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Co přinese rok 2012?
V době, kdy píši tyto řádky, se asi většina

z nás těší na klidné a pohodové Vánoce nebo
již plánuje silvestrovské oslavy. V době, kdy
budete číst tyto řádky, budeme mít již za sebou
vykročení do roku 2012. Nechci se zde připo-
jovat k těm, kteří mají obavy z toho, co ten
nový rok přinese. Na většinu z nás sice do-
padnou různé vládní reformy, zejména ta
s navýšením DPH bude jistě citelná a bolest-
ná, realita je však jednoznačná: těžko s tím
něco zmůžeme a budeme to muset nějak
zvládnout…

V souvislosti s reformami bude rok 2012
znamenat určité změny i pro Město Nové Hra-
dy a pro naše občany. Některé již nastaly na
konci roku, další budou startovat se začátkem
roku. V rámci přibližování úřadů občanovi,
jak kdysi hlásal předvolební bilboard jedné
z vládní strany, již například o občanské prů-
kazy nebudou moci občané žádat v Nových
Hradech a budou muset na úřad do Trhových
Svinů. Čeká nás též změna spojená s jednot-
ným úřadem práce. Na rušení sociálních odbo-
rů na městských (obecních) úřadech může být
mnoho názorů a možná se i nastavená cesta
ukáže jako správná. Děsivé však je to, že ještě
pár dnů před provedením této změny nebyl ni-
kdo schopen vysvětlit, jaké kompetence měst-
ským úřadům zůstanou, jaké činnosti se po
nich budou chtít vykonávat a co naopak již
převezme „nový“ úřad. Jasno však má stát
v tom, že na tyto a jiné státem „objednané“ či
požadované služby a výkony budou obce do-
stávat méně peněz. Něco ve stylu: objednám si
10 rohlíků, zaplatím 5 a zbytek za mě rády do-
platí obce…

Místní samosprávy musí proto věřit, že si
trochu pomohou (snad od roku 2013) alespoň
narovnáním v podobě změny v rozpočtovém
určení daní. Bylo by to snad i krásné, kdyby
naopak jiné „reformní“ kroky (např. plánova-
né změny v oblasti regionálního školství) zase
tyto uvažované příjmy jinými kanály stát ob-
cím zase nebral…

Rok 2012 zahájíme prací na novém roz-
počtu. I letos bude jeho příprava zejména o za-

členění akcí, na které jsme v minulosti získali
podporu z různých dotačních titulů. V rozpoč-
tu každoročně nemáme příliš velký prostor
k nějakému vymýšlení – je nutné především
zabezpečit chod města a zřizovaných organi-
zací (MěÚ, TSM, ZŠ, MŠ, hasiči) a poté roz-
hodnout, kam budou nasměrovány volné
finanční prostředky. Jak jsem již uvedl, hlavní
důraz bude kladen na již rozběhlé projekty.
Budeme dokončovat rekonstrukci budovy bý-
valého Statku, dostavovat pasivní dům, je při-
pravena rekonstrukce náměstí a revitalizace
některých prostranství (Navrátilova ulice,
Údolí), další etapa výměny oken v Domě s pe-
čovatelskou službou či rekonstrukce a výstav-
ba komunikací a chodníků (Vilová čtvrť, Pod
Vodárnou, Údolí, Jakule, Vyšné). V nejbližší
době (po masopustu) by měly být zahájeny
práce na rekonstrukci sálu v Nakolicích a na
hasičské zbrojnici v Údolí. V jarních měsících
bychom také rádi přistoupili k vybudování
skateparku, budou zahájeny česko-rakouské
projekty a další drobnější akce.

Rok 2011 ukázal, že při rekonstrukcích
povrchů cest a chodníků musíme počítat i
s velkými náklady na opravy kanalizace a
vodovodů. Vzhledem k tomu, že většinou re-
konstruujeme objekty, které mají „své stáří“,
musíme počítat i s víceprácemi, které odhalí až
samotný průběh stavebních prací. V roce 2011
jsme z tohoto důvodu museli některé plánova-
né aktivity odsunout (výkup pozemků, koupa-
liště, česko-rakouské projekty ad.) a uvolněné
prostředky jsme použili právě na rekonstrukci
kanalizací, vodovodů a vícenákladů spoje-
ných s rekonstrukcemi.

S určitou rezervou tak budeme muset počí-
tat (zejména s ohledem na špatný stav kanali-
zace a vodovodu na náměstí a ve Vilové čtvrti)
i pro rok 2012. O další přípravě rozpočtu a
jeho jednotlivých položkách však ještě bude-
me informovat. Nebude pouze o investicích,
ale též o podpoře kulturního, spolkového a
sportovního života ve městě a osadách.

I v novém roce budou také pokračovat naše
přípravy na další akce, které je nutno dlouho-
době připravovat a pokoušet se zajistit dotační
prostředky na jejich následnou realizaci. Jedná

se zejména o aktivity či projekty řešící bydle-
ní. Čekáme na vydání stavebního povolení pro
I. etapu ZTV Jižní Město (rádi bychom již
v letošním roce zahájili první část přípravných
prací – vodovod a kanalizace) a připravujeme
projekt na rekonstrukci domů v majetku města
pro byty. Budeme též pokračovat ve snaze
o získání areálu bývalé roty pohraniční stráže,
kde bychom rádi vybudovali zázemí pro in-
tegrovaný záchranný systém (hasiči, policie,
záchranná služba) a pro Technické služby
města. Prvním krokem je získání dolní části
areálu, ve druhé fázi pak budeme jednat i o sa-
motné budově bývalých kasáren.

Na začátku roku též proběhnou jednání
s osadními výbory, kde budeme řešit rozvojo-
vé aktivity pro naše osady. Po prodeji bývalé
mateřské školy v Byňově budeme společně
plánovat využití získaných prostředků pro
další rozvoj této osady. V Údolí, Nakolicích,
Vyšném a Jakuli pak především budeme řešit
průběh výše uvedených stavebních prací.

Úkolů pro rok 2012 je tedy hodně. Rádi by-
chom však zásadní kroky neřešili pouze sami,
ale především s občany. Plánujeme setkání, na
kterém bychom rádi prodiskutovali rekon-
strukci náměstí, další etapu rekonstrukce síd-
liště ŽPSV, problematiku parkování ve městě
či další témata.

Věřím, že společně najdeme vždy co nej-
lepší řešení a že i následná realizace přispěje
k dalšímu rozvoji města a osad. Do roku 2012
ještě jednou přeji všem občanům hodně zdra-
ví, štěstí, trpělivosti, osobních i pracovních
úspěchů a především co nejspokojenější život
v našem městě  a osadách.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pozvánky na leden
13.1. Myslivecký tradiční ples
20.1. Sportovní ples
24.1. Pololetní koncert žáků ZUŠ
25.1. Brněnské kytarové kvarteto
28.1. Zimní slavnost
28.1. Zámecký ples

Školková vánoční nálada Čertíci ve školce Sladké pohoštění na konec, ŠD N. Hrady
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Zápis z 37. schůze městské rady
ze dne 28. 11. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 36. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 36. jednání rady města.

� 2. Stanovení celkového počtu
zaměstnanců města
Rada schvaluje od 1. 1. 2012 celkový počet
16 zaměstnanců zařazených do Městského
úřadu Nové Hrady.
(Rada obdržela od tajemnice MěÚ návrh
na stanovení celkového počtu zaměstnan-
ců města zařazených do Městského úřadu
Nové Hrady od 1. 1. 2012, z důvodu zřízení
nového odboru - Kulturní a informační cen-
trum.)

� 3. Organizační řád
Rada schvaluje Organizační řád Města No-
vých Hradů s účinností od 1. 1. 2012.
(V organizačním řádu je zohledněno zřízení
nového odboru, dále přesuny v náplni práce
jednotlivých odborů.)

� 4. Směrnice Rady města Nové Hrady
1/2011
Rada schvaluje Směrnici Rady města Nové
Hrady č. 1/2011, Pravidla pro přijímání a
vyřizování petic a stížností s účinností od
1. 1. 2012.

� 5. Žádost o schválení odměn
pracovníkům TSM Nové Hrady
Rada bere na vědomí sdělení ředitelky Tech-
nických služeb města Nových Hradů o vy-
placení podílů za II. pololetí roku 2011 a
schvaluje odměnu ředitelce TSM dle návrhu.

� 6. Dodatek č. 4 ke smlouvě o umístění
zařízení
Rada schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě
o umístění zařízení ze dne 31. 10. 1997 se
společností Telefónica Czech Republic, a.
s. a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší úpravu úhrady za umístění za-
řízení a náklady za služby.)

� 7. Pronájem oplocení
Rada schvaluje pronájem oplocení teniso-
vých kurtů v areálu Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady o výměře cca 582 m2 v k. ú.
Nové Hrady, na dobu 10 let, nájemné ve
výši 950 000,-Kč pro Sdružení NiPaS, o. s.
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 8. Stanovisko k vedení evropské
cyklotrasy EV13
Rada souhlasí s návrhem vedení trasy pro-
jektu EURO VELO 13 - Cyklocesta "Želez-
ná opona" - 1. část v katastru Města Nové
Hrady a souhlasí se zapojením Města Nové
Hrady do přípravy a realizace projektu.
Rada pověřuje starostu města dalším jedná-
ním ve věci zařazení požadavků Města na
dovybavení mobiliáře a opravu povrchu
v rámci trasy.

� 9. Žádost o prodloužení nájemní
smlouvy
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 45, Nové
Hrady, na dobu neurčitou a ekonomicky
nejvýhodnější nabídce a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na
úřední desce městského úřadu.
(Rada obdržela od paní Miroslavy Vondro-
vé, Pekařství Nové Hrady žádost o prodlou-
žení nájemní smlouvy v domě čp. 45, nám.
Republiky Nové Hrady, z důvodu skončení
původní nájemní smlouvy.)

� 10. Návrh na zveřejnění pronájmu
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 43, Nové
Hrady (provozovna 30 m2, příslušenství
8 m2), na dobu neurčitou a ekonomicky nej-
výhodnější nabídce a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na
úřední desce městského úřadu.
(Rada projednala návrh na zveřejnění pro-
nájmu nebytových prostor nám. Republiky
čp. 43, Nové Hrady /provozovna - 30 m2,
příslušenství 8 m2/, z důvodu skončení ná-
jemní smlouvy.)

� 11. Návrh na zveřejnění pronájmu
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 43, Nové
Hrady (provozovna 29 m2, příslušenství
12 m2), na dobu neurčitou a ekonomicky
nejvýhodnější nabídce a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na
úřední desce městského úřadu.
Rada projednala návrh na zveřejnění proná-
jmu nebytových prostor nám. Republiky čp.
43, Nové Hrady /provozovna - 29 m2, pří-
slušenství 12 m2/, z důvodu skončení nájem-
ní smlouvy.)

� 12. Žádost o odkoupení pozemku k. ú.
Nové Hrady
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 320/2 o výměře 310 m2 v k. ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním záměru na úřední desce městského
úřadu.
(Rada obdržela od p. Michala Kanděry,
Nové Hrady žádost o odkoupení pozemku
parc. č. 320/2 o celkové výměře 310 m2 v k.
ú. Nové Hrady, který bezprostředně nava-
zuje na pozemek, jehož je vlastníkem.)

� 13. Žádost o odkoupení pozemku k. ú.
Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem části pozemků
parc. KN č. 1009/11, dle geometrického
plánu (č. 895 - 116 F/2011) parc. č. 1009/23
o výměře 17 m2 a parc. KN č. 893/12, dle
geometrického plánu parc. č. 893/14 o vý-
měře 174 m2 v k. ú. Nové Hrady, manželům
Janu a Ivaně Pelechovým, Jižní Město 383,
Nové Hrady. Rada doporučuje zastupitel-
stvu schválit prodej předmětných pozemků
za částku 100,- Kč/m2 + úhrada nákladů za
geometrický plán a postupuje žádost k pro-
jednání zastupitelstvu města.

