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Pozvánky na únor
11. 2. Masopusty v Údolí, Nakolicích,

Vyšném, Oboře

14. 2. Cestovatelské setkání s Petrem
Hošťálkem

15. 2. Plavání se Seniorklubem v Gmündu

17. 2. Dětský novohradský masopust

18. - 19. 2. Masopust v Nových Hradech

21. 2. 2. Školkový novohradský masopust

25. 2. Masopust v Byňově

29. 2. České dechové trio, KPH T. Sviny

Zimní slavnost pro děti potřetí
Ačkoli to zpočátku ledna vypadalo, že zima nebude vůbec, přece jen na nás „přišla“. Jediné-

ho co jsme však potřebovali více, byla pořádná nadílka sněhu, ze které by bylo možné „posta-
vit“ kopec. To se tedy nepodařilo, a tak jsme soutěže přizpůsobili k reálným podmínkám
novohradského náměstí. Kdo si tedy přišel zimně „zablbnout“, mohl soutěžit na „sněžnicích“
nebo si „zabruslit“, zazávodit se „psím spřežením“ nebo na bobech. Závod na běžkách se tento-
krát nejel, neboť nikdo neměl odvahu do nekvalitního terénu na náměstí vyrazit anebo ti praví
závodníci byli zrovna na dobrých trasách někde v Novohradských horách. Letos se do soutěže
„O nejoriginálnější pokrývku hlavy přihlásil pouze jeden účastník, který obdržel volnou vstu-
penku na letní divadelní představení na hradním nádvoří. Během odpoledne si děti i dospěláci
mohli zahřát teplým čajem nebo při ohni a také sladké odměny byly připraveny pro všechny děti.
Za dvě hodiny zimních radovánek byli vyvětraní všichni - děti, přihlížející rodiče i pořadatelé
akce.  Ale i o to přeci při Zimní slavnosti  jde.

Tak pěknou zimu v zimě a všem přeje KIC Nové Hrady

Další ročník veletrhu cestovního ruchu Regiontour Brno 2012 se uskutečnil v po-
lovině ledna a naše město i region měl na něm opět své zastoupení (více uvnitř
čísla). K. J.

Vodnická pohádka
pro novohradské děti

První letošní divadelní představení, kte-
ré zajistilo KIC N. Hrady pro děti ze zdejší
základní školy, byla Vodnická pohádka. Tu
k nám přivezlo a zahrálo divadlo Koňmo.
Pohádku zahráli úžasně živí herci a jejich
stejně úžasné dřevěné loutky. Představení
bylo herecky výborné, vtipné a s tako-
vým spádem, že ani žáci z vyšších tříd ne-
měli šanci a čas „zlobit“. Divadlo Koňmo
k nám zavítá ještě v srpnu v rámci divadel-
ních čtvrtků na hradním nádvoří.

Tuto první dětskou návštěvu v kinosále
jsem ještě využila k informování o akcích a
aktivitách našeho KIC, které připravujeme
právě pro děti v tomto roce (o některých se
dočtete i v tomto čísle NZ). Věřím, že se
máme na co těšit. K. Jarolímková (i foto)
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Zápis z 39. schůze městské rady
ze dne 12. 12. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 37. a 38. jednání
rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 37. a 38. jednání rady města.

� 2. Oprava v jídelně ZŠ
Rada souhlasí s využitím příspěvku na pro-
voz na opravu vzduchotechniky ve školní jí-
delně Základní školy Nové Hrady.

� 3. Žádost o souhlas s přijetím věcného
daru
Rada souhlasí s přijetím věcného daru ve
výši 1.000,- Kč od prodejny Pekařství pí.
Vondrová Nové Hrady a věcného daru ve
výši 1.000,- Kč od prodejny FLOP Nové
Hrady pro Základní školu Nové Hrady.

� 4. Vyplacení odměn pedagogickým
pracovníkům
Rada bere na vědomí oznámení ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o obdržení fi-
nančních prostředků na rozvojový program
"Podpora řešení dopadu meziročního snížení
počtu žáků a podpora řešení specifických
problémů regionálního školství" na rok 2011
a schvaluje poskytnutí finančních prostředků
z programu "Podpora řešení dopadu mezi-
ročního snížení počtu žáků a podpora řešení
specifických problémů regionálního škol-
ství" na rok 2011 ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady dle předloženého návrhu.

� 5. Pronájem pozemku k.ú. Byňov
Rada schvaluje pronájem pozemků parc.
KN č. 1424/1, parc. KN č. 1425 v k.ú. By-
ňov o celkové výměře 1 976 m2 za cenu
1,- Kč/m2/rok na dobu určitou 10 let s 3 mě-
síční výpovědní lhůtou panu Herzogovi,
Hranice č. 45 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 6. Výpůjčka nemovitostí
Rada města schvaluje výpůjčku nemovitos-
tí: ( areál TJ Nové Hrady ) budova č. p. 417
na par. st. č. 505/2, 819, 821, 820, budova
bez č. p. na parc. č. st. 424, rozestavěná bu-
dova na parc. č. st. 488, budova bez čp. na
parc. č. st. 489, budova bez č. p. na parc. č.
st. 526, pozemky parc. č. st. 505/2, 819, 424,
489, 526, parc. č. 232, 235/3, 235/4, 235/5,
235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11,
235/12, 235/13, 241, 242, 249, 250, 251,
254, 325/21, 325/22, 326/1, 326/2, 326/3,
326/4, 329/3, 329/4, 333/18 v k. ú. Nové
Hrady Tělovýchovné jednotě Nové Hrady.

� 7. Veřejná zakázka na stavební práce
Rada bere na vědomí Odborný posudek od
společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. České Budějovice veřejné zakázky na
stavební práce na projekt Nové Hrady - in-
vestice pro integrovaný rozvoj kultury a kva-
lity společenského a spolkového života
"Rekonstrukce společenského sálu Nakoli-
ce stavební úpravy – nástavba hasičské

zbrojnice – Údolí" a schvaluje dodavatele
společnost ARCHATT PAMÁTKY spol. s
r. o. Třebíč. Rada pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy o dílo.

� 8. Dohoda o poskytnutí bytové náhrady
Rada bere na vědomí nesplnění povinnosti
dle Dohody o poskytnutí bytové náhrady
uzavřené mezi Městem Nové Hrady, spol.
Novohradské hory spol. s. r. o. a manželi Ka-
nalošovými. Rada pověřuje starostu města
ve spolupráci s právním zástupcem města
odesláním upozornění na nesplnění bodu
2.8. DOHODY O POSKYTNUTÍ BYTOVÉ
NÁHRADY ze dne 1. 12. 2006 a z něj vy-
plývajících ustanovení (3.1.) o zaplacení
smluvní pokuty ve výši 100 000,- Kč.

(Starosta informoval o uplynutí pětileté lhů-
ty pro od uzavření Dohody o poskytnutí by-
tové náhrady manželům Kanalošovým.
Z dohody (uzavřené dne 1. 12. 2006) vyplý-
vá, že pokud nebude do pěti let provedena
společností Novohradské hory spol. s. r. o.
rekonstrukce bytu manželů Kanalošových
/a oni se tudíž nebudou moci zpět nastěho-
vat do jimi pronajatého bytu/, zaplatí spo-
lečnost Novohradské hory spol. s. r. o.
Městu Nové Hrady za každý započatý rok
smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.)

� 9. Údržba zámeckého parku – nabídka
prací
Rada souhlasí s nabídkou prací předloženou
p. Ing. J. Lišky v rámci údržby zámeckého
parku pro rok 2012. Rada pověřuje starostu
podpisem Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo a
pověřuje finanční komisi zapracováním do
rozpočtu r. 2012.

� 10. Nebytové prostory v objektu čp. 13
Nové Hrady
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v čp. 13 náměstí Republiky v Nových
Hradech pí. Michaele Sojkové, Srubec na
dobu 5 let s nájemným ve výši 50.000,-
Kč/rok + inflační doložka a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.

