiky 57, Nové Hrady;

tel.: 777 760 034, eja.studio@gmail.com

E m i l k a  s.r.o.
Martina Kourková

DOMÁCÍ POTŘEBY,
ŽELEZÁŘSTVÍ,

ZAHRÁDKÁŘSKÉ POTŘEBY,
PAPÍRNICTVÍ,

KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY,
ŠKOLNÍ POTŘEBY

Otevřeno od 1.10.2011
otevírací doba od 7.30 hod.

nám. Republiky 336, Nové Hrady
kontakt: 724 087 560

e-mail: kourkova.m@seznam.cz

� Prodám trojdlínou šatní skříň (posuvné dveře, zrcadlo), 240 šířka,
225 výška, 65 hloubka. Foto možné poslat mailem.
Původní cena 17000,- Kč. Nyní K 5000,- Kč Tel.: 603 728 497

� Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez vnitřních úprav, 44 m2.
Cena dohodou. Tel.: 721 007 192.

� Prodám (popř. pronajmu) pěkný byt 3+1 v Hradební ulici. Garáž,
velký sklep. Cena 1 500 000 Kč. Tel. 602 168 652 Zeman Tomáš

řádková inzerce

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!