� 14. Neuspokojivý stav veřejné
kanalizace – Sokolí hnízdo
Rada bere na vědomí žádost Krajského ředi-
telství Policie středočeského kraje, odboru
správy majetku o svolání místního šetření za
účelem řešení dlouhodobě neuspokojivého
stavu veřejné kanalizace v lokalitě Sokolí
hnízdo. Rada souhlasí s provedením místní-
ho šetření a pověřuje místostarostu p. Šlen-
ce jeho svoláním.

� 15. Zvací dopis
Rada bere na vědomí zvací dopis od Regio-
nálního odboru SZIF České Budějovice
k podpisu Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na pro-
jekt "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady - III. etapa". Rada pověřuje staros-
tu podpisem Dohody o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR na projekt
"Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady -
III. etapa". Rada pověřuje Investiční odbor
MěÚ Nové Hrady přípravou výběrového ří-
zení na dodavatele prací dle projektové žá-
dosti.
(Projekt řeší dokončení výměny oken v Domě
s pečovatelskou službou. Celkové výdaje pro-
jektu činí 1 017 337,-Kč, přislíbená dotace
508 668,- Kč, realizace je plánována na rok
2012.)

� 16. Žádost o projednání připojení ke
kampani "Vlajka pro Tibet"
Rada bere na vědomí žádost Občanského
sdružení LUNGTA o projednání připojení
se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Ti-
bet" dne 10. 3. 2012 a nepřipojuje se k této
aktivitě.

� 17. Žádost o spolupráci při pořádání
sportovní akce "Okolo jižních Čech"
Rada bere na vědomí žádost CK RBB
INVEST Jindřichův Hradec o spolupráci
při pořádání cyklistického etapového závo-
du mužů "Okolo jižních Čech" a pověřuje
starostu jednáním o zajištění sponzorské
podpory pro realizaci závodu.
(Rada obdržela od CK RBB INVEST Jin-
dřichův Hradec žádost o spolupráci při
pořádání významné sportovní akce - cyk-
listický etapový závod mužů, zařazeného
do seriálu Světového poháru - UCI. Závod
"Okolo jižních Čech" se uskuteční v termí-
nu 6. - 9. září 2012 a městu Nové Hrady je
nabízeno, aby se stalo startovním místem
pro etapu dne 8. září. Organizátoři však
zapojení města do závodu podmiňují po-
mocí Města Nové Hrady v rovině technic-
ké a finanční /50.000,-Kč/. Rada souhlasila
se zapojením do organizace závodu za
předpokladu zajištění finančního podílu
Města Nové Hrady ze strany místních či re-
gionálních sponzorů.)

� 18. Oznámení o vytyčení hranic
pozemku k. ú. Štiptoň
Rada bere na vědomí Oznámení paní Evy
Pivoňkové, Stupná o vytyčení vlastnické

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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hranice v k. ú. Štiptoň pozemku parc. č.
1099, který sousedí s pozemkem města
parc. č. 1155.

� 19. Dotační dopis
Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru kanceláře
hejtmana o poukázání účelového neinves-
tičního transferu na činnost jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Města Nové Hrady ve
výši 17 215,- Kč a SDH Údolí u Nových
Hradů ve výši 1 035,- Kč.

� 20. Žádost o pomoc při zajištění
paliativní hospicové péče
Rada bere na vědomí žádost Hospicu sv.
Jana N. Neumanna, Prachatice o pomoc
při zajištění paliativní hospicové péče ne-
vyléčitelně nemocných pacientů a pověřu-
je starostu jednáním ve věci případného
poskytnutí příspěvku.

� 21. Sdělení ve věci pochybnosti
Rada bere na vědomí sdělení Krajského úřa-
du Jihočeského kraje č. KUJCK 37535/
2011 OZZL/3/Zam. Rada pověřuje tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zajištěním podání
návrhu na změnu zápisu v katastru nemovi-
tostí dle vyjádření Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví sdělení ve věci
pochybnosti o tom, zda se jedná či nejedná
v případě pozemků v areálu TJ Nové Hrady
v k. ú. Nové Hrady o povrchové vody. Před-
mětné pozemky jsou vedeny jako vodní plo-
cha se způsobem využití jako rybník či
zamokřená plocha. Na základě sdělení Kraj-
ského úřadu (nejedná se o povrchové vody)
může dojít ke změně zápisu v katastru ne-
movitostí.)

� 22. Projednání vodoprávních řízení
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Měst-
ského úřadu v Trhových Svinech, odboru
životního prostředí – oddělení vodního
hospodářství a rybářství o prodloužení pro-
vedení zkušebního provozu vodního díla
"Napojení areálu HBSW na ČOV Nové
Hrady" do 30. 9. 2012.

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

� 24. ROP – Oznámení o výsledku
hodnocení přijatelnosti
Rada bere na vědomí oznámení ROP Jiho-
západ o záporném výsledku hodnocení při-
jatelnosti projektu "Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu v Nových Hradech".
(Rada obdržela od ROP Jihozápad ozná-
mení o záporném výsledku hodnocení při-
jatelnosti projektu "Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu v Nových Hradech" s tím,

že projekt nesplnil požadovaná kritéria při-
jatelnosti.)

� 25. Projekt  "Snížení energetické
náročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech"
Rada souhlasí s podáním žádosti o podporu
projektu "Snížení energetické náročnosti
Centra volnočasových aktivit v Nových
Hradech" v rámci OP Životní prostředí a po-
věřuje starostu podáním projektové žádosti.
(Starosta informoval radu o přípravě projek-
tu "Snížení energetické náročnosti Centra
volnočasových aktivit v Nových Hradech".
Projekt řeší zateplení, výměnu oken a změ-
nu vytápění v objektu bývalých jeslí. Celko-
vé náklady projektu jsou 8 806 200,-Kč,
požadovaná výše dotace je 6 630 120,-Kč,
vlastní podíl Města Nové Hrady jako žada-
tele je 2 176 080,-Kč. Projekt počítá po rea-
lizaci s roční úsporou nákladů na provoz
objektu ve výši 287 880,-Kč /úspora stano-
vená na základě energetického auditu/.)

� 26. MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o obdržení fi-
nančních prostředků na rozvojový program
2. etapy "Posílení platové úrovně pedago-
gických pracovníků" na 4. čtvrtletí roku
2011 a schvaluje poskytnutí finančních
prostředků z programu 2. etapy "Posílení
platové úrovně pedagogických pracovníků"
na 4. čtvrtletí ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady dle předloženého návrhu.

� 27. Dodatky č. 5 a č. 6 ke smlouvě o dílo
– "Nové Hrady – výstavba
a modernizace místních komunikací"
Rada schvaluje Dodatek č. 5 Smlouvy o dílo
a Dodatek č. 6 Smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem EUROVIA CS, a.s. Praha ve
věci realizace díla: Nové Hrady - výstavba a
modernizace místních komunikací a pově-
řuje starostu podpisem dodatků.
(Dodatek č. 5 řeší odpočet nerealizovaného
parkoviště v lokalitě Ekosídliště a odpočet
neprovedených ploch v lokalitě Zahradní
čtvrť. Dodatek č. 6 řeší dodatečné vícepráce
ve stejných lokalitách, které byly realizová-
ny na základě dohody mezi investorem a
zhotovitelem.)

� 28. Dodatky č. 1 a č. 2 ke smlouvě o dílo
– "Obnova veřejných prostranství
a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady",
rekonstrukční práce na objektu
Kuželny (2. Etapa, druhá část)"
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
a Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo uzavřené se
zhotovitelem SEXTOU spol. s r. o., Planá
67, k realizaci projektu "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady, rekon-
strukční práce na objektu Kuželny (2. etapa,
druhá část)".
(Dodatek č. 1 řeší odpočet nerealizovaných
stavebních prací /provedení odvodňovacího

žlabu z polymerbetonu/. Dodatek č. 2 řeší
rozšíření o dodatečné stavební práce, které
byly realizovány na základě dohody mezi
investorem a zhotovitelem.)

Zápis z 38. schůze městské rady
ze dne 7. 12. 2011 – mimořádná

� 1. VZ – Dodávka popelnicových boxů
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakáz-
ky "Dodávka popelnicových boxů". Rada
schvaluje dodavatele společnost RABAT
ČR, a. s. České Budějovice a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního odboru
MěÚ N. Hrady Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky "Dodávka
popelnicových boxů". Byly předloženy dvě
nabídky, z nichž podmínky výběrového ří-
zení nejlépe splnila nabídka od společnosti
RABAT ČR, a. s.)

� 2. VZ – Kalendář akcí a událostí
na rok 2012
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek v rámci veřejné za-
kázky "Kalendář akcí a událostí na rok
2012". Rada schvaluje dodavatele společ-
nost TYPODESIGN s. r. o. České Budějo-
vice a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního odboru
MěÚ N. Hrady Zprávu o posouzení a hod-
nocení nabídek veřejné zakázky "Kalendář
akcí a událostí na rok 2012". Bylo předlože-
no pět nabídek, z nichž podmínky výběro-
vého řízení nejlépe splnila nabídka od
společnosti TYPODESIGN s. r. o., České
Budějovice.)

� 3. Školská rada
Rada jmenuje jako zástupce zřizovatele čle-
ny Školské rady při ZŠ Nové Hrady paní
Mgr. Marii Holakovskou, pana Ing. Pavla
Trubače a pana Mgr. Radka Sovu. Rada dě-
kuje všem členům školské rady za práci ve
školské radě v uplynulém funkčním období
školské rady.
(Rada obdržela od ředitele ZŠ Nové Hrady
Mgr. Karla Kříhy výsledky voleb do škol-
ské rady pro její nové tříleté období a žádost
o jmenování tří členů školské rady jako zá-
stupců zřizovatele. Školská rada má 9 čle-
nů, jednu třetinu volí zákonní zástupci
nezletilých žáků /zvoleni Mgr. T. Rolínek,
Š. Dibďáková a K. Jarolímková/, jednu třeti-
nu tvoří členové zvolení pedagogickými
pracovníky /zvoleny Mgr. I. Pelechová,
Mgr. J. Štorová a Mgr. K. Vítovcová/ a jed-
nu třetinu zástupci zřizovatele. Rada pro-
jednala návrhy nominací a jmenovala jako
zástupce zřizovatele členy Školské rady při
ZŠ Nové Hrady paní Mgr. Marii Holakov-
skou, pana Ing. Pavla Trubače a pana Mgr.
Radka Sovu. Rada zároveň vyjádřila podě-
kování všem členům školské rady za práci
ve školské radě v uplynulém funkčním ob-
dobí školské rady.)
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ZÁPIS  z   9.   veřejného  zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne  24. listopadu   2011
Přítomni: Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan

Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni: pí. MUDr. Nataša Návarová.
Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva.
Zapisovatel: Jana Káplová

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání
zahájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítom-
nosti 14 členů zastupitelstva, t. j. nadpolo-
viční většina a zastupitelstvo je usnášení-
schopné. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 8. zasedání byl řádně ověřen, předán ke
zveřejnění a nebyla vůči němu vznesena
žádná  námitka.

Návrh programu:
Pan starosta navrhl doplnění programu o bod
č. 5 – Obstaravatelská smlouva s Technický-
mi službami města Nových Hradů.
Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení:
p. Bc. Josef Vochoska, pí. Emilie Koppen-
steinerová, p. Petr Michale
Návrhová komise byla schválena 11 hlasy,
3 zastupitelé se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef
Vochoska.

Hlasování:

Pro
11

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
Mgr. Jarmila Kubaláková, pí. Ing. Eva
Ševčíková,p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se    3 pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, p. Bc. Josef Vochoska

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
9. jednání zastupitelstva: p. Ivan Dorotovič,
pí. Ing. Eva Ševčíková.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle ná-
vrhu 12 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hla-
sování.