� 11. Žádost o prodej pozemku
v k. ú. Byňov
Rada bere na vědomí žádost společnosti
BKV KAMENNÁ, spol. s r. o. Kamenná
o prodej pozemku parc. č. KN 2285 v k. ú.
Byňov a postupuje ji k projednání osadnímu
výboru Byňov-Štiptoň-Jakule.

� 12. Žádost o sdělení k převodu pozemků
k. ú. Údolí
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, České Budějovice o sdělení
k převodu pozemků v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje starostu zasláním odpově-
di k žádosti o sdělení.

� 13. Smlouva o příspěvku
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o pří-
spěvku s MAS Sdružení Růže ve věci pro-
jektu "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady - III. Etapa". Rada pověřuje finanční
komisi zapracováním příspěvku do rozpoč-

tu města pro rok 2012 s tím, že příspěvek
bude zaslán až po realizaci akce.

� 14. Oznámení o provedení
průzkumného hydrogeologického vrtu
Rada bere na vědomí oznámení M.T. Blat-
ná, spol. s r. o., Blatná o provedení hydroge-
ologického vrtu v k.ú. Údolí u Nových
Hradů.

� 15. Námitka k průběhu vlastnické
hranice mezi pozemky 1321 a 1319
k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí Protokol o vytyčení
hranic pozemku v k. ú. Nakolice a pověřuje
starostu dalším jednáním.

� 16. Přihláška do soutěže o Cenu za
nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace MPR a MPZ
Rada bere na vědomí informaci o soutěži
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Prog-
ramu regenerace MPR a MPZ a pověřuje
starostu podáním přihlášky do soutěže.

� 17. Informace o provedeném přezkumu
Rada bere na vědomí informaci Krajského
úřadu Jihočeského kraje o provedeném pře-
zkumu, oznámení o zahájení řízení o změně
integrovaného povolení pro zařízení "Podě-
bradka, a. s. - závod DOBRÁ VODA".

� 18. Usnesení Okresního státního
zastupitelství Č. Budějovice
Rada bere na vědomí usnesení Okresního
státního zastupitelství v Českých Budějovi-
cích o osvědčení mladistvého M. Z. v prů-
běhu zkušební doby.

� 19. Nabídka účasti na mezinárodním
projektu Visegrád Landscape Map
Rada bere na vědomí nabídku Filozofické
fakulty Plzeň a paní Kamily Velkoborské,
Ph.D. k účasti na mezinárodním projektu
zaměřeném na výzkum a inovaci s názvem
"Visegrad Landscape Map – Mapa viseg-
rádské krajiny" s tím, že se v současné době
do připravovaného projektu nezapojí.

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

� 21. Odměna ředitele Základní škola
Nové Hrady
Rada stanovuje odměnu řediteli Základní
školy Nové Hrady dle  návrhu.

� 22. Celnice
Rada bere na vědomí žádost nájemce Pen-
zionu na celnici Mgr. Chrastiny o posunutí
splatnosti nájemného za rok 2011 ve výši
160.000,- Kč a schvaluje splátkový kalen-
dář nájemného za rok 2011, a to do 31.
3. 2012 ve výši 80.000,- Kč a do 30. 6. 2012
ve výši 80.000,- Kč.

� 23. Návrh mandátní smlouvy na
veřejnou zakázku
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy mandát-
ní se STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r. o.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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na uspořádání zadávacího řízení, formou
zjednodušeného podlimitního řízení – na
stavební práce, na akci: "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady" kompletní
revitalizace náměstí, terénní úpravy pros-
tranství, vybavení veřejných prostranství,
vybavení skateparku, zajištění publicity a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 24. Jednání s Policií ČR
Rada bere na vědomí informaci starosty
ohledně jednání s Policií ČR, obvodním od-
dělením T. Sviny ve věci průjezdu kamionů,
traktorů a nákladních vozidel v ulici Vito-
razská v Nových Hradech.
(Starosta informoval o jednání s Policií ČR,
obvodním oddělením T. Sviny ve věci prů-
jezdu kamionů, traktorů a nákladních vozi-
del v ulici Vitorazská v Nových Hradech.
Policie monitorovala situaci v Nových Hra-
dech a jednala s majiteli a provozovateli ná-
kladních vozidel a traktorů. Policie ČR bude
i nadále věnovat této problematice zvýše-
nou pozornost.)

� 25. Žádost o poskytnutí dotace
Rada schvaluje podání Žádosti o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje na rok 2012 s ná-
zvem "Tradice víc Tradičně v Kovárně a
Koželužně".
(Starosta informoval radu o návrhu žádosti
o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na
rok 2012 do programu odboru kultury a pa-
mátkové péče, podprogram poskytování
příspěvků v oblasti KULTURY s názvem
Tradice víc Tradičně v Kovárně a Koželuž-
ně. Záměrem projektu je představit tradice s
folklorem, řemeslné dovednosti v kultur-
ních památkách (v jarním období Velikono-
ce a v zimním období advent). Rozpočet
projektu je plánován na 49 000,- Kč, z čehož
požadovaná dotace činí 34.000,- Kč.)

� 26. Projekt "Nové Hrady – investice pro
integrovaný rozvoj kultury a kvality
spolkového života"
Rada schvaluje doplnění projektového týmu
projektu Nové Hrady – investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality spolkového
života "Rekonstrukce společenského sálu
Nakolice stavební úpravy – nástavba hasič-
ské zbrojnice - Údolí" o pozici asistenta ma-
nažera, kterou bude vykonávat paní Miluše
Blahutová, a schvaluje změnu manažera
s tím, že paní Květuše Jarolímková bude na-
hrazena paní Marií Mrkvičkovou.

Zápis z 40. schůze městské rady
ze dne 21. 12. 2011

� 1. Kontrola usnesení z�39. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z�39. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 7
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.
7/2011.

� 3. Pravidla rozpočtového provizoria
Rada města postupuje zastupitelstvu města
ke schválení návrh schválení rozpočtového
provizoria s�tím, že podle pravidel rozpoč-
tového provizoria bude město a jím zřízené
organizace hospodařit do doby schválení
rozpočtu města pro rok 2012.
(Rada města projednala nutnost schválení
rozpočtového provizoria do doby schválení
řádného rozpočtu pro rok 2012. Rada města
navrhuje rozpočtové hospodaření v době od
prvního dne rozpočtového roku do schvále-
ní rozpočtu na rok 2012 objemem příjmů a
výdajů schváleného pro předchozí rozpoč-
tový rok. Výdaje se uvolňují do výše jedné
dvanáctiny celkové roční částky v každém
měsíci období rozpočtového provizoria.
Podle pravidel rozpočtového provizoria
bude město a jím zřízené organizace hospo-
dařit do doby schválení rozpočtu města pro
rok 2012.)

� 4. Dodatek č. 1/2011 smlouvy mandátní
– Město Nové Hrady – ČEVAK, a. s.
Rada souhlasí s�návrhem Dodatku č. 1
smlouvy mandátní uzavřené dne 14. 6. 1994,
ve znění pozdějších dodatků, mezi Městem
Nové Hrady jako pronajímatelem a ČEVAK,
a. s. jako nájemcem ve věci provozování
vodohospodářského majetku a postupuje
jej ke schválení na jednání zastupitelstva
města.
(Dodatek řeší provozování vodohospodář-
ského majetku Města Nové Hrady do doby
ukončení koncesního řízení resp. do doby
předání majetku, které nastane do 3 měsíců
od ukončení koncesního řízení a podpisu
smlouvy s�novým provozovatelem.)

� 5. Kalkulace vodného a stočného pro
rok 2012
Rada souhlasí s�návrhem kalkulace vod-
ného a stočného předloženého provozova-
telem ČEVAK, a. s. a postupuje jej ke
schválení na jednání zastupitelstva města.