Hlasování:

Pro
12

Pí. Ing. Ladislava Bártová,
p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, p. Miroslav Šlenc,
p. Jiří Vicány,  p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se
2

p. Ivan Dorotovič,
pí. Ing. Eva Ševčíková,

� 1. Kontrola usnesení z 8.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 8. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl, v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení z 8. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1.
Pan starosta informoval o prodeji poslední
parcely v ZTV „Pod Zámeckým“, kdy zá-
měr prodeje této parcely byl opakovaně
zveřejněn a p. Janoušek byl jediným žadate-
lem o koupi této nemovitosti.
Zastupitelstvo schvaluje prodej parc. č.
301/2 v k. ú. Nové Hrady o výměře 1 000 m2

panu René Janouškovi, Nové Hrady, za
cenu stanovenou dle podmínek schválených
zastupitelstvem města na 24. Veřejném jed-
nání zastupitelstva města dne 10. 12. 2009.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy - 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

2.2.
Pan starosta informoval zastupitele o prode-
ji nemovitostí v Byňově, jedná se o areál
bývalé mateřské školy, a to o budovu č. p.
22, pozemek pod budovou, atomový kryt a
pozemek pod ním a další pozemek souvise-
jící s tímto celým objektem. Osadní výbor
pro Byňov, Štiptoň a Jakuli se vyjádřil klad-
ně k prodeji objektu, vzhledem k tomu, že
náklady spojené s případnou rekonstrukcí
areálu by byly velmi vysoké. Dále bylo
s osadním výborem domluveno, že výtěžek
z prodeje objektu bude zpětně investován
do dalšího rozvoje obce, zázemí pro hasi-
če, sportovce a ostatní občany Byňova.
V souvislosti s cenou byl proveden znalec-
ký posudek na ocenění nemovitostí, který
stanovil částku 650.000,- Kč. Po zveřejnění
záměru prodeje se přihlásili se svou nabíd-
kou za celkovou částku 655.000,- Kč man-
želé Šislerovi.
Zastupitelstvo schvaluje prodej budovy č.
p. 22 na st. parc. č. 157 – objekt občanské
vybavenosti, pozemku parc. st. č. 157 o
výměře 190 m2 (nová výměra dle GP č.
332-101F/2011), pozemek parc. st. č. 352
včetně předmětné budovy ( bývalý protiato-
mový kryt) o výměře 36 m2, část pozemku
parc. č. 608/14 (dle GP parc. č. 608/10 o vý-
měře 1 065 m2) v k. ú. Byňov, manželům
Ivetě a Miroslavu Šislerovým za celkovou
cenu 655 000,- Kč + úhradu nákladů za po-
řízení geometrického plánu. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy
-  14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

2.3.
Pan starosta informoval o žádosti p. Pavla
Motyčáka a pí. Ivety Kučerové o možnosti
změny vlastnictví pozemku z podílového
spoluvlastnictví na vlastnictví výlučné pro
p. Motyčáka, aby nebyly porušeny podmín-
ky prodeje pozemku za účelem výstavby ro-
dinného domu.
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke
Kupní smlouvě ze dne 4. 3. 2011 mezi Měs-
tem Nové Hrady a panem Pavlem Motyčá-
kem a paní Ivetou Kučerovou, kterým
Město Nové Hrady vydává souhlas s vypo-
řádáním pozemků parc. č. 301/8, parc. č.
301/9, parc. č. 31/13 díl „w“ a parc. č.
301/14 díl „x“ v k. ú. Nové Hrady, zapsa-
ných v katastru nemovitostí jako parc. č.
301/8 o výměře 796 m2 v k. ú. Nové Hrady a
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jejich převedením do výlučného vlastnictví
jednoho z kupujících. Zastupitelstvo pově-
řuje starostu podpisem Dodatku č. 1 kupní
smlouvy –14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

2.4.
Pan starosta sdělil zastupitelům novou in-
formaci k projektu Rozvoj infrastruktury
cestovního ruchu v Nových Hradech ohled-
ně uplatnění DPH. Dle daňové poradkyně
nebude možno uplatnit DPH. Nezpůsobilé
výdaje projektu budou navýšeny, projekt je
zatím ve fázi posuzování přijatelnosti a hod-
nocení.
Zastupitelstvo bere na vědomí informaci
k projektu Rozvoj infrastruktury cestovního
ruchu v Nových Hradech – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
3.1.
Pan starosta informoval o provedení roz-
počtového opatření č. 5.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5 dle návrhu –14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

3.2.
Pan starosta vysvětlil návrh na navýšení pří-
spěvku pro Technické služby města Nových

Hradů o 1.100.000,- Kč. Město prostřednic-
tvím TSM realizovalo úpravu parkoviště a
boxů pro popelnice mezi domy čp. 214 a
215 - tímto krokem byly ušetřeny finanční
prostředky. Na realizaci této akce je navýše-
ní o 600.000,- Kč, druhá část navýšeného
příspěvku je určena na úhradu ztráty z mi-
nulých let, kterou se rada města rozhodla
postupně hradit. Tímto krokem se TSM po-
krývá investiční fond, ze kterého si v letoš-
ním roce zakoupily nový dodávkový vůz.
Zastupitelstvo schvaluje navýšení rozpočtu
Technických služeb města Nových Hradů
pro rok 2011 o částku 1 100 000,- Kč for-
mou navýšení příspěvku z rozpočtu města -
14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

3.3.
Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření
č. 6 provede schválenou změnu rozpočtu
vůči TSM.
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatře-
ní č. 6 dle návrhu. – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 4. Pravidla pro přidělování příspěvků
Pan starosta uvedl, že město mělo pravidla
pro přidělování příspěvků pouze pro spor-
tovní organizace. Bylo dohodnuto, že se
zpracují pravidla i pro ostatní organizace,
jsou zde zahrnuta i pravidla Grantového
programu města. Dále je počítáno i s určitou
rezervou pro příspěvky, které lze poskyt-
nout i v průběhu roku a po schválení rezervy
zastupitelstvem v rámci rozpočtu města na
příslušný rok by o jejich použití rozhodova-
la rada města.
Pan starosta předal slovo p. Bc. J. Vochos-
kovi, který tato pravidla zpracoval ve spolu-
práci s p. Mgr. Jarolímkem.
Pan Bc. Vochoska seznámil zastupitele
s návrhem nových pravidel pro přidělování
příspěvků všem zájmovým organizacím a

přesně specifikoval poskytování příspěvku.
Příspěvky bude možno použít i na investič-
ní akce.
Pan starosta doplnil, že důležitý je objem
peněz, který bude na tyto příspěvky odsou-
hlasen zastupitelstvem města v rámci
schvalování rozpočtu.
Pan Dorotovič zároveň jako předseda TJ
konstatoval, že přímo jejich organizace
bude dostávat podle nového systému méně
peněz. Dále uvedl, že se měli svolat předse-
dové spolků a výborů a projednat tento bod
přímo s nimi, proto uvedl, že by se měl tento
bod stáhnout z projednávání a přesunout na
další zastupitelstvo, které bude v prosinci.
Pan starosta oponoval, že by u TJ Nové
Hrady došlo ke krácení příspěvku. Právě
tímto novým návrhem budou zabezpečeny
prostředky právě na provoz nemovitostí.
Návrh pravidel byl projednán finanční ko-
misí a byl předložen i komisi pro kulturu,
sport a spolkový život.
Pro TJ se objem peněz nesníží, ale podle
pravidel budou prostředky použity ve pros-
pěch objektu a na činnost si bude muset or-
ganizace zaopatřit peníze sama.
Pan Bc. Vochoska doplnil, že v případě TJ
Nové Hrady by dle propočtu mělo při stej-
ném počtu členů dojít naopak k mírnému
navýšení.
Pan Dorotovič uvedl, že se pravidla měla
projednat ve výborech spolků a organizací,
nejvíce se změna dotkne TJ. Proto žádá
o projednání tohoto bodu na příštím zastu-
pitelstvu.
Pan starosta konstatoval, že pokud mají pra-
vidla platit od 1. 1. 2012, jejich schválení
v prosinci by bylo pozdě s ohledem na podá-
ní žádostí. Dále uvedl, že je možné, aby se
v případě připomínek zastupitelstvo k tomu-
to bodu vrátilo, nicméně na tomto jednání
pravidla schválilo dle návrhu, aby pravidla
platila již pro přípravu příštího rozpočtu.
Pan Dorotovič požádal pana starostu a mís-
tostarostu Bc. Vochosku, zda se by alespoň
jeden z nich nezúčastnil jednání výboru TJ
v úterý od 18.00 hodin a vysvětlil princip
pravidel přímo členům výboru.
Zastupitelstvo schvaluje Pravidla pro přidě-
lování příspěvků Města Nové Hrady –
13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

Pí. Ing. Ladislava Bártová,
p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se
1 p. Ivan Dorotovič

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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V 18.52 odešel z jednací místnosti pan Do-
rotovič.

� 5. Obstaravatelská smlouva
Pan starosta uvedl, že rada zřídila od 1. 1.
2012 v rámci Městského úřadu Nové Hrady
nový odbor Kulturní a informační centrum,
dále schválila delimitaci 4 zaměstnanců
Technických služeb města Nových Hradů
na Město Nové Hrady. Z nové obstaravatel-
ské smlouvy je právě vyjmuta činnost KIC a
TSM se budou starat o majetek města.
V 18.54 se do jednací místnosti vrátil pan
Dorotovič.
Pan starosta uvedl, že kultura byla dříve
převedena na TSM z důvodu odpočtu DPH,
tento důvod již pominul, neboť město je také
plátcem DPH a platí pro něj stejné podmín-
ky jako pro TSM. Poté předal slovo p. Bc.
Vochoskovi, který zpracoval nový návrh
obstaravatelské smlouvy.
Pan Bc. Vochoska přesně uvedl, která usta-
novení obstaravatelské smlouvy se mění a
která zůstávají beze změny. V rámci peněž-
ního toku dochází ke změně u plateb nájem-
ného z bytů a nebytových prostor s tím, že
náklady na správu a údržbu domů, bytů a
nebytových prostor budou komplexně hra-
zeny z výnosů (nájemné), ostatní výnosy
budou odvedeny vlastníkovi (Město Nové
Hrady). Výnosy z odpadového hospodářství
budou součástí provozní dotace TSM. Sys-
tém zůstává zachován u lesů a parkovacích
ploch.
Pan starosta uvedl, že některé práce, které
TSM prováděly pro město, se fakturovaly.
Nyní tyto práce budou zahrnuty do provozní
dotace, včetně správy budovy úřadu.
Paní Koppensteinerová se dotazovala, zda
nájemné, které se vybere, se převádí vlastní-
kovi a zda jej město bude zpět investovat.
Pan starosta odpověděl, že nájemné budou i
dále vybírat Technické služby města No-
vých Hradů. Z nájemného se budou nejprve
hradit opravy bytů a nebytových prostor a
teprve čistý zisk se převede městu. Město
samozřejmě bude rozhodovat o využití
prostředků z nájemného na jednotlivé re-
konstrukce bytů a nebytových prostor. Výše
prostředků bude jasně schválena v rámci
rozpočtu města pro daný rok. Podobný sys-
tém byl i v minulosti.
Zastupitelstvo schvaluje Obstaravatelskou
smlouvu mezi Městem Nové Hrady a Tech-
nickými službami města Nových Hradů –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan
Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová,
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 0

� 6. Interpelace

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

� 7. Diskuse

Do diskuse se přihlásila paní Jarolímková
(občané), poděkovala zastupitelům, kteří
přispěli na stolní fotbal pro objekt Koželuž-
ny. Dále pozvala zastupitele na adventní
akce a upozornila na hezkou výstavu v hor-
ní části Koželužny, kterou připravila 5. třída
základní školy.

Pan Dorotovič jako předseda kontrolního vý-
boru uvedl, že proběhla kontrola Technic-
kých služeb města Nových Hradů. Po
projednání zprávy o kontrole ve výboru
bude předána informace zastupitelstvu.
Dále uvedl, že došlo k zaregistrování novo-
hradského masopustu jako občanského
sdružení. Tímto krokem by mělo dojít ke
zjednodušení získávání financí pro organi-
zování masopustu.

Pan starosta informoval zastupitelstvo o jed-
nání ve věci objektu na náměstí čp. 9 s tím,
že rada odstoupila od jednání o koupi této
nemovitosti. Rozhodnutí bylo podloženo
posouzeními odborníků, na jejichž základě
rada města obdržela rozbor, ze kterého vy-
plývá, že náklady na nákup a rekonstrukci
by byly příliš vysoké (30 – 40 miliónů ko-
run). Náklady by zatížily rozpočet města na
další léta, proto rada doporučuje spíše re-
konstruovat na byty jiné objekty, které jsou
v majetku města. Informaci o odstoupení
od záměru již rada postoupila majiteli ob-
jektu a partnerům, kteří měli zájem odkou-
pit části objektu v přízemí a v 1. patře.