� 6. Odměna ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady
Rada stanovuje odměnu ředitelce Mateřské
školy Nové Hrady dle  návrhu.

� 7. Žádost o prodloužení lhůty na
rekonstrukci bytu
Rada nesouhlasí s�prodloužením lhůty pro
rekonstrukci bytu v�domě Zámecké č. p.
137 a trvá na dodržení podmínek daných
Dohodou o poskytnutí bytové náhrady.
(Rada obdržela od MVDr. Pavla Kypeta,
jednatele společnosti Novohradské hory
s.r.o. žádost o prodloužení lhůty na rekon-
strukci bytu v�domě Zámecké č. p. 137, do
7. 2. 2012, z�důvodu zajištění plynového
vytápění, kde se vyskytly technické problé-
my. Rada konstatovala, že dne 1.12. 2011
uplynula pětiletá lhůta vyplývající z�Doho-

dy o poskytnutí bytové náhrady, vzhledem
k�dostatečnému prostoru na rekonstrukci
rada města nesouhlasila s�prodloužením
lhůty pro rekonstrukci a trvá na dodržení
podmínek daných Dohodou o poskytnutí
bytové náhrady.)

� 8. Pronájem nebytových prostor
Rada bere na vědomí žádost p. Dušana Krá-
le a pověřuje starostu dalším jednáním
ohledně pronájmu volných nebytových
prostor.
(Rada obdržela od p. Dušana Krále žádost
o pronájem nebytových prostor v�domě č.
p. 13, nám. Republiky za účelem provo-
zování řeznictví a rychlého občerstvení.
Rada konstatovala, že již schválila nového
nájemníka těchto nebytových prostor na
základě zveřejnění záměru o pronájmu /žá-
dost p. Krále byla podána po lhůtě stanove-
né radou města/.)

� 9. Pronájem nebytových prostor
– náměstí Republiky 45
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v�objektu č. p. 45 nám. Republiky,
Nové Hrady pí. Miroslavě Vondrové – Pe-
kařství, Nové Hrady č. p. 45, za účelem
pekařské výroby a prodejny, na dobu ne-
určitou s�výpovědní lhůtou 6 měsíců s�roč-
ním nájemným ve výši 35.400,- Kč. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 10. Pronájem nebytových prostor
náměstí Republiky 43
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v�objektu č. p. 43 nám. Republiky,
Nové Hrady paní Evě Špačkové, Sídliště
míru 222, Nové Hrady, na dobu neurčitou
s�výpovědní lhůtou 3 měsíce, s�ročním ná-
jemným ve výši 15.000,- Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 11. Pronájem nebytových prostor
náměstí Republiky 43
Rada města schvaluje pronájem nebyto-
vých prostor v�objektu č. p. 43 nám. Re-
publiky paní Daně Strapkové, Zahradní
čtvrť 314, Nové Hrady, na dobu neurčitou
s�výpovědní lhůtou 3 měsíce, s�ročním ná-
jemným ve výši 14.750,- Kč a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 12. Mandátní smlouva č. 2011002824
Rada schvaluje Mandátní smlouvu mezi
Statutárním městem České Budějovice a
Městem Nové Hrady o zajištění prodeje
vstupenek v�rámci městského rezervačního
systému CBsystem a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 13. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo se zhotovitelem MANE STAVEBNÍ
s. r. o., České Budějovice ve věci realizace
díla: Polyfunkční pasivní dům v�Nových
Hradech a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší prodloužení lhůty dokončení
stavebních prací do 30. 4. 2012)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4



4 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ únor 2012

� 14. Směrnice k�odpisování
dlouhodobého majetku
Rada schvaluje Směrnici Města Nové Hra-
dy k�odpisování dlouhodobého majetku.
(Rada obdržela od ekonomického odboru
návrh Směrnice k�odpisování dlouhodobé-
ho majetku na základě zák. č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví a vyhláškou č. 410/2009 Sb., a
Českým účetním standardem č. 708 v�plat-
ném znění. Odepisováním dochází k�pře-
souvání hodnoty majetku do nákladů.
Odpisy vyjadřují trvalé snížení hodnoty ma-
jetku. Odpisování majetku bude prováděno
měsíčně a rovnoměrný způsob odpisování.)

� 15. Koncesní řízení
Rada bere na vědomí návrhy Posouzení
kvalifikace, popis předložených žádostí
o účast v�koncesním řízení, podklad pro
vyhodnocení kvalifikace, Protokol o po-
souzení kvalifikace, Rozhodnutí zadavate-
le o vyhodnocení kvalifikace zájemců,
Pokyny pro zpracování nabídky, předložené
STAVEBNÍ PORADNOU s. r. o., České
Budějovice.

Zápis z 41. schůze městské rady
ze dne 4. 1. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 40. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 40. jednání rady města.

� 2. Marketingová podpora Městu Nové
Hrady
Rada bere na vědomí informaci o jednání ve
věci marketingové podpory Města Nové
Hrady společností Poděbradka a. s. /závod
Dobrá voda/.
(Starosta informoval radu o jednání a zaslá-
ní návrhu marketingové podpory Města
Nové Hrady společnosti Poděbradka a. s.
V návrhu je konstatována dobrá spolupráce
mezi oběma subjekty a dále jsou v návrhu
popsány aktivity města Nové Hrady, regio-
nu Novohradska, kde by společnost Podě-
bradka a. s. byla prezentována jako partner
či hlavní partner v oblasti cestovního ruchu
a při pořádání kulturních, společenských a
sportovních akcí.)

� 3. Veřejná vyhláška
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkový úřad České
Budějovice o určení hranic pozemků v k. ú.
Mýtiny.

� 4. Pod Zámeckým – parkování
Rada bere na vědomí informaci o jednání
o parkování v lokalitě Pod Zámeckým
a pověřuje starostu provedením místního
jednání.
(Starosta informoval radu o jednání s občany
ve věci parkování v lokalitě Pod Zámeckým

v Nových Hradech. Vzhledem k nedostateč-
né šířce místní komunikace a nemožnosti
parkování navrhuje část obyvatel dané loka-
lity změnu dopravního značení /jednosměr-
ný provoz/.)

� 5. Zařazení žádosti o podporu z OP ŽP
do zásobníku projektů
Rada bere na vědomí Oznámení SFŽP o za-
řazení projektu Rekultivace skládky odpadu
Jižní Město - Nové Hrady do zásobníku pro-
jektů.

� 6. Monitoring podzemních
a povrchových vod
Rada bere na vědomí Monitoring podze-
mních a povrchových vod v prostoru sklád-
ky odpadů v Nových Hradech v roce 2011
od společnosti SaNo CB s. r. o.
(Rada obdržela od společnosti SaNo CB s. r. o.,
Trhové Sviny Monitoring podzemních a
povrchových vod v prostoru skládky odpa-
dů v Nových Hradech v roce 2011. Z Moni-
toringu vyplývá, že podzemní vody jsou
přítomností skládky sice ovlivněny, avšak
zjištěné znečištění ve sledovaných ukazate-
lích nepředstavuje rizika pro okolí.)

� 7. Žádost o vydání stanoviska  - PD
úpravy sportovně rekreačního areálu v
Nových Hradech
Rada bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ Tr-
hové Sviny, odboru výstavby, kulturních
památek a územního plánování o vydání zá-
vazného stanoviska k předkládané PD,
zpracované pro úpravy sportovně rekreač-
ního areálu v Nových Hradech.

� 8. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada bere na vědomí Žádost společnosti Fi-
era, a. s. Jindřichův Hradec o vyjádření
k projektovému návrhu stavby Nové Hrady
K320/10 p. Haider – úprava NN s tím, že
nemá k danému návrhu připomínek.

� 9. Upozornění Policie ČR
Rada bere na vědomí Upozornění Policie
ČR, oddělení Trhové Sviny k nebezpečné-
mu stavu střešní konstrukce u objektu býva-
lé celnice a pověřuje starostu dalším
jednáním s Policií ČR ohledně zjištění pa-
chatele. Rada pověřuje starostu zadáním
opravy TSM a řešením pojistné události
v rámci pojištění majetku města.
(Rada na základě oznámení o poškození
majetku města (písemné oznámení staros-
tou města ze dne 8. 12. 2011) obdržela od
Policie ČR, obvodní oddělení Trhové Sviny
Upozornění k nebezpečnému stavu střešní
konstrukce u objektu bývalé celnice, který
je v majetku Města Nové Hrady, ke kterému
pravděpodobně došlo ze strany nezjištěné-
ho řidiče nákladního automobilu.)

� 10. Oznámení o umístění
Rada souhlasí s umístěním odchyceného
psa do útulku.

� 11. Komise životního prostředí
Rada ustanovuje komisi životního prostředí
ve složení: pí. Ing. Jitka Šáchová, p. Karel
Ottenschläger a p. Zdeněk Vaněk.

� 12. Žádost o prominutí úhrady nájmu
za měsíc prosinec 2011
Rada souhlasí s prominutím jedné poloviny
měsíčního nájmu manželům Kubátovým za
měsíc prosinec 2011 z důvodu realizace sta-
vebních prací.
(Rada obdržela žádost manželů Kubáto-
vých, Nové Hrady o odpuštění části nájmu
za prosinec 2011, neboť neměli nainstalo-
ván elektroměr a od 19. do 23. prosince byly
v bytě vyměňovány zárubně a dveře, takže
nemohli byt obývat. Rada k této žádosti ob-
držela stanovisko TSM k charakteru oprav,
které zde byly provedeny.)

� 13. Sdělení k uzavření smlouvy
– Pozemkový fond ČR
Rada schvaluje Smlouvu č. 1016991105
s Pozemkovým fondem ČR o bezúplatném
převodu pozemků v k. ú. Nové Hrady. Rada
pověřuje starostu jednáním s Pozemkovým
fondem ČR ve věci dalších žádostí o bez-
úplatný převod, které Město Nové Hrady
v minulosti podalo.

� 14. Oznámení o zahájení správního
řízení KÚ Jč. kraj  OŽPZaL
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o zahájení
správního řízení ve věci udělení výjimky.

� 15. Návrh na prodej - ztráty a nálezy
Rada souhlasí s prodejem věci ze ztrát a ná-
lezů, evidovaných na městském úřadě.

� 16. Směna pozemků
Rada bere na vědomí návrh majetkové
úpravy pozemků v blízkosti kuželny, v are-
álu BKV Kamenná (p. R. Kubín) a jeho
okolí. Rada pověřuje starostu dalším jedná-
ním s majitelem předmětných pozemků.

� 17. Vodoprávní řízení
Rada bere na vědomí oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o zahájení
vodoprávního řízení o žádosti Rybářství
Nové Hrady s. r. o. o povolení výjimky pro
použití závadných látek ke krmení ryb.

� 18. Rozhodnutí o změně integrovaného
povolení
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o změně
integrovaného povolení, o integrované pre-
venci a omezování znečištění.

� 19. Oznámení
Rada bere na vědomí Oznámení Myslivec-
kého sdružení Nové Hrady o konání Mysli-
veckého plesu dne 13. 1. 2012.
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� 20. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 21. Knihovní řád
Rada schvaluje Knihovní řád Městské kni-
hovny v Nových Hradech, včetně ceníku
poplatků.
(Rada obdržela návrh Knihovního řádu
Městské knihovny v Nových Hradech,
včetně ceníku poplatků a Zpracování
osobních údajů v souvislosti s činností
knihovny.)

� 22. Výběrové řízení
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na akci " Technické poradenství pro
rekonstrukci objektu "STATKY" Nové
Hrady realizované v rámci projektu " Nové
Hrady - investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolkové-
ho života" a schvaluje dodavatele společ-
nost Projektový ateliér AD s. r. o., Husova
4, České Budějovice. Rada pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Nabídku předložily tři společnosti, z nichž
nejvýhodnější podala společnost Projekto-
vý ateliér AD s. r. o., České Budějovice.)

� 23. Dodatek ke smlouvě o dílo
Rada schvaluje Dodatek ke smlouvě o dílo
se společností Typodesign s. r. o., České
Budějovice na zhotovení díla "Kalendář
akcí a události na rok 2012" a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší navýšení celkové ceny díla o
1 000,- Kč z důvodu navýšení grafických
prací.)

� 24. Digitalizace kina
Rada schvaluje podání projektu "Digitaliza-
ce kina v Nových Hradech podle DCI stan-
dardu" k Státnímu fondu České republiky
pro podporu a rozvoj české kinematografie.
(Rada obdržela návrh projektu na "Digitali-
zaci kina v Nových Hradech podle DCI
standardu" zpracovaného k podání k Státní-
mu fondu České republiky pro podporu a
rozvoj české kinematografie. Celkové před-
pokládané náklady činí 2 712 000,- Kč, po-
žadovaná dotace je 1 100 000,- Kč.)

ZÁPIS ze 10. veřejného  zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne  29. prosince 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, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.

Omluveni: pí. MUDr. Nataša Návarová,
p. Jiří Vicány

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Jana Káplová – tajemnice MěÚ

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání
zahájil a vedl starosta Mgr. Hokr za pří-
tomnosti 13 členů zastupitelstva, tj. nad-
poloviční většina a zastupitelstvo je
usnášeníschopné. Pan starosta konstato-
val, že zápis z 9. zasedání byl řádně ověřen,
předán ke zveřejnění a nebyla vůči němu
vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 9. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové opatření č.7
4. Rozpočtové provizorium
5. Dodatek č.1 – mandátní smlouva

ČEVAK, a. s.
6. Kalkulace vodného a stočného
7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený  program byl schválen 13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

Dále pan starosta navrhl složení návrhové ko-
mise. Návrhová komise ve složení:
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ivan Dorotovič,
pí. Ing. Eva Ševčíková
Návrhová komise byla schválena 10 hlasy,
3 zastupitelé se zdrželi hlasování.
Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Michal
Jarolímek

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, p. Miroslav Šlenc, p. Bc.
Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se    3 p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Michal Jaro-
límek, pí. Ing. Eva Ševčíková,

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
10. jednání zastupitelstva:
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu
11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
12

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

Proti 0

Zdržel se    2 p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová,

� 1. Kontrola usnesení z 9.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 9. 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 9. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
Pan starosta informoval zastupitele o žádos-
ti manželů Pelechových o koupi pozemků,
které navazují na nemovitosti v jejich vlast-
nictví. Po provedeném místním šetření byla
žádost o prodej pozemku ještě doplněna
o část pozemku parc. č. 1009/11 v k. ú.,
z důvodu ucelenosti prodávaného pozemku.
Po zpracování geometrického plánu byla
stanovena celková výměra 191 m2. Na mi-
nulých jednáních zastupitelstva bylo též
diskutováno, jak je v kupních smlouvách a
při prodejích zajištěno složení peněz od ku-
pujících. V materiálech pro zastupitele byl
proto přiložen i návrh kupní smlouvy, kde
je uvedeno, za jakých podmínek je pode-
psána kupní smlouva v souvislosti s úhra-
dou kupní ceny.
Zastupitelstvo schvaluje prodej částí poze-
mků parc. č. KN 1009/11 (dle geometrické-
ho plánu č. 895 – 116 F/2011 nově parc. č.
1009/23) o výměře 17 m2 a parc. č. KN
893/12 (dle geometrického plánu č. 895 –
116 F/2011 nově parc. č. 893/14) o výměře
174 m2 v k. ú. Nové Hrady manželům Janu a
Ivaně Pelechovým, za cenu 100,- Kč/m2 +
úhradu nákladů za pořízení geometrického
plánu. Zastupitelstvo pověřuje starostu pod-
pisem  kupní smlouvy – 13 hlasy.
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Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové opatření č. 7

Pan starosta informoval o provedení roz-
počtového opatření č. 7.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 7 dle návrhu –13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

� 4. Rozpočtové provizorium
Pan starosta informoval o nutnosti schvále-

ní pravidel rozpočtového provizoria do doby
schválení rozpočtu na rok 2012.