Dále starosta informoval o jednání o areálu
bývalé roty, kde je podepsána smlouva o
bezúplatném užívání dolní části pro integ-
rovaný záchranný systém a budou zde mít
zázemí i TSM. S Policejním prezidiem je
zatím dohodnuto, že spodní část areálu pře-
vedou na město bezúplatným převodem. O
další části se ještě bude jednat. Velkou vý-
hodou areálu jsou dva samostatné příjezdy,
kdy těžká technika může využívat zadního
vjezdu od vodárny.

Pan starosta konstatoval, že se hromadí dotazy
ohledně opravy již osazených obrubníků
v sídlišti ŽPSV. Tyto opravy hradila v celé
míře zhotovitelská firma. Dále starosta
upozornil na změnu osvětlení v ulicích
Hradební a 5. května (plus u domu čp. 114),
změna osvětlení byla financována z dotace
Jihočeského kraje, realizovalo se celkem
15 světel.

Pan starosta dále upozornil na koncesní řízení
na provozovatele vodohospodářského ma-
jetku, kdy řízení musí být provedeno přes-
ně podle pravidel ministerstva. Koncesní
řízení je časově náročné. V současné době
probíhá první část, druhá se protáhne do
roku 2012. Na prosincovém zastupitelstvu
tedy bude nutno schvalovat vodné a stočné
na další rok. Podle předběžných propočtů
by nemělo dojít k navýšení ceny, dojde
pouze ke změně v DPH, což Město Nové
Hrady nemůže ovlivnit.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, jestli se ne-
měly od TSM oddělit i lesy, aby byl větší
dohled.

Pan starosta uvedl, že z pohledu kontroly je
jedno, jestli jsou lesy pod TSM nebo pod
městem. Provoz lesů je dle jeho názoru
ekonomičtější, pokud jsou pod TSM, neboť
některé práce vykonávají zaměstnanci
TSM v rámci své pracovní náplně a dochá-
zí tak i k lepší využitelnosti pracovní doby.

Pan Ing. Kasan uvedl, že se mezi občany ne-
ustále hovoří o nutnosti kontrol v lese jako
o něčem závažném, co je opomíjeno. Kon-
troly zde ale opakovaně proběhly a výsled-
ky byly vždy velmi dobré, což ukazuje na
dobrou práci lesního hospodáře. Ing. Ka-
san vidí určité rezervy v nastavení systému
evidence a ve způsobu prodeje dřeva. Dále
konstatoval, že ve zpravodaji nevyšel žád-
ný článek o tom, jak se hospodaří v lesích.
Dle názoru Ing. Kasana by tak odpadlo
mnoho debat, protože by sdělením infor-
mace odpadly nepodložené debaty. Uvedl,
že je proti takovýmto debatám a nepodlo-
ženému napadání Ing. H. Švarce.

Pan Sýkora (občané) řekl, že se mu nelíbí fi-
nanční toky v tomto středisku, proti hospo-
daření v lesích nemá námitky.

Pan starosta uzavřel tuto diskusi s doporuče-
ním, aby se tyto věci diskutovaly dále ve
výborech, ale s konkrétními podněty a ná-
vrhem na řešení, který se následně projed-
ná s lesním hospodářem a vedením TSM.

Pan starosta informoval o změnách na měst-
ském úřadě. V důsledku odchodu paní
Morongové (důchod) a také v rámci So-
ciální reformy I. jsou od 1. 1. 2012 naplá-
novány vnitřní změny a přesuny náplně
práce. Dále bylo vyhlášeno výběrové říze-
ní na obsazení místa referenta na investiční
a majetkový odbor. Počet zaměstnanců zů-
stává stejný.

� 8. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na
9. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů a ukončil jednání zastupitel-
stva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo  ukončeno v 19.37 hodin.

Starosta Mgr. Vladimír Hokr
Ověřovatelé zápisu:

Ivan Dorotovič, Ing. Eva Ševčíková

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

PODĚKOVÁNÍ
Obyvatelé Domu s pečovatelskou službou
děkují Městu Nové Hrady za zakoupení
nového televizního přijímače.
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Informace z Městského úřadu Nové Hrady
Upozornění pro občany:

Poplatek ze psů je splatný od 1. února do 15. března. Poplatek za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (poplatek za od-
pad) je splatný od 1. února do 30. června. Poplatky se vybírají v úřední hodiny v pokladně
v přízemí městského úřadu, která je od 1. 1. 2012 spojena s matrikou, evidencí obyvatel a poda-
telnou. Upozorňujeme nájemníky v městských bytech, že poplatek za odpad již nebude vybírán
společně s nájemným, ale musí jej individuálně zaplatit na městském úřadě.

Sazba poplatků zůstává ve stejné výši jako v loňském roce a vybírají se od 1. února.

Poděkování
Ing. Bohuslav Švarc

V neděli 18. prosince 2011 odešel z tohoto
světa pan Ing. Bohuslav Švarc. Odešel v něm
nejen člověk, který bude chybět své rodině, ale
také lesům, stromům a všemu živému, co v no-
vohradské přírodě miloval, pěstoval, opečová-
val a chránil. Odešel moudrý člověk, který
nejenže své znalosti uplatňoval ve své práci
a při ochraně přírody, ale také je dokázal spo-
lu se svými zkušenostmi předávat svým kole-
gům a především mládeži, kterou pomáhal
vychovávat k lásce k přírodě.

Rád bych i touto cestou vyjádřil hlubokou
soustrast rodině a ještě jednou vyjádřil velké
poděkování za celoživotní přínos pana Ing. B.
Švarce a jeho práci ve prospěch novohradské
přírody a pro Město Nové Hrady. Čest jeho
památce.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

SDH Údolí u Nových Hradů
děkuje přátelům a příznivcům

za spolupráci v roce 2011
a všem přeje úspěšný nový rok 2012

naplněný pohodou spojenou
se stálým zdravím,
láskou a štěstím.

SDH Nakolice
Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní
šavlovou koledu,

která se uskuteční
v sobotu 11. února 2012,

v obcích Vyšné, Obora a Nakolice

Seniorklub Nové Hrady
Členové seniorklubu Nové Hrady se společně rozloučili se sta-

rým rokem v Koželužně. Do nového roku přejí všem spoluobčanům
hlavně ZDRAVÍ.

Výzva o „nevšední“ pomoc
aneb co lze najít na půdě
Provozovatelé novohradské kovárny, kterým je o.p.s. Rožmberk,

plánují vytvořit na půdě kovárny nevšední expozici. Tedy pokud to lze
takto nazvat. Zkrátka nás paní Olga Černá požádala, zda bychom jí po-
mohli sehnat různé staré „harampádí“, ze kterého by chtěla udělat na
půdě kovárny „zážitkovou“ půdu.

Můžou to být různé věci, které už skoro vyhazujete – starý kufr,
smaltované nádbí, starý kočárek, staré poprababičkovské šaty, staré ob-
razy, staré nářadí… atd. Prostě to, co by se pak dalo na kovářské půdě
objevovat. Pokud tedy něco takového máte a rádi věnujete, přineste
nám to na KIC (přízemí radnice), rádi vše předáme dál. V létě pak mů-
žete s dětmi jít objevovat „tajemství“ starých časů. K. Jarolímková

Stolní kalendář města Nových Hradů
bude v polovině ledna

Město Nové Hrady vydává i na tento rok stolní kalendář, ve kte-
rém naleznete kalendárium se zapracovanými tipy na kulturní, spor-
tovní školní a další akce, dále fotografie z akcí roku 2011 a základní
informace a kontakty týkajících se místní státní správy, služeb, or-
ganizací a podnikatelů.

Ačkoli jste nás někteří dotazovali ohledně kalendáře již na konci
roku, dříve nebylo možné kalendář vytisknout. Jednak jsme bohu-
žel požadované podklady neměli včas (termíny a seznam plánova-
ných akcí spolků, škol a dalších organizací), a tak se přípravy
protáhly až do období vánočních svátků a dovolených (zaměstnanců
KIC i tiskárny). Některé věci zkrátka ovlivnit nejde tak, abychom
byli všichni spokojení. Děkujeme tedy za trpělivost a snad se Vám
kalendář, který všechny domácnosti obdrží do schránek, bude líbit.

K. Jarolímková
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY

MY TŘI KRÁLOVE JDEME K VÁM,
ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ VINŠUJEM VÁM…

S touto písní, vlastnoručně vyrobenými ko-
runami a v převlečení, každoročně obcházejí
děti celou školku a společně tak vítají nový
rok.

Vánoční čas ve školce začal již 23. listopa-
du adventní dílnou, kde maminky s dětmi tvo-
řily vánoční výzdobu a adventní věnce nejen
do školky. 5. 12. nás ve školce navštívil sám
Mikuláš s anděly z kláštera. Společně jsme si
zazpívali, zatančili a dětičky dostaly pozitivní
rady do života, potom jsme se převlékli do čer-
tovských kostýmů a udělali jsme si čertovský
rej ve třídách a připomněli jsme si pravidla
slušného chování. Předškoláci chodili do kera-
mické dílny tvořit vánoční dárek pod vedením
Lidky Mackové. Všechny děti si v koželužně
s Luckou Sovovou vyrobily svíčky ze včelího
vosku a prohlédly si krásnou výstavu páťáků.

Na Mikuláše 6. 12. naše školka vyjela s ro-
diči a dětmi s mikulášskou nadílkou k našim
sousedům do Rakouska. Celé dopoledne jsme
pobyli v partnerské školce v Großschönau, za-
žili jsme Mikulášskou nadílku, zazpívali jsme
si společně německy i česky. Po vydatné sva-
čince si děti pohrály, než nastal čas k odjezdu.
Předali jsme osobní i školkové dárečky a před
rozloučením jsme pozvali rakouské kamarády
k nám na masopust.

Nezapomněli jsme v tomto čase ani na zví-
řátka, která přicházejí ke krmelci. Ve školce
nás navštívili policisté z Českého Krumlova,
kteří nám ukázali výcvik služebních psů. Do
školky přijeli papoušci ze ZOO Dvorec a man-
želé Ambrožovi nám poutavě vyprávěli o je-
jich životě, chování a výchově.

Předškoláci na radnici přivítali svým kultur-
ním pásmem nové občánky a potěšili babičky a
dědečky vánoční besídkou v pečovatelském
domě.

Také jsme byli pozváni na staročeskou vá-
noční expozici do místního hradu, děkujeme za
okouzlující seznámení s vánočními tradicemi.

V pondělí 19. 12. jsme jeli na vánoční výlet
do Jindřichova Hradce prohlédnout si Krýzo-
vy jesličky. Byl to pro nás všechny nezapome-
nutelný zážitek.

V úterý 20. 12. jsme ve školce prožili Vá-
noční den. S koledami, sváteční výzdobou a
náladou jsme si rozsvítili stromeček a rozbalili
a pohráli si s hračkami pod stromečkem. Po
slavnostním obědě jsme si rozdali přáníčka a
vánoční balíčky. Ve středu 21. 12. odpoledne
přišli rodiče na vánoční posezení, kde jsme
ochutnávali cukroví z rodinných cukrářských
podniků, popovídali si o dětech a zazpívali si
koledy. Bylo to příjemné vánoční naladění
klidu a pohody.

Už se zase těšíme se na příští Vánoce a pře-
jeme Vám, všem spoluobčanům, v tomto roce
hodně zdraví, štěstí a pozitivní energie nejen
při výchově Vašich ratolestí.

Vaše školka
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ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
(pokračování ze strany 8)
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Kouzelnické vystoupení
Martina Cápla a Davida Jarolímka
Co se skrývá pod ubrouskem?