Pan Mgr. Jarolímek se dotazoval, zda je
možno vyčíslit, kolik je jedna dvanáctina.

Pan starosta odpověděl, že se jedná o jednu
dvanáctinu z celkových výdajů 86 milionů.

Zastupitelstvo stanovuje rozpočtové provi-
zorium pro rok 2012 s tím, že město a jím zří-
zené organizace budou uvolňovat své výdaje
do výše jedné dvanáctiny celkové roční částky
roku 2011 v každém měsíci období rozpočto-
vého provizoria tj. do doby schválení rozpoč-
tu města pro rok 2012 - 13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se  0

� 5. Dodatek č. 1 – mandátní smlouva
ČEVAK, a. s.

Pan starosta informoval o nutnosti schvále-
ní Dodatku č. 1 smlouvy mandátní pro pro-
vozovatele vodohospodářského majetku,
který řeší provozování majetku města do
doby ukončení koncesního řízení, tj. do
doby předání majetku, které nastane do
3 měsíců od ukončení koncesního řízení.

Dodatek byl konzultován s právním zástup-
cem města Mgr. Jarůškem.
V koncesním řízení je zatím ukončena prv-
ní část, kdy žadatelé musí prokázat své
kvalifikační předpoklady. Zatím se přihlá-
sily společnosti ČEVAK, a. s. a RVS, a. s.
(Radouňská vodohospodářská společnost),
které předloží své návrhy na provozování.
Dodatek by mohl platit přibližně půl roku,
poté by již mohl být znám vítěz koncesního
řízení.
Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 smlou-
vy mandátní uzavřené dne 14. 6. 1994, ve
znění pozdějších dodatků, mezi Městem
Nové Hrady jako pronajímatelem a ČEVAK,
a.s. jako nájemcem ve věci provozování vo-
dohospodářského majetku
– 13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

� 6. Kalkulace vodného a stočného
Pan starosta uvedl, že jednání s ČEVAKem
o ceně na příští rok proběhlo bez komplika-
cí. Společnost předložila kalkulaci vodné,
kde výpočet ukazoval navýšení vodného
o 0,03 Kč, bylo proto ujednáno, že zůstane
zachována cena roku 2011. Provozovatel
žádal o navýšení stočného, kde dochází
k mnohem většímu odvozu kalů z čističky a
k zdražení ceny za dopravu kalů ze strany
Technických služeb města, které tuto dopra-
vu zajišťují. Nárůst ceny za dopravu byl po-
tvrzen TSM, k navýšení ceny dochází
z důvodu vyšší ceny pohonných hmot. Měs-
to proto požádalo o zpracování vývoje obje-
mu odvozu kalů od roku 2007. Z tohoto
vývoje vyplývá, že nárůst je spojen s připo-
jením Dobré vody, proto by nárůst neměli
pokrývat občané z Nových Hradů, ale Dob-
rá voda. Zvýšené náklady na stočné byly
proto přesunuty do diferencovaného stočné-
ho, které hradí přímo Dobrá voda. Po této
dohodě zůstává i cena za stočné na úrovni
roku 2011, aniž by došlo ke změně v nájem-
ném a výši prostředků určených na opravy.
Diferencované stočné je předmětem samos-
tatné smlouvy mezi ČEVAKem a Podě-
bradkou, a. s. (závod Dobrá voda), Město
tuto smlouvu dostává pouze na vědomí. Pan
starosta ještě připomenul, že výše vodného
a stočného je schvalována bez DPH, výši
daně nelze ovlivnit.
Pan Ing. Kasan se dotazoval, zda je pravda,
že Dobrá voda vyváží část odpadních vod
k čištění i do jiných čistíren.
Pan starosta uvedl, že v době, když se projek-
tovala čistička, VaK vycházel k podkladů,
které předložila Dobrá Voda. Společnosti si

špatně upřesnily, jestli jsou údaje v průměr-
ných hodnotách nebo zda je to skutečnost,
která natéká do čistírny. V ročním průměru
dodržuje Dobrá voda svůj plán, ale pokud
vyrábí a mají nárazově větší odpad sladké
vody, naše čistička by toto nestačila vyčis-
tit. Z tohoto důvodu využíval závod i jiné
čistírny v okolí. Tato situace nastává
v případě, že na závodě dochází k přerušo-
vání výroby či výpadkům a následném
znovuspuštění. Pokud bude závod vyrábět
bez výkyvů, neměla by tato situace nastat,
produkce těžké vody by naopak měla být
nižší než nyní.
Zastupitelstvo schvaluje cenu vodného a
stočného pro město Nové Hrady na rok
2012 dle návrhu předloženého provozova-
telem ČEVAK a. s. /viz příloha/ - 13 hlasy.

Hlasování:

Pro
13

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

Proti 0

Zdržel se 0

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

� 8. Diskuse
Pan Ing. Kasan z pověření finančního výbo-
ru seznámil zastupitele s výsledky kontrol
finančního výboru, které byly provedeny
v Mateřské škole Nové Hrady, kde nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Druhá kontrola
byla provedena v Technických službách
města Nových Hradů. Zápis z kontroly za-
chycuje některé body, které je třeba projed-
nat s vedením TSM pí. Kedrušovou,
s lesním hospodářem p. Ing. Švarcem, zá-
stupci finančního výboru a dalšími zástupci
města. Zápisy z kontrol předal p. starostovi
a po projednání budou předloženy zastupi-
telstvu.
Pan starosta souhlasil s tím, že pokud jsou
provedeny kontroly s výsledkem z něhož je
třeba učinit určité návrhy a opatření, je třeba
aby byla informována i kontrolovaná strana
a další zainteresovaní. Proto navrhl jednání
za účasti zástupců TSM pí. Kedrušové a p.
Ing. Švarce.
Pan Ing. Kasan konstatoval, že město vlast-
ní cca 830 ha lesa, což je majetek v přibližné
částce 160 milionů korun a tudíž je vhodné
věnovat mu pozornost.
Pan Dorotovič uvedl, že i kontrolní výbor
by chtěl mít své zástupce na tomto jednání.
Dále poděkoval za nové označení ulic a ješ-
tě připomněl, aby se něco udělalo s mož-
ným jednosměrným provozem v nové
zástavbě Pod Zámeckým.
Pan starosta konstatoval, že podle vyhlášky
nesmí auta stát na chodníku a pokud zůsta-
nou stát na silnici, musí zůstat průjezdný
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pás v šíři 6 m a to není splněno, pokud zde
stojí auta na silnici. Policie na tomto místě
provedla kontrolu a došlo k ústnímu vy-
světlení problematiky. Vyvolalo to dotazy
ze strany občanů, kteří zde bydlí. Byly
dány lístečky za parkování na chodníku a
na komunikaci. Policie postupovala podle
platné legislativy.
Pan starosta uvedl, že na základě podnětu
občanů se tímto problémem bude zabývat
rada města s tím, že je asi nejrozumnější ře-
šit tuto situaci jednosměrkou. Pan starosta
navrhl, aby se vše projednalo s občany
z dané lokality, dále za účasti TSM (zejmé-
na s ohledem na zimní údržbu) a Policie.
Paní Mgr. Kubaláková uvedla, že pokud
TSM prohrnují v jejich ulici, musí být maji-
telé aut na telefonu nebo je musí včas odvézt.
Pan Šlenc vznesl podmínku, že pokud se
občané domluví, aby se parkovalo na jedné
straně, je třeba vytvořit písemnou dohodu a
všemi podepsanou, jinak to nebude fungo-
vat. TSM zde zatím letos nemusely prohr-
novat, takže nevznikly žádné problémy.
Pan Michale uvedl, že návrh, aby se vyčle-
nila parkovací místa vpravo nebo vlevo
bude složitý k projednání. Konstatoval, že
s prohrnováním zde zatím žádný problém
nebyl. Pokud by zde byla jednosměrka, tak
navrhuje, aby to bylo ve směru dolů, proto-
že v zimním období by bylo složité jezdit
do kopce.
Pan starosta vysvětlil, že technické služby
zatím vždy prohrnuly, protože auta stála na
chodníku. Pokud však nechceme, aby auta
stála na chodníku, musí se problém řešit.
Pan Roule (občané) konstatoval, že pokud
zde byl projekt, podle kterého to bylo zko-
laudováno, pak přece není co řešit a i do-
pravní značení muselo být dle normy.
Pan starosta vysvětlil, že stavba byla kolau-
dována v roce 2005, od té doby Policie do-
držování vyhlášky příliš neřešila. Debata je
o tom, zda tam auta mohou za nějakých pod-
mínek stát a jednosměrka je možné řešení.
Pan Roule (občané) konstatoval, že mu to
připadá humorné. Dále se dotazoval, jestli
nový provozovatel nebude moci uměle na-
vyšovat cenu vodného a stočného.
Pan starosta odpověděl, že cenu vodného a
stočného bude i nadále schvalovat zastupi-
telstvo města. Smlouva s novým provozo-
vatelem musí mít dané jasné podmínky,
aby nedocházelo ke skokovému zdražení.
Měly by být garantovány podmínky provo-
zování na více let a zdražení bude možné
pouze v případě, že provozovatel prokáže
jeho důvody, např. inflace, opravy apod.
Dále musí být stanoveno, v jaké výši budou
náklady a jaký bude možný zisk. Ve smlou-
vě budou zakotveny i přesné podmínky
k výpovědi při nedodržení smluvních pod-
mínek.
Pan Roule (občané) se dále dotazoval, jestli
se bude komplexně opravovat vodovod
nebo jenom to,  co se rozbije.

Pan starosta uvedl, že se kompletně vymě-
ňuje voda i kanalizace v těch místech, kde
se provádí rekonstrukce povrchů komuni-
kací – v letošním roce např. v ulici ke škol-
ní družině. V příštím roce se takto plánuje
celé náměstí a ulice Vilová. Co se týká
vody z Jedlice, konstatoval, že celková re-
konstrukce by byla velmi nákladná, navíc ji
komplikují i majetkové stavy a zalesnění.
Město se snaží zajistit i jiné zdroje vody –
je snaha o posílení vodou z vrtů v okolí vo-
dárny Veveří. Je zpracován a podán pro-
jekt, u kterého se zatím neví, zda bude
podpořen dotací. Dle stávající legislativy je
zpracován desetiletý plán obnovy vodo-
hospodářského majetku, z kterého vyplý-
vá, že město by muselo uvolnit každý rok
cca 3,1 milionu korun do obnovy tohoto
majetku. Nájemné činí cca. milión korun,
zbytek zatím platí město. Pokud bychom
chtěli, aby obnova byla financovaná pouze
z kalkulace, znamenalo by to navýšení
vodného a stočného o cca. 20,- Kč. Proto
větší část financuje město z vlastního roz-
počtu mimo kalkulaci.
Pan Šlenc doplnil, že je připravena také
menší úprava na čerpání v Jedlici, která se
uskuteční v příštím roce.
Pan Roule (občané) se také dotazoval na
louži u kapličky.
Pan starosta uvedl, že tento problém se již
na zastupitelstvu probíral. Došlo k částeč-
nému zlepšení a záležitost se dále řeší.
Pan Šlenc upřesnil, že se vede jednání, jed-
ním z řešení je, aby se kanál napojil přímo
do kanalizace za kapličkou. Tato záležitost
se spíš týká SÚS a realizovat se bude příští
rok. Hledá se řešení nejlepší a nejlacinější.
Pan Roule (občané) se také dotazoval na
cestu v Údolí a na řešení naprasklých stro-
mů v parku.
Pan starosta uvedl, že SUS a kraj si nechaly
zpracovat studii. Kdy přesně budou zhoto-
vení cesty reklamovat neví, podle posled-
ních informací to bude asi po letošní zimě.
V parku bude začátkem roku 2012 pan
Chadt provádět zásahy a budou pokáceny
stromy v nejhavarijnějším stavu. Na první
etapu je vyčleněno 80.000,- Kč a na druhou
120.000,- Kč.
Pan Sýkora (občané), se dotazoval, v jaké
výši má ČEVAK zisk a zda bude v nové
smlouvě ošetřeno, aby tento nenarůstal.
Pan starosta odpověděl, že dle smlouvy je
zisk 8 %, v minulosti se však v rámci kal-
kulace i snižoval na základě dohody s pro-
vozovatelem až na 4 %. V penězích se
jedná asi o 400.000,-Kč. Dále informoval,
že s vítězem koncesního řízení na správce
vodohospodářského majetku nemusí být
smlouva podepsána, pokud nebudou pod-
mínky smlouvy vyhovující. Při stanovení
zisku záleží na celkovém hospodaření spo-
lečnosti, na jejích nákladech. Společnost
neovlivní, za kolik se bude nakupovat suro-
vá voda, promítají se zde i náklady na ener-
gii, chemikálie a další režie, které nelze
ovlivnit.
Pan Sýkora (občané) požadoval vysvětlení,
proč je v Byňově vodné ve stejné výši jako

na Hradech, když v Byňově nemají čistič-
ku vody.

Pan starosta uvedl, že je třeba rozlišit čis-
tičku a úpravnu vody a v Byňově platí vod-
né ve stejné výši jako na Hradech, protože
se voda také upravuje, odebírají se vzorky.
Kalkulace je pro všechny osady stejná, i
opravy se započítávají dohromady. Pokud
občané osad mají zájem, vše jim ohledně
kalkulace ceny vodného a stočného vy-
světlí.

Pan Michale konstatoval, že voda musí
splňovat stejné parametry jak na Hradech,
tak v Byňově.

Pan Roule (občané) se ještě dotazoval na
plnění volebního programu a to konkrétně
na koupaliště, nové pracovní příležitosti a
získání peněz z dotací pro město.

Pan starosta odpověděl, že hned po vol-
bách město získalo dotace z ROP cca. 50
mil. korun, letos 3,8 mil. korun na prefácké
bytovky, 4 milióny na zateplení školy a
dalších cca 8 miliónů na komunikace a
chodníky. Pan starosta si myslí, že úspěš-
nost vedení města v získávání finančních
prostředků pro město je velmi dobrá. Pra-
covní příležitosti jsou navázány na to, co se
ve městě děje. Město přímo těžko vytvoří
nové pracovní místo, ale prostřednictvím
např. TSM a realizaci dotací, které získalo
a které se investují ve městě, dochází k sta-
bilizaci pracovních míst. Navíc vytvořil
nová místa MOTOR Jikov, není to sice zá-
sluha města, ale určitě je to kladný krok.
Koupaliště bylo předmětem rozpočtu pro
rok 2011, ale zatím jej nebylo možno reali-
zovat vzhledem ke zvýšeným nákladům na
rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ne-
boť pod novou komunikaci bylo nutno dě-
lat tyto investice. Z tohoto důvodu bylo
koupaliště v roce 2011 z realizace vyřaze-
no a došlo pouze k realizaci přípravných
prací na zajištění přítoku vody.

Paní Mgr. Kubaláková se dotazovala, jestli
je pravda, že Lesy ČR budou něco dělat
s lesem pod hradem.

Pan starosta informoval, že krajský úřad
vydal povolení pro Lesy ČR ke kácení. Za-
tím Lesy ČR čekají na finance. Veškeré
staré stromy by měly být vykáceny a nová
výsadba by měla být jenom střední výšky.