Zprávy ze školní družiny, tentokrát v obrazech
aneb Školní družina ve fotografiích

Připravte se Prstík bude pryč… Bojím, bojím

Malý Mikuláš se svou družinou

Čertovský mariáš

Velký Mikuláš se svou družinou

Vánoční vystoupení – účinkující Vánoční vystoupení – hosté

Vánoční perníčkovaná
První místa Vánoční perníčkované kategorie vánoční perníčky, perníčky na téma Harry Potter
a ceny vychovatelek. Kniha kouzel Honzíka Balka, Perníková chaloupka V. a J. Princů

Do nového roku štěstí na každém kroku přejí
dětem, rodičům, prarodičům i všem ostatním
vychovatelky ŠD „U Klouzajícího sluníčka“.
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Poděkování rodičům a prarodičům
druháčků z „béčka“

Děkuji všem rodičům a také prarodičům dětí z II. B, kteří se fantasticky zapojili do vánoční
výzdoby a občerstvení pro náš Vánoční den. Téměř celý advent nám ve třídě svítil krásně osvět-
lený a nazdobený stromeček, vlastně strom, který byl i pro mě příjemným překvapením od „ba-
bičky a dědy“ Horalíků. Při našem Vánočním dni se u našeho „hodovního“ stolu sešla spousta
druhů vánočního cukroví, na kterém si děti velice pochutnaly a mezi sebou „vyměňovaly“ vlast-
ní zkušenosti z pečení s maminkou či babičkou. Dobrot bylo tak moc, že ještě i druhý den jsme
stále měli co nabídnout případným hostům. O nápoje také nebylo nouze, maminka Nikolky
Kolářové nám připravila skvělý vánoční punč – samozřejmě bez alkoholu.

Všem rodičům chci také moc poděkovat za pomoc při přípravě kostýmů na naše vystoupení.
A děkuji i paní Homerové, mamince mé bývalé žákyně, která nám nakreslila krásná kůzlátka do
naší pohádky.

Do nového roku všem rodičům a prarodičům druháčků z „béčka“ přeji především hodně
zdraví, spoustu příjemných chvil strávených se svými dětmi a těším se na další spolupráci.

Mgr. Marie Rolínková, třídní učitelka II. B

Poděkování rodičů
TJ Nové Hrady

Rád bych jménem rodičů dětských nadše-
ných závodníků a závodnic oddílu TJ
KARATE Nové Hrady poděkoval trenérům
Martinu Hermannovi, Tomáši Balíkovi, Nadě
Štysové, a zejména dvěma hlavním trenérům
Petru Zachařovi a Jaromíru Švendovi za
spoustu obětavé práce, rad a fantastické po-
moci ve prospěch dětí při jejich přípravě na
zkoušky a jednotlivá soutěžní klání. Skvělé
výsledky v uplynulých sezónách svědčí o je-
jich bezvadné práci.

Bez kvalitního zázemí by však oddíl ne-
mohl tak dobře fungovat a přivážet řadu me-
dailí a ocenění. Proto bych rád poděkoval TJ
Nové Hrady - jejímu výboru v čele s panem
Ivanem Dorotovičem - která činnost oddílu
karate podporuje. Velice si vážíme rozhodnutí
zakoupit tatami, které bude již od února slou-
žit malým karatistům pro potřeby tréninků a
nácviku kata a kumite na jednotlivé soutěže.
Díky novému tatami s certifikací WKF bude
možné pořádat semináře, případně i oddílové
turnaje přímo v Nových Hradech.

S přáním úspěšného sportovního vykroče-
ní do nového roku 2012.

Mgr. Tomáš Rolínek

Tradiční zpívání u Vánočního stromu

Čerti se svými pekelnými váhami

Předvánoční koncert na zámku

Malé ohlédnutí za vánočním časem
Ačkoli nám v lednovém čísle NZ nevybylo příliš místa na důkladnou fotoreportáž z předvá-

nočních akcí, alespoň těmito třemi fotkami se ještě na chvíli ohlédneme za svátečním časem.
Tradičním zpíváním u Vánočního stromu jsme zahájili Advent, pak to pořádně neřádně rozjeli
čerti na náměstí a předvánočním koncertem studentského orchestru a sboru na zámku se předvá-
noční čas přiblížil na dosah. V plánu ještě byla Vánoční školní besídka, která byla bohužel zruše-
na z důvodu státního smutku a která mohla být pravděpodobně tou nejhezčí tečkou Adventu.
Věřím, že i bývalý prezident Václav Havel, v té době zesnulý, by si to tak přál a děti i dospělí lidé
tak mohli mít společně příležitost důstojně tuto skutečnost prožít. Minuta ticha a zmínka slovem
by slavnostní předvánoční atmosféru ještě umocnila.

Děkuji všem, kteří jakýmkoli dobrým a ušlechtilým způsobem zajistili a pomohli s předvá-
nočními akcemi a potěšili tak své  přátele, děti, sousedy, spoluobčany.

K. Jarolímková

Digitalizace novohradského kina
Od ledna tohoto roku dochází k podstatnému omezení provozu novohradského kina.

V plné míře a vážnosti nás (a mnoho dalších malých kin) naplno zasáhl fenomén nazvaný di-
gitalizace kin, respektive přechod na jinou technologii promítání. V podstatě všichni distribu-
toři, kteří na trhu nabízejí filmy, přechází na tuto novou technologii a klasické filmové pásy
mizí. Šance na získání opravdu aktuálních filmových novinek na „35mm“ pásech je bohužel
minimální, tzv. animáky pro děti už téměř žádné ve staré verzi nejsou.

V současné době připravuje Město žádost na Ministerstvo kultury ČR o poskytnutí dotace
na zmiňovanou digitalizaci kina. A to i přesto, že návštěvnost našeho kina byla ne příliš vyso-
ká se snižující se tendencí. Pokud by se však podařilo kino digitalizovat, bylo by možné uvá-
dět nové filmové tituly podstatně dříve, mohli bychom vysílat i přímé sportovní přenosy,
divadelní představení a koncerty, dále by bylo možné využívat digitální technologie pro
nové výukové prostředky a vzdělávaní ve školách. K. J.
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Sportovní
ples
Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady
se koná v pátek 20. 1. 2012
od 20.00 hod., vstupné 100 Kč
sál Hotelu Máj Nové Hrady

hraje kapela Hyalit

Myslivecké sdružení Nové Hrady
pořádá

dne 13. 1. 2012

Tradiční
myslivecký ples
začátek v 19 hod. v hotelu Máj

Již tradičně bohatá myslivecká
tombola: divočáci, daňci, jeleni,

mufloni, srnčí, zajíci, kachny, bažanti
a mnoho dalších cen.

K tanci hrají:
kapely ROSA a VESELÁ MUZIKA

Občerstvení zajištěno:
zvěřinový gulášek

Zvou novohradští myslivci

Novohradská univerzitní kolej
a Akademické a univerzitní centrum

si vás dovolují pozvat na

IX.

Zámecký

ples

v sobotu 28. ledna 2012 od 19.00
v historických sálech zámku

v Nových Hradech

K tanci a poslechu hraje kapela Hyalit,
je přichystána tombola, občerstvení

a další doprovodný program.

Vstupné 100,- Kč, rezervace:
Radka Řebíková, tel.: 774 652 472,

e-mail: rebikova@ufb.jcu.cz

1. ročník Zimní slavnosti

2. ročník Zimní slavnosti

ZIMNÍ SLAVNOST
aneb

Zdolání nejkratší běžkařské trasy na Novohradsku

III. ročník

28. ledna 2012, od 13.00 hod.
na náměstí v Nových Hradech

Zveme všechny příznivce zimních radovánek, zmrzlých nosů a ram-
pouchů na třetí ročník Zimní slavnosti, která je nejen pro děti, ale i
dospěláky.

Program:

1. Vztyčení novohradské zimní vlajky na nejvyšší
vrchol náměstí.

2. Zábavné soutěže pro děti:

Běh na sněžnicích, O největší kouli, Závod psích spřežení
a Tajemný zimní tvor
Dětem doporučujeme vzít si vlastní boby nebo sáňky.

3. Běžkařský závod na nejkratší běžkařské trase
na Novohradsku.
Doporučujeme vzít si vlastní výzbroj, ačkoli něco bude
k zapůjčení.

4. Speciální soutěž pro všechny návštěvníky slavnosti

„O nejoriginálnější pokrývku hlavy“

Odměny:

ledové, větrové, sněhové

a volné vstupenky na akce pořádané KIC N. Hrady v roce 2012

Umíte se bavit? Tak to se na vás těšíme!

Občerstvení, teplé nápoje a plápolající oheň pro zmrzlíky zajistíme.

Pokud v uvedený termín nebude sníh, přesuneme akci na tento ná-
hradní termín 25. 2. 2012. Pokud v náhradním termínu nebude sníh,
nedá se nic dělat…

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz; www.kicnovehrady.cz
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Zakončení Rožmberského roku 2011
Osmého prosince 2011 se v Jindřichově Hradci uskutečnilo setkání pořádané

Národním památkovým ústavem Č. Budějovice, které mělo symbolicky završit
aktivity Rožmberského roku 2011. Vedle zástupců NPÚ a Jihočeského kraje se
za Akademii věd ČR zúčastnil i prof. Jaroslav Pánek se skvělým, byť krátkým,
vstupem věnovaným významu rožmberského rodu. Malá citace z jeho předmlu-
vy z knihy Rožmberkové: „Rožmberkové byli vždy něčím osobití. Pomineme-li
královské dynastie Přemyslovců, Lucemburků a Habsburků, žádný jiný rod čes-
kých dějin k sobě nepřipoutal tak velký zájem. Častokrát vystoupili jako vůdčí
představitelé opozice proti svému králi, ale zároveň v rámci království předsta-
vovali jeden ze sloupů jeho stability. Vědomí výlučnosti mezi českými panský-
mi rody a dlouhotrvajícího podílu na osudech českého státu probouzelo
v Rožmbercích odpovědnost za celou zemi a stát, stejně jako oprávněný pocit, že
jsou spolutvůrci dějin svého národa.“ Cítíte tu sílu? Kéž by v dnešní době byla
takováto zodpovědnost vlastní všem, kteří naši zemi spravují a řídí.

Na rožmberském setkání se v krátkých příspěvcích představili i někteří orga-
nizátoři akcí a aktivit, kterými byly výstavy (nejvýznamnější určitě Rožmberská
výstava ve Valdštejnské jízdárně v Praze s třiceti tisícovou návštěvností), dále
pak městské slavnosti (u nás připomeňme Historicko-Rožmberské) a další tema-
tické akce na jihočeských hradech a zámcích, publikační činnost (ojedinělá kni-
ha Rožmberkové, Rod velmožů a jejich cesta dějinami) a další. Některé
zrekapitulované akce, zejména menší a lokálnější, byly velmi zajímavé a
inspirativní i do let dalších.

A na závěr ještě něco z odkazu Petra Voka, který připomenul P. Pavelec, ředi-
tel NPÚ Č. Budějovice: „Ve své závěti z roku 1610 poslední Rožmberk Petr
Vok stanovil, že v případě vymření uvažovaných dědiců má rožmberský majetek
přejít do správy českých stavů a jeho výnosy mají být vynakládány na vzděláva-
cí, náboženské a charitativní účely. Rožmberské dědictví se tak mělo proměnit
v kulturní nadaci, jaká v českých dějinách neměla do té doby obdoby. Do jisté
míry se dnes dá říct, že se projektem Rožmberský rok naplnilo něco z vůle Petra
Voka – velký kulturní a vzdělávací projekt byl plně financován z výnosů někdej-
šího rožmberského majetku.“ K. Jarolímková

Změny na KIC
V minulém Novohradském zpravodaji jsem se jen stručně zmínila o pravděpo-

dobných změnách, které by se měly uskutečnit ve fungování KIC N. Hrady. Díky
tzv. manažerskému rozhodnutí rady města došlo k tomu, že se KIC (včetně městské
knihovny) přesunulo pracovně (zaměstnanci) a částečně i finančně z TSM přímo pod
Město. Fungování KIC (v přízemí radnice) ve vztahu k veřejnosti zůstává samozřej-
mě stejné, dosavadní služby a činnost se nemění. Z hlediska financování došlo
k tomu, že v rozpočtu TSM zůstávají na Kulturu tzv. náklady „tvrdé“ (energie, do-
prava, technické zajištění akcí, opravy v kulturních objektech, Ubytovna Český dům
s jedním zaměstnancem) a v rozpočtu města se vytvořil prostor pro tzv. náklady
„měkké“ (zaměstnanci KIC a knihovny, přímé náklady na kulturní a společenské
akce, výstavy – účinkující a umělci, akce pro děti, propagace, služby IC, obsahová
náplň Koželužny a  kina, atd.).

Možná se tak bude zdát, že se celkové náklady na Kulturu u nás výrazně sníží (po-
kud se bude porovnávat rozpočet celkový loňský a současný osekaný městský), ale
spíš jen došlo k rozdělení většího balíku na dva menší. Co se týče přímých „měk-
kých“ nákladů na akce, tak tam došlo skutečně o ponížení, což povede k pořádání
menšího množství kulturních akcí (což nebude případ jenom našeho města) a
pravděpodobně dojde i k menší propagaci města a regionu.

Nicméně k žádné další výraznější změně snad nedojde. Významnější, tradiční a
osvědčené akce bychom chtěli zachovat tak, aby naše město mělo nadále „kulturní
nálepku“, máme i další nové a „úsporné“ nápady, obětavé dobrovolníky a stále pro-
fesní dobrou náladu. Nadále se budeme snažit získávat finanční prostředky i pros-
třednictvím grantů (např. již dva jsme pro rok 2012 podali na Jihočeský kraj), rádi
budeme spolupracovat i s místními vstřícnými podnikateli a živnostníky, šetřit kde
se dá a velmi rádi uvidíme všechny představitele našeho města a členy městských ko-
misí na městských kulturních akcích, aby pak v závěru roku všichni mohli
zrekapitulovat práci KIC ve vztahu k vynaloženým městským financím na Kulturu.

Ve stolním městském kalendáři na rok 2012, který jsme pro vás připravovali, na
www.kicnovehrady.cz, v Novohradském zpravodaji, na plakátovacích plochách a
hlavně v KIC Nové Hrady, tam všude se v roce 2012 můžete průběžně dovídat o naší
kulturní i turistické nabídce. Pokud si pokaždé nevyberete u nás, můžete zabrousit i
do okolních obcí, městeček, měst a velkoměst (což jste samozřejmě dělali i dříve).

Krásný kulturní rok 2012 přejí zaměstnanci KIC Nové Hrady

Kulturní památky kulturní
KIC Nové Hrady připravuje na letošní rok projekt

Kulturní památky kulturní. Inspirací k němu je něko-
lik. Jednak to je samotný potenciál novohradských
kulturních památek různých architektonických slohů
vhodných pro pořádání koncertů a divadelních před-
stavení, což ve stejně malých městečkách je spíš oje-
dinělé. Dále to je i trochu odraz a nalezení nových
možností a námětů z loňského Rožmberského roku,
především větší zájem o oživení a zatraktivnění stát-
ních památek doprovodnými kulturními akcemi.
A třetím důvodem je ještě větší propojení a spoluprá-
ce majitelů jednotlivých památek na utváření
společné kulturní nabídky našeho města včetně jeho
propagace.

Na rok 2012 tedy chystáme koncerty, divadelní
představení a výstavy, které budou korespondovat
s daným objektem, kde se konkrétní kulturní akce bu-
dou pořádat, a jejich propagace bude připravena spo-
lečně na celé období duben – říjen tohoto roku.
Hlavním mediálním partnerem by se měl stát Český
rozhlas Č. Budějovice.

Do ucelené nabídky akcí (v současné době v jed-
nání) chceme zařadit například koncert kapely Ne-
zmaři s Jihočeskou filharmonií na hradním nádvoří,
divadelní představení Ubohý Cyrano v zámeckém
divadle, barokní hudbu (varhany a zpěv) v kostele
sv. Petra a Pavla, divadlo na velikonoční svátky
v kovárně, koncert písničkáře M. Kemela (včetně
jeho výstavy) v Koželužně, alternativní hudební žán-
ry na ostrůvku zámeckého jezírka, divadélka na hrad-
ním nádvoří a koncert worldmuzic v Tereziině údolí
u Hamru.

K. Jarolímková
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Koželužna loňská…
V loňském roce jsem navázala s Koželužnou vztah. Dejme tomu pracovní. Jako v každém

vztahu jsem prožila rok zkoumání a objevování. Co je to za prostor, k čemu má dispozice, jaký
v něm žije záměr, kdo o něm rozhoduje a komu je určen, kdo financuje jeho aktivity? A myslím,
že tyto otázky byly v loňském roce živé a několikrát v průběhu roku aktuální i pro zřizovatele to-
hoto objektu.

Dneska jsem všem nejistotám a tápáním vděčná. Byly to nesčetné úvahy a diskuze o tom, co
je měrnou hodnotou efektivity, kolik vyplýtvaných barev vytvoří NĚCO, jak velké musí děti být
a kolik jich má být, aby mělo NĚCO nějaký SMYSL, co je vlastně možné nazývat DÍLEM.

Je jednoznačné, že pokud funguje jako tvůrčí prostor, musí být živý. Musí se to v něm hemžit
a všechny předchozí odpovědi se neustále budou vyvíjet a často měnit.

I při značné různosti představ jsou nejdůležitější otázky zodpovězeny. Kdo chce tento prostor
opravdu využívat a kdo bude provoz financovat a udržovat jeho záměr.

Nesporné je, že to místo má možnost dávat tvořivosti prostor a že se tam se svým tvůrčím po-
tenciálem mohou potkat i ti, kdo o něm dříve pochybovali. Koželužna je tím už známá tady i
v dalekém okolí.

Tvoří se tam hezky a fakt, že radnice takové aktivity podporuje, přidává OBRAZU města dal-
ší sympatie. Utváří a formuje místo, kde můžeme být aktivní, iniciativní a nápadití. A to se v ob-
čanské společnosti i v malém městě vždycky hodí.

Výtvarné a tvůrčí aktivity pro děti:
Od ledna budeme pokračovat v:
¡ pondělním Tvoření pro nejmenší (14-17 hod.)
¡ středeční Výtvarce pro předškolní (13-15 hod.) a školní (14-16 hod.) děti
¡ a sobotní Rodinné tvůrčí sobotě (14-17 hod.).

Je to zásluhou zájmu a podpory rodičů. Je moc fajn jejich pomoc fyzická, materiální i finanč-
ní. Moc za to děkuji a kéž se vám to „na dětech vrátí“.

Velmi děkuji za finanční dar panu Pavlovi Vochozkovi, za který jsem vybavila dílnu o po-
můcky specifické pro nejmenší děti.

Další aktivitou ve stadiu vývoje jsou tzv. „ženské přástky“. Páteční večer se po dvakrát
osvědčil a maminky toho v krátkém čase a plném soustředění mnoho dokázaly.

Moc hezké byly také návštěvy školkových dětí a paní učitelek s tvořením svíček z včelího
vosku. S takovou milou společností by se ještě dalo něco vymyslet.

Tvůrčí a dobročinný BAZAR jsme završili předvánočním odvozem darů do Krizového
centra pro matku a dítě v Kostelci u Hluboké nad Vltavou. I tady patří vděk všem, kdo se o celý
proces zasloužili, pomohli s přípravami, něco koupili nebo přidali. Lucie Sovová

VIRTUÁLNÍ
UNIVERZITA 3. VĚKU

Středisko VU3V v Nových Hradech, je-
hož garantem je Město Nové Hrady, ukon-
čilo v prosinci první pilotní semestr.
Studenti (přesněji řečeno studentky) kurzu
Astronomie zvládly s elegancí pojmy a
souvislosti tématu, ale i velmi přirozeně
pro mnohé první kroky práce s počítačem.
Můj obdiv patří jejich odhodlání a činoro-
dosti a moje vděčnost možnosti pobývat
mezi moudrými ženami a mít s nimi spo-
lečné téma.

Možná máme ve městě ještě pár dalších
a snad i mužů, kteří se mohou připojit
v dalším semestru. Pro letní semestr
(únor-červen) jsme vybrali téma „Etika
jako východisko z krize společnosti“. Stu-
dium je určeno věkové skupině 50+ a
invalidním důchodcům.

V úterý 14. 2. začínáme v 15.30 v počí-
tačové učebně Základní školy Nové Hrady.

Informace na stránkách www.e-senior.cz,

kontakt: Lucie Sovová,
lu.sovova@seznam.cz, tel.: 777 966 676

AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí
Deskové hry druhé generace
15.00 – 17.00 hod.
Vhodné pro všechny děti, které si chtějí
procvičit postřeh, představivost, logické
myšlení anebo se nudí. Aktivita pro děti
zdarma.
zajišťuje Petr Šimek

Prorodinné aktivity
14.00 – 17.00 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.
zajišťuje Lucie Sovová

Výtvarné tvoření pro větší
(děti od 10 let, mlaďoši i dospěláci)
14.00 – 16.00 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 materiálů.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
zajišťuje Lucie Sovová a aktivní rodiče

Co navštívit v Koželužně v roce 2012
Živý a hravý domeček Koželužna bude i v roce 2012 pokračovat v mnohých svých aktivi-

tách, které jsou dnes určené vlastně pro každého bez rozdílu věku. Stačí když je chuť něco vytvá-
řet, poznávat a učit se.

Mimo zmiňovaných pravidelných volnočasových aktivit, které opakovaně nabízíme, budete
moci navštívit i další řemeslné kurzy - to hlavně o prázdninách. Rádi bychom opět dali příleži-
tost k malování či hrátkám ze dřeva, ale také rozšířit nabídku pro ženy – výroba šperků a dalších
zkrášlovacích doplňků. Tím určitě potěšíme všechny dívky a paní, které chtějí být originální a
krásné.

Pro děti bychom rádi uspořádali opět „otevřený“ Tvůrčí týden, zaměřený na výtvarno (srpen)
a také máme chuť udělat „otevřený“ Hudební týden (červenec), to aby naše muzikantská přiro-
zenost nezůstávala pozadu.

Z výstav se budete moci těšit například na výstavu karikatur od Miroslava Kemela (publikuje
i v MF Dnes, tak to sledujte) a který je i příjemným písničkářem, takže nám při vernisáži se svý-
mi kamarády zahraje. Další výstavou určitě budou výtvarné práce dětí, které Koželužnu navště-
vují nebo budou malovat v rámci festivalu Novohradské Hraní. Také bychom chtěli uspořádat
výstavu studentských prací žáků SUPŠ Bechyně a rovněž je zapojit do tvůrčích letních dílen
(linoryt, tisk).

Oproti loňsku uděláme změnu v cestovatelské tématice, respektive ubereme na množství, ale
co do kvality to bude určitě vyrovnané. Už nyní se můžete těšit na pana Petra Hošťálka, „cestova-
tele s motorkou“, který toho už hodně najezdil a který je úzce spjatý s Jihočeským motocyklo-
vým muzeem v Č. Budějovicích. O tom více už příští měsíc, kdy se s ním 14. 2. uskuteční
v Koželužně setkání.

Doufám, že se máme a máte na co těšit a že novohradská Koželužna bude stále (anebo čím dál
více) příjemným místem pro setkávání všech lidí. K. Jarolímková
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Informace z knihovny
V posledním listopadovém týdnu byla zahájena prodejní výstava, která pokračovala až do

Vánoc a přitáhla mnoho návštěvníků, kteří v knihovně pořídili pěkné vánoční dárky pro děti i do-
spělé ve svých rodinách.

Od začátku prosince až do Vánoc mohli „hříšníci“ využít Adventní amnestie, kdy se promí-
jely pokuty za pozdní vrácení knih. Polovina zapomětlivců si ještě nezvykla na tuto každoroční
akci a Amnestii nevyužili. Nově přihlášení čtenáři dostali registraci na 1 rok zdarma.

Milí čtenáři,
Díky vašemu zvýšenému zájmu o knihy a velkému provozu v Městské knihovně jsme se roz-

hodli rozšířit výpůjční dobu o pondělní dopoledne, takže v pondělí bude knihovna otevřena od
1. 1. 2012 vždy od 9.00 do 11.30 a od 12.00 do 18.00 hodin.