Pan Roule (občané) vznesl dle jeho slov již
závěrečný dotaz, jestli se budou zdražovat
odpady.

Pan starosta odpověděl, že město má sta-
noven poplatek za komunální odpad v ma-
ximální výši 500,- Kč. Podle stávající
legislativy nelze zvyšovat nad tuto částku,
pro rok 2012 se tedy nic nemění.

� 9. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům i občanům města
za účast na 10. veřejném jednání zastupi-
telstva Města Nových Hradů a ukončil jed-
nání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hradů
bylo  ukončeno v 19.41 hodin.
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OZNÁMENÍ:
Technické služby

města Nových Hradů budou od
měsíce února 2012 přemístěny

do areálu bývalé roty –
ul. Pod Vodárnou 413.

Informace z Městského úřadu Nové Hrady

Upozornění pro občany:
Poplatek ze psů je splatný od 1. února do 15. března. Poplatek za provoz systému shro-

mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (popla-
tek za odpad) 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 podatelnou. Upozorňuje 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.

Reorganizace Technických služeb
města Nových Hradů

Rada města se rozhodla řešit dlouhodobý
problém v hospodaření Technických služeb
města Nových Hradů, jako příspěvkové orga-
nizace města, která hospodaří se ztrátou. Při-
stoupila proto ke změnám, které mají přinést
jednak obrat ve výsledku hospodaření a jed-
nak mají nastavit potřebný směr a cílené uva-
žování k jejímu rozvoji. V úvodu byl proveden
podrobný rozbor hospodaření TS Nové Hrady
a vypracován návrh na řešení tohoto stavu.

V rozboru hospodaření jsme se zaměřili na
vývoj hospodářského výsledku Technických
služeb od roku 2004. S výjimkou roku 2008,
kdy tato organizace dosáhla zisku, se hospo-
dařilo s větší či menší ztrátou, která se kumu-
lovala a ubírala tak finanční prostředky pro
běžný provoz a následně i pro obnovu majetku
a investice. Je důležité poznamenat, že konečný
hospodářský výsledek může zásadně ovlivnit
výše roční provozní dotace města, která byla
ale udržována na standardní výši vycházející
z průměrných plánovaných nákladů a výnosů
Technických služeb města.

Celková ztráta TS Nové Hrady k 1.1.2011
je vyčíslena na 2.565 tis. Kč, z toho 2.095 tis.
Kč tvoří v součtu z předcházejících let ztráta
z činnosti Kulturního a informačního centra
Nové Hrady (dále jen KIC) a zbytek tvoří
skutečná ztráta z hospodaření samotných
Technických služeb města.

Neuhrazená ztráta (dluh) se musí zaplatit, a
to buď navýšenou provozní dotací od města
nebo zlepšeným výsledkem hospodaření TS
Nové Hrady.

Po přijetí zásadních opatření ke zlepšení
tohoto stavu (zvýšení produktivity práce, sní-
žení počtu THP, zavedení nových služeb pro
občany, atd.), ve spolupráci se zastupující ře-
ditelkou TS Nové Hrady p. Kedrušovou, se
výsledek hospodaření v roce 2011 opět dostal
do kladných čísel. Přesný výsledek bude k dis-
pozici až po zpracování výroční zprávy této
příspěvkové organizace za rok 2011. Přesto,
že konečné číslo za Technické služby Nové
Hrady v roce 2011 bude kladné, KIC Nové
Hrady svou rozšiřující se činností ale svou
ztrátu prohloubilo. Z tohoto důvodu rada měs-
ta rozhodla dále nezatěžovat rozpočet a hospo-
daření TS Nové Hrady činností KIC a zřídila
samostatný odbor městského úřadu – Kulturní
a informační centrum.

Cílem je zastavení růstu plánované ztráty
KIC, určené rozpočtem města na financování

novohradské kultury a provozu informač-
ního centra, snaha o omezení vysoce ztrá-
tových akcí a oddělení správy majetku
města od vlastní kultury. Vedení města na-
dále podporuje kulturní, kulturně-výcho-
vnou a kulturně-vzdělávací činnost KIC,
nemá zájem omezovat kulturní a společen-
ský život, chce ale dodržovat schválená
pravidla, ze kterých musí vyplývat jasná
osobní odpovědnost. V souvislosti se
vznikem nového odboru bylo rozhodnuto
o delimitaci (převodu) zaměstnanců KIC
z Technických služeb Nové Hrady na
Městský úřad Nové Hrady a o náplni čin-
nosti KIC. Rozpočet KIC pro rok 2012 ne-
bude zásadně omezen, bude vycházet ze
skutečného výsledku KIC za rok 2010. To
znamená, že kino, knihovna, informační
centrum a Novohradská číše budou na
srovnatelných číslech, kulturní akce a vy-
užití Koželužny bude ale podléhat důsled-
nější kontrole tak, aby bylo jasné, co si
město za určité finanční prostředky „kupu-
je“ a také, jestli nabídka odpovídá poža-
davkům občanů města a jeho návštěvníků.
Zaměstnanci KIC budou pracovně právně
spadat pod tajemnici městského úřadu, čin-
nost a hospodaření bude schvalovat a kon-
trolovat rada města.

Dále byla na návrh rady města schvále-
na zastupitelstvem města nová Obstarava-
telská smlouva, která se zabývá výkonem
správy nemovitého majetku města a zajiš-
těním dalších činností TS Nové Hrady ve
prospěch města Nových Hradů. Nejdůleži-
tější změnou v této smlouvě je nastavení fi-
nančního toku u odpadového hospodářství -
výnosy odpadového hospodářství budou
součástí celkové provozní dotace, a u sprá-
vy nemovitého majetku - náklady na správu
a údržbu domů, bytů a nebytových prostor
budou komplexně hrazeny z výnosů, ostat-
ní výnosy budou odvedeny vlastníkovi, tj.
městu Nové Hrady.

V současné době probíhá příprava roz-
počtu na rok 2012, jako základního doku-
mentu v hospodaření města. V tomto
rozpočtu se budou měnit plánované částky
na provoz Technických služeb města a stej-
ně tak i na provoz KIC, o kterých bude ve-
dení města informovat občany po
schválení rozpočtu.

Josef Vochoska, místostarosta

A jak komunikujete
s úřadem vy?

Existují skupiny obyvatel, pro které náv-
štěva úřadu není jednoduchou záležitostí.
Obecní či městský úřad je sice většinou umís-
těn v dosahu bydliště návštěvníka, je bezbarié-
rový, i vozíčkář se v něm dokáže pohybovat.
Přesto může být pro člověka se zdravotním
postižením zdolání trasy mezi bydlištěm a
úřadem větší komplikací, než by se na první
pohled zdálo, zvláště v zimním období. Prob-
lémy nekončí ani na samotném úřadu – kolik
úředníků dokáže komunikovat třeba s člově-
kem od narození neslyšícím, který má potíže
s porozuměním psanému textu a jeho mateř-
ským jazykem je znakový jazyk?

Ve spolupráci s občanským sdružením
APPN, které se, mimo jiné, věnuje zavádění
moderních technologií do komunikace nesly-
šících, bylo právě s ohledem na potřeby zdra-
votně postižených přizpůsobeno softwarové
prostředí ONIF, umožňující online rozhovor
úředníka s občanem prostřednictvím interne-
tového připojení, s vizuálním kontaktem a
archivací záznamu z návštěvy.

„Projekt Virtuální úřad umožňuje, aby ob-
čan navštívil úředníka v jeho virtuální kance-
láři na internetu. Oba se navzájem vidí a
hovoří spolu, záznam návštěvy lze následně
uložit a dále s ním pracovat. Je možné přizvat
k rozhovoru jednoduchým způsobem další
úředníky. Neslyšící občan může využít online
tlumočení do znakového jazyka, kdy se třetím
virtuálním účastníkem návštěvy stává službu
konající pracovník celorepublikového online
tlumočnického centra a simultánně překládá
vzájemný rozhovor úředníkovi do českého ja-
zyka a neslyšícímu do znakového jazyka,“ spo-
lečně vysvětlují Marie Horáková, ředitelka
APPN, o.s. a Jaroslav Čech, ředitel společnos-
ti, která software vyvinula.