Co je ještě nového?
¡ Máte rádi příběhy, ale nechce se Vám číst?
¡ Při představě, že máte po hodinách strávených u počítače zapnout televizi nebo otevřít

knihu se vám dělá nevolno?
¡ Rádi vzpomínáte na dobu, kdy Vám rodiče před spaním předčítali?
¡ Padáte únavou? Na rozdíl od Vašich dětí, které rády poslouchají čtení z knihy před usnutím?
¡ Nudí Vás žehlení k smrti, telenovely jsou pod vaši úroveň a raději byste se potěšili s dob-

rou knihou?
¡ Čeká Vás dlouhá cesta autem a nemáte si s kým povídat?
Čtěte ušima a zkuste audioknihu!

Další naší novinkou je totiž půjčování audioknih (zvukové knihy). Výborná věc pro lidi, kte-
ří by si rádi nějakou knihu přečetli, ale nějak jim na to nezbývá čas, ještě lepší pro ty, kteří mají
zrakovou vadu, která jim ztěžuje či znemožňuje čtení. Audioknihy bude možné si vypůjčit domů
a poslouchat je třeba při žehlení, vaření nebo v autě… Další možností bude poslech do sluchátek
v křesle v klidné části knihovny. Starší generace si možná ještě vzpomíná na sobotní rozhlasové
hry, na které jsme se všichni těšili. Byly to příběhy čtené z knih, čtené melodickým a působivým
hlasem jednoho nebo více známých herců.

Zatím máme v nabídce jen pár kousků audioknih, postupně je ale budeme podle zájmu čtená-
řů dokupovat. D. Císařová, knihovnice

Co plánujeme v knihovně

Od ledna 2012 začnou opět navštěvovat
knihovnu děti z MŠ a ZŠ.

2. ročník výtvarné soutěže "Lesy a příro-
da kolem nás" – od 24. února 2012 až do
května výstava dětských výtvarných
prací v Městské knihovně.

Jarní prázdniny – čtení pohádek
Akce Prvňáček – od 1. března do 30. červ-

na 2012 máte možnost zdarma zaregis-
trovat v městské knihovně svého
“prvňáčka”, aby si mohl půjčovat knihy
na svou vlastní průkazku.

V Březnu Beseda se spisovatelkou Petrou
Braunovou pro II. stupeň ZŠ, večer pro
dospělé.

Duben – Beseda s ilustrátorem dětských
knih Adolfem Dudkem pro I. stupeň ZŠ.

Květen – slavnostní Pasování na čtenáře
pro žáky 1. tříd.

Říjen – Beseda se spisovatelkou Ivonou
Březinovou pro I. a II. stupeň ZŠ.

Listopad – podle zájmu exkurze do Jihoče-
ské vědecké knihovny pro „deváťáky“.

Koncem listopadu začne opět předvánoč-
ní Prodejní výstava knih.

Prosinec – pokračování Prodejní výstavy
knih až do Vánoc, Adventní amnestie
pro zapomětlivé čtenáře.

Průběžně během celého roku zapojování
dětí do celostátní charitativní akce Čtení
pomáhá.

Všem čtenářům i nečtenářům přeje Měst-
ská knihovna hodně zdraví a spokojenosti
do dalšího roku.

PŮJČOVNÍ DOBA
v Městské knihovně Nové Hrady

Pondělí 9.00 – 11.30 hodin
12.00 – 18.00 hodin

Středa 9.00 – 11.30 hodin
12.00 – 16.00 hodin

Pátek 13.00 – 18.00 hodin
Tel.: 386 362 182, knihovna@novehrady.cz
ON-LINE katalog www.kicnovehrady.cz

Recept na hezký rok
Vezme se 12 měsíců, pořádně se očistí

od veškeré zlomyslnosti, chamtivosti a ne-
návisti.

Každý měsíc se rozdělí střídavě na 29,
30 a 31 dílků, takže vystačí na celý rok.

Potom se každý den upraví tak, že se
vezme jedna porce důvěry, jedna dávka
poctivé práce, 2 dávky dobré nálady, přida-
jí se tři vrchovaté lžíce optimismu, čajová
lžička snášenlivosti, zrnko taktu a špetka
trpělivosti.

Vše se pěkně promíchá a bohatě zaleje
láskou. Takto připravený pokrm se ozdobí
kytičkou pozornosti a podává se s milým
úsměvem a dobrým přátelským slovem.

Hodně zdraví a štěstí v dalším roce
všem přeje knihovnice

D. Císařová

Okénko do knihovny
O Kačence a tlustém dědečkovi – Čtvrtek, Václav

Kačenka bydlí s tlustým dědečkem v hezkém domku se zahrádkou. Dědeček rád sedává
v houpací židli doma i venku a čeká na Kačenku, až se vrátí ze školy. A co se jim během roku při-
hodilo? Hráli spolu divadlo, sáňkovali, dělali pokus, Kačenka šla do 1. třídy – a to ostatní poprvé
prozradí tato knížka. O Kačence a tlustém dědečkovi vychází k 100. výročí narození Václava
Čtvrtka.
Pohádka o myslivci a víle – Čtvrtek, Václav

Ve svěžím vyprávění se myslivec Robátko a nadutý hrabě dostávají do sporu o koroptve, ale i
o vílu a v boji s panskou zvůlí se na myslivcovu stranu staví rozmanité pohádkové bytosti.
Mašinky – Grün, Günter

Pro Davida je nejúžasnější, když letí s vlakem po kolejích. A Kryštof, ten jede vlakem poprvé
úplně sám na návštěvu k tetě. Miki zjistí, že Julie má ty nejkrásnější vláčky, jaké existují. Škoda
jen, že Julie je holka, protože Miki nemůže holky ani vystát...
Špionka Fiona. Jen počkej, Zloději! – Belitz, Bettina

O svých desátých narozeninách Fiona zjistí, že má zvláštní dar: může číst myšlenky druhých
lidí. Ale je docela náročné porozumět cizím myšlenkám. Chce to správný čich a detektivní
schopnosti. Obojí Fiona využije, když znenadání zmizí její milovaný kocourek Bonifác a další
zvířata ze sousedství. Společně se svou kamarádkou Leonou se pustí do pátrání po bezohledných
únoscích zvířat.
Faraonka – O’Neill, Patricia L.

Krásná a nadaná Hatšepsut se připravuje na roli budoucí královské manželky. Když je však
vyvolený ženich zabit, musí si vzít jeho násilnického bratra Thutmosea, ale ten zemře. Po jeho
smrti je Hatšepsut jedinou nadějí na záchranu Egypta.
Hororové povídky – Opatřil, Jan

Deset hororových povídek z pera talentovaného autora Jana Opatřila připomíná svým stylem
a zaměřením tvorbu Stephena Kinga v jeho Noční směně. Stejně čtivé, napínavé a strašidelné
jsou i povídky českého autora, který dává zaznít hrůze i ve zdánlivě důvěrně známém prostředí.
Biomanželka – Viewegh, Michal

Dula je vypravěčkou příběhu o jednom manželství a těhotenství. Svou rodičku neopouští ná-
sledujících sedm let. To je výchozí situace humoristického románu s autobiografickými prvky
o nezkušené krásce, která se provdá za bohaté monstrum, naoko jí poskytující svobodu, ale ve
skutečnosti zabíjející její přirozenou krásu, talent a nespoutanost.
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
Kalendářní rok 2011 je nenávratně pryč a nabízí se tedy otázka, co

starý rok přinesl a jak to asi bude v roce novém? Nejdříve tedy krátké
ohlédnutí za rokem 2011.

Všímaví čtenáři jistě zaregistrovali spuštění zcela nových interneto-
vých stránek Kulturního a informačního centra (www.kicnovehrady.cz)
a taktéž následné používání stejného grafického stylu vytvořeného dle
kreslených návrhů Daniely Roulové-Plockové, např. na propagačních
letácích, plakátech, či vizitkách. Tím krůček po krůčku vytváříme tzv.
corporate identity a corporate design, jinak řečeno „firemní styl“.

Další novinkou bylo zahájení prodeje vstupenek přes vstupenkový
portál CBsystem (www.cbsystem.cz) na různé kulturní akce, konané
po celých jižních Čechách. Tento krok se ukázal jako úspěšný, a proto
budeme i nadále v novém roce s prodejem vstupenek pokračovat.

V květnu jste s námi mohli otevřít hlavní turistickou sezonu buďto
přímo v Nových Hradech nebo na Novohradsku – v Pohorské Vsi a bě-
hem letních prázdninových měsíců jste mohli hodnotit místní restaura-
ce v nové anketě „Zavařené restaurace“, která měla velký ohlas hlavně
u turistů.

A co plánujeme na ten letošní rok?
Tak jako vloni budeme prezentovat naše město a oblast Novohrad-

ska na veletrhu Regiontour v Brně, který se koná 12. – 15. ledna 2012,
5. a 6. května otevřeme sezonu u nás v Nových Hradech a o týden poz-
ději (12. května), společně s ostatními městy a obcemi, otevřeme sezo-
nu na Novohradsku, tentokrát v Horní Stropnici.

Stejně jako vloni chceme uskutečnit 2. ročník ankety „Zavařené res-
taurace“ a možná, že anketu rozšíříme o ocenění za nápaditost jídelního
lístku.

Dále budeme pokračovat v městských prohlídkách, které budou za-
měřeny tématicky pro děti, rodiče s dětmi, studenty nebo jen tak pro ty,
kteří městskou prohlídku považují za netradiční způsob dovědění se
o zajímavostech našeho města.

V srpnu se můžete zúčastnit téměř týdenního festivalu Novohradské
Putování, který bude určen jak místním, tak přespolním a mimo jiné na-
bídne např. promítání starých dobových fotografií či „poznávací“ výlet
novohradskou krajinou. Ještě bych chtěla zmínit, že se tento rok chystá-
me (pro zájemce) zorganizovat několikadenní výlet na jižní Moravu do
Modrých Hor, do oblasti protkané turistickými, cykloturistickými a
vinnými stezkami, a kde mimo jiné mají Kraví horu i s rozhlednou.
Pojeďte s námi prozkoumat, co ještě máme společného…!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – leden 2012

Přehled divadelních představení a koncertů, které se konají v nejbližší
době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové Hrady:

Divadelní představení:
¡ 11. 1. – Muž sedmi sester – JD
¡ 12., 21. 1. a 1. a 22. 2. – Don Pasquale – JD
¡ 13., 16., 24. a 28. 1., 3. 2.  – Fuk – JD
¡ 13. 1. – Blbec k večeři – KC Panorama (Hluboká n. Vlt.)
¡ 14. 1. – Hledám děvče na boogie woogie – JD
¡ 17., 18. a 27. 1. – Bolero – JD
¡ 18. 1. – Rodina je základ státu – Divadlo U Kapličky
¡ 18. a 27. 1. – Lov na losa – Malé divadlo
¡ 19. 1. – Rád to někdo horké? – JD
¡ 20. 1. – Slaměná židle – JD
¡ 21. 1. a 1. 2. – Slepice – JD
¡ 23. 1. – Komedianti – Malé divadlo
¡ 23. 1. a 2. 2. – Petrolejové lampy – JD
¡ 25 a 26. 1. – Rok na vsi – JD
¡ 25. 1. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky
¡ 25. 1. – No comment! – Malé divadlo
¡ 30. 1. – Perfect days – JD
¡ 31. 1. – Tlustý prase – Malé divadlo
¡ 10. 2. – Bůh masakru – JD
¡ 10. 2. – Hello Dolly – DK Metropol
¡ 14. 2. – Kdo je tady ředitel? – JD
¡ 24. 2. – Tramvaj do stanice Touha - JD

Dětská divadelní představení:
¡ 11. 1. – Sen noci svatojánské – DK Metropol
¡ 13. 1. – Louskáček – DK Metropol
¡ 14. 1. – Čarodějka Jennifer
¡ 15. 1. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky
¡ 21. 1. – Abeceda – Malé divadlo
¡ 22. 1. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky
¡ 28. 1. – O veliké řepě a další pohádky – Malé divadlo
¡ 29. 1. – Babička – Divadlo U Kapličky
¡ 4. 2. – Kašpárek v rohlíku 2 – Malé divadlo
¡ 11. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo
¡ 18. 2. – Aladinova kouzelná lapma – Malé divadlo
¡ 18. 2. – Čert a Káča – DK Metropol

Koncerty:
¡ 7. 3. – Koncert Společná věc – KD Slavie

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.

KIC Nové Hrady je 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.

Připravujeme výlet
KIC Nové Hrady připravuje na duben (13. – 14. 4. 2012) jarní poz-

návací výlet po Novohradsku. Po dobré zkušenosti zhruba před dvěma
ledy, kdy jsme uspořádali několik poznávacích výletů po našem regio-
nu a několikadenní výlety v rámci republiky (někteří si asi vzpomenete
na Kroměřížsko, Českolipsko a Tolštejnské panství, Posázaví) nabízí-
me na duben dvoudenní turisticko – poznávací výlet tak trochu „za
humna“. Doprava autobusem, pěší náročnost spíš střední s možností al-
ternativ a jedno přespání v některém z ubytovacích zařízení Novohrad-
ska. Přihlásit se můžete na informačním centru v přízemí novohradské
radnice, kde získáte podrobnější informace. K. Jarolímková

Miniohlédnutí 1: V těchto důležitých papírech a relativním chaosu se
vyznají pouze zaměstnanci KIC nebo ti, kteří dorazili z jiné planety.

Miniohlédnutí 2: „Batožinová“ úschovna na KIC je odrazem důvěry
ve služby našeho íčka a pohostinnosti našeho města.                       K.J

1 2
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FOTBALOVÁ  MINIPŘÍPRAVKA  TJ NOVÉ HRADY – naši malí borci
Již více než rok se scházejí naši malí kluci a

s radostí hrají svůj oblíbený fotbal. Pokud jim
to občas nějaká chřipka nepřekazí, tak trénují
pravidelně, poctivě a s chutí. Jsou to nejen ka-
marádi, spolužáci ze školky a již i ze školy, ale
i velcí bojovníci. Posuďte sami:

Po celý rok jsme jezdili i na přátelské zápa-
sy a vždy se kluci vraceli s prohrou, jednou do-
konce inkasovali 15 gólů a sami žádné šance
neproměnili. Soupeři je převyšovali nejen
vzrůstem, ale i dovednostmi. Naštěstí to naše
borce neodradilo a trénovali dál. Zkušenosti
trenérů spojené s trpělivostí, obětavostí, humo-
rem a pílí našich malých hráčů je pomalu do-
vedly k letošnímu prvnímu velkému úspěchu.
Dne 3. 12. 2011 se konal turnaj v Suchdole nad
Lužnicí. Účastnili se Suchdol nad Lužnicí,
Nové Hrady, České Velenice a Chlum u Třebo-
ně. Naše minipřípravka neprohrála ani jeden
zápas. Od úplného vítězství je dělil pouze jeden
gól a tak obsadili krásné a hlavně neočekávané
druhé místo.

Touto cestou bychom rády poděkovaly Mar-
tinovi Silmbrodovi a Edovi Emrovi za to, že tré-
nují naše malé fotbalisty a tím reprezentují
město Nové Hrady. Jejich bezedná trpělivost a
hlavně přátelský přístup zaručily obrovský po-
krok, ze kterého i kluci mají velikou radost.
Rady, vedení trenérů a již zmíněný pokrok, který
na sobě kluci sami pozorují, je motivuje hrát dál
a učit se. My rodiče jsme velice pyšní a vděční
za krásné i napínavé zážitky při fandění. Samozřejmě, občas ukápne i sl-
zička z menšího úrazu či neúspěchu, ale kluci to nesou statečněji než ně-
které maminky. Budeme je samozřejmě i nadále podporovat svou účastí
na trénincích i zápasech, vždyť i pro nás jsou to příjemně strávené chvíle.
Sešla se zde opravdu přátelská a veselá společnost, navíc o náš pitný re-
žim a občerstvení se stará úžasný p. Jelínek. Co víc si přát?

Tak ze srdce přejeme našim fotbalovým mrňatům stejné nadšení,
chuť stále se zlepšovat a také více a více vyhraných zápasů, krásných
přihrávek a samozřejmě hromadu vstřelených gólů. Víme, že není dů-
ležité vyhrát, ale jejich vysněné 1. místo by si zasloužili a my jim to
přejeme.

Hrdé maminky

Horní řada zleva: Martin Silmbrod, Richard Haider, Dominik Michal, Jakub Šprtka, Jan Čada,
Adam Hanuš, Eda Emr
Spodní řada zleva: Martin Silmbrod ml., Amálka Dolanská, Marek Hrbáček, Tadeáš Šebela,
Marek Kojan a ležící brankář Pavel Fritz

TJ SOKOL Nové Hrady informuje
Ve dnech 17 a 18. 12. 2011 proběhlo v kuželně Vánoční koulení o ceny. Letošního ročníku

se zúčastnilo přibližně 110 občanů Nových Hradů a okolí. Jako každý rok proběhla v rámci toho-
to turnaje mnohá rodinná klání. Nejkrásnější pohled byl ovšem na nejmenší účastníky
(nejmladšímu soutěžícímu byly dva roky).

Tradiční vánoční koulení se konalo pod záštitou starosty Města Nové Hrady Mgr. Vladimíra
Hokra.

Ceny do soutěže věnovali jak fyzické osoby, tj. členové TJ Sokol, tak hlavně podnikatelské
subjekty z Nových Hradů. Jednalo se o tyto sponzory: Město Nové Hrady, Trafika Hromasová,
Jednota České Budějovice – prodejna COOP Nové Hrady, Rybářství Petrův Zdar Nové Hrady,
Cukrárna Němcová, Cukrárna a kavárna Kousek, prodejna Flop Údolí u Nových Hradů, Václav
Šiler, Mgr. Jana Tomášková a další.

Nejlepší v jednotlivých kategoriích

Děti do 14 ti let Neregistrovaní Registrovaní

1. Betuštiaková Natálie 1. Glienke Tomáš 1. Sladký Stanislav

2. Betuštiaková Stanislava 2. Kříha Karel 2. Betuštiak Filip

3. Bedri Milan 3. Silmbrod Martin 3. Sladká Ludmila

4. Silmbrod Jakub 4. Kalianko 4. Kříha Pavel

5. Polák Matěj 5. Heřmánková Pavla 5. Betuštiaková Stanislava

Celkem bylo oceněno 19 dětí, 19 neregistrovaných a 16 registrovaných. Děkujeme všem za
účast, divákům za povzbuzování, sponzorům za věcné ceny. Všem přejeme do nového roku hod-
ně zdraví a úspěchů v osobním i sportovním životě. Těšíme se na shledání při dalších sportov-
ních akcích.

Za TJ SOKOL Nové Hrady Stanislav Sladký, starosta TJ SOKOL

Přebornice Jihočeského
kraje je z TJ Sokol

Nové Hrady
Ve dnech 17. - 18. 12. 2011 se uskutečni-

lo v Českých Velenicích Mistrovství JČ kra-
je dorostu a žáků v kuželkářském sportu. TJ
Sokol Nové Hrady a město Nové Hrady re-
prezentovali v jednotlivých kategoriích: Be-
tuštiaková Stanislava, Betuštiaková Natálie a
Kříha Tomáš.

V kategorii mladších žákyň získala svým
prvním místem titul přebornice jihočeského
kraje Betuštiaková Stanislava. Ani ostatní se
neztratili. V kategorii starších žákyň se umísti-
la Betuštiaková Natálie na čtvrtém místě
a v kategorii starších žáků byl Pavel Kříha
devátý.

Ve Strakonicích se ve stejném termínu
uskutečnilo Mistrovství JČ kraje dorostenek.
Tam reprezentovala TJ Sokol Nové Hrady
a město Nové Hrady Terezie Kříhová, která
obsadila deváté místo.

Všem jmenovaným blahopřejeme a přeje-
me v roce 2012 jen samé úspěchy jak ve spor-
tovním, tak i soukromém životě.

Stanislav Sladký,
starosta TJ Sokol Nové Hrady
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� Nabízím volné místo v autě na cestě Nové Hrady – Třeboň a zpět.
Jezdím denně, kontakt: 606 641 846

· Prodám byt 3+1 v panelovém domě v Nových Hradech.
Telefon 728 723 401

řádková inzerce
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Mistrovství České republiky mládeže v karate
Stříbrná medaile a titul vicemistra ČR do N. Hradů

První prosincový víkend 2011 se v Ústí nad Labem konalo Mistrov-
ství České republiky dětí a mládeže v karate. Na tuto prestižní soutěž se
z krajských svazů nominovalo celkem více jak 270 závodníků z 87 od-
dílů. Přestože ne všichni se ze zdravotních důvodů nakonec šampionátu
zúčastnili, jednotlivé kategorie reprezentovaly vrchol českého mládež-
nického karate. Soutěžilo se ve dvou dnech v disciplínách kata (soubor-
ná cvičení) a kumite (sportovní zápas), sobotních utkání se účastnili
dorostenci a junioři a v neděli pak patřila zápasiště jejich mladším kole-
gům z kategorie mladší a starší žáci. Do slavnostně vyzdobené haly na-
stupovala skupina závodníků po oddílech a již první den soutěže bylo
vidět, že boje o nejvyšší mety v mládežnickém karate budou velice
těžké.

Oddíl karate reprezentovali zkušení borci, v kategorii dorostu
(15-16 let) Tomáš Hermann a v kategorii juniorů (17-18 let) Ladislav
Bárta. Oba dva závodníci se nominovali z krajského přeboru, a to jak na
disciplínu kata, tak na disciplínu kumite. V obou soutěžích je zde čeka-
ly špičky českého karate. V sestavách předvedl v prvním kole Tomáš
kata Jion a podlehl soupeři, který cvičil kata Basai Dai stylu karate
Goju Ryu. Tento závodník byl bohužel poražen již v následujícím kole
a Tomáš tak nemohl zasáhnou do repasáže o třetí místo. Láďa měl
v kata přece jen o trochu více sportovního štěstí, když se dostal do repa-
sáže, kde sice nepostoupil, ale obsadil pěkné a hlavně bodované sedmé
místo. V takový úspěch jsme v disciplíně kata ani nedoufali.

V odpoledních hodinách začala soutěž kumite, to je disciplína, na
kterou se naši závodníci intenzivně připravovali. Láďa startoval
v kategorii juniorů nad 75 kg, tedy v nejtěžší váhovce. V první polo-
vině zápasu si vedl velice dobře, ale pak začal na soupeře ztrácet ne-

dotaženou technikou a v závěru již na protivníka bodově nestačil a vy-
padl v prvním kole.

Tomáš nastupoval v nejtěžší dorostenecké kategorii nad 70 kg a
jeho deset soupeřů vypadalo jako družstvo mužů, kde většina závodní-
ků vážila přes 80 kg a výška se u některých blížila ke 190 cm hranici.
V prvním zápase se Tomáš utkal s pražským soupeřem a hned zpočátku
tatami zcela ovládl. Po krásných obloukových kopech na horní pásmo
protivníka zvyšoval bodový náskok a porazil tohoto borce 6:1. Ve dru-
hém utkání se Tomáš střetl s Polánkou z Cobra Ryu Strakonice, kterého
po pěkném zápase porazil 5:1. Na finálový zápas proti Kibrikovi z TJ
karate Č. Budějovice si musel Tomáš počkat ještě další dvě hodiny, kdy
byly odstartovány finálové bloky. Celý finálový zápas byl pak tímto ně-
kolikahodinovým čekáním poznamenán, oba závodníci byli velmi vy-
rovnaní a souboj skončil 0:0. V následném prodloužení nebyly ani
u jednoho ze soupeřů znát bodovatelné akce a tak museli rozhodnout
rozhodčí, kteří se nakonec přiklonili k českobudějovickému závodní-
kovi. Tomáš v tomto závodě dokázal využít svoji náročnou soutěžní
přípravu a vybojoval titul Vicemistra ČR mládeže v karate a tedy naši
historicky první stříbrnou medaili v dorostenecké kategorii.

Lze říci, že za sebou máme velice úspěšnou závodní sezónu, ve kte-
ré jsme zúročili tvrdou a poctivou tréninkovou přípravu. Děkuji trené-
rům za obětavou práci s našimi cvičenci a všem, kteří nám pomáhají a
fandí. Přeji všem hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce 2012.

Za oddíl karate Martin Hermann

Tomáš Hermann vybojoval 2. místo na MČR mládeže v karate

Slavnostní nástup na MČR juniorů a dorostu 2011