V praxi to vypadá tak, že na webové strán-
ce úřadu je umístěn graficky provedený pří-
znak či logo, signalizující, zda úředník
momentálně je či není online k dispozici. Ob-
čan na tento příznak jen klikne a dostane se do
virtuálního prostředí online kanceláře přísluš-
ného úředníka, požádá o vstup (tedy „zaťuká na
dveře“) a po povolení vstupu (tedy po „vyzvá-
ní“) vstoupí. Ve virtuální kanceláři lze využít
videorozhovor nebo chat. Občan komunikuje
z pohodlí domova, prostřednictvím počítače a
internetu. Vítejte ve 21. století.

Mgr. Marie Horáková a Ing. Jaroslav Čech
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Seniorklub informuje

KLUB SENIORŮ NOVÉ HRADY
OZNAMUJE

VŠEM ZÁJEMCŮM, ŽE

P L A V Á N Í
V 1. POLOLETÍ

TOHOTO ROKU BUDE:
15.2. , 14.3., 18.4., 16.5. a 13.6.

JEZDIT BUDEME OPĚT DO Gmündu,
ODJEZDY V 8.00 hod.

Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech úspěšně proběhla Tří-

králová sbírka, z jejíhož výtěžku bude 70 %
posláno na Hospic sv. Jana Nepomuka Ne-
umanna v Prachaticích a 30 % na potřeby
Charity v Třeboni. Tak jako v minulých roční-
cích, i letos jsme našli vaše srdce otevřená pro
druhé a štědrá k pomoci. Letos jsme nově za-
vítali do Nakolic a do domova seniorů na
Chvalkově. A jak jsme dopadli? V Dobré a
Hojné Vodě se vybralo celkem 4.542,- Kč,
v Rychnově 5.908,- Kč, v Horní a Dlouhé
Stropnici 18.803,- Kč, v Údolí 3.687,- Kč,
v Byňově a na Jakuli 5.290,- Kč, v Nakolicích
a na Nových Hradech 38.893,- Kč, v Olešnici
15.572,- Kč a v domově seniorů ve Chvalko-
vě 2.633,- Kč – celkem se tedy vybralo
95.328,- Kč. Velké díky všem dárcům!

Nesmíme ale zapomenout i na všechny ty
dobrovolníky, kteří se do sbírky zapojili. Cel-
kem bylo na obecních úřadech v Horní Stropni-
ci a na Nových Hradech zapečetěno 28 kasiček
a pomohlo nám přibližně 110 dobrovolníků,
především dětí. Díky tomu, že jsme zhotovili
nové obleky, zvládli jsme letos koledovat všu-
de v jednom víkendu. Již tradičně chodí pomá-
hat dobrovolní hasiči a skauti z Horní
Stropnice. Každý rok nám vydatně pomáhají
děti z věřících rodin. Stejně jako vloni jsme se

obrátili s prosbou o pomoc i na dobrovolné ha-
siče z Nových Hradů. Letos jsme s P. Tomá-
šem poprvé navštívili se svolením pana
ředitele I. stupeň ZŠ v Nových Hradech, kde
jsme pozvali děti k účasti na koledování. Zá-
jemcům jsme následně rozdali letáčky s infor-
macemi pro rodiče. Jsme rádi za všechny děti,
které přišly. Srdečně děkujeme všem dobro-
volníkům, dospělým i dětem a také těm, kteří
kromě daru do kasičky obdarovali děti něja-
kou sladkostí a úsměvem.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať!
P. Tomáš Libant

představený Kláštera Božího Milosrdenství
a Václav Švarc

ředitel Oblastní charity Nové Hrady

Mezinárodní šampionka
Naše Eliška /Alien Tiffany Moravia/

nám v druhépolovině roku 2011 opět bodovala!
Na mezinárodní výstavě psů v Bratislavě získala Výbornou 1, CAC

a reservní CACIB a o měsíc později jsme navštívili rakouskou meziná-
rodní výstavu v Tullnu, kde naše hvězda opět zvítězila a vybojovala
Výbornou 1, CACA, CACIB titul Bundessieger 2011 a BOB – vítěz
plemene. Tím se stala novým Rakouským šampionem. Diplom na sebe
nenechal dlouho čekat. A za týden nám přišel z Belgie dlouho očekáva-
ný diplom, Eliška se stala Mezinárodním výstavním šampionem C.I.E.

Je to nejvyšší titul, který zadává mezinárodní kynologická federace
F.C.I. a který může pes na výstavách dosáhnout. Je to třešnička na dortu

každého vystavovatele. Pes musí
splnit určité podmínky, které
vedou k udělení Mezinárodního
šampiona krásy a Mezinárodní-
ho výstavního šampiona. Ty
upravuje a určuje Mezinárodní
výstavní řád F.C.I. Na titul do-
sáhne jen nejlepší jedinec, v rám-
ci mezinárodních výstav krásy.
Eliška splnila podmínky už loni
v květnu 2010, ale na diplom se
velmi dlouho čeká.

Spolu s diplomem obdržela
certifikát, který jí kvalifikoval na
nejprestižnější soutěž: Světový šampion šampionů 2011 v Bruselu. Sa-
mozřejmě je za tím hodně tréninku a času, ale jsme pyšní, že máme
doma Mezinárodního šampiona krásy. Je to obrovský úspěch a radost.
Ela je velmi šikovný jezevčík, narodil se jí nádherný vrh štěňátek, na
výstavách dosáhla těch nejvyšších titulů a jako pes má výbornou
povahu, což dokazuje při práci na  projektu: Můj pejsek!

V první polovině roku 2012 na chvilku opustíme svět výstav a bude-
me se věnovat odchovu štěňátek. Máme naplánovaný vrh E a vrh F naší
chovatelské stanice a maminkami budou obě naše chovné fenky.

Více informací najdete na našich webových stránkách:
www.ketyfa.webzdarma.cz, Vlasta Cepáková chs Celeste Cascata
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MASOPUSTY
Nové Hrady, Údolí,

Byňov, Nakolice, Obora,
Vyšné 2012

Ó 11. 2. – Masopust v Údolí
od 9.00 hod.,
pořádá SDH Údolí u N. Hradů

Ó 11. 2. – Masopustní šavlová koleda
od 9.00 hod. Vyšné, Obora
od 13.00 hod. Nakolice
od 19.00 hod. zábava v nakolickém
spolkovém sálku, pořádá SDH Nakolice

Ó 17. 2. – Dětský masopust
od 15.00 hod.
na náměstí, pořádá ŠD N. Hrady

Ó 18. – 19. 2.
Masopust v Nových Hradech
pořádá masopustní výbor N. Hrady

Program novohradské koledy

Sobota – 18.2.2012, v 8.30 hod.
koleda Růžičková, Jalovcová
a Slaměná městem,
hrají Alfa, Netolička a hudba p. J. Šimka

od 19.00 hod. Taneční masopustní zá-
bava v hotelu Máj, hrají Jižani a Hyalit,
vstupné 100,- Kč, bohatá tombola

Neděle – 19.2.2012, v 9.00
koleda Růžičková, Jalovcová
a Slaměná městem
kolem 16.00 hod. setkání koled na náměstí
a masopustní pohřeb.

Trasy koled:

Sobota: 18.2.2012

Růžičková koleda: bytovky p. Junek,
Sídliště Míru, bytovky ŽPSV
a ul. Pod Zámeckým

Jalovcová koleda: ul. Hradební,
Jižní město, Vilová čtvrť

Slaměná koleda: p. Tuscher,
Zahradní čtvrť, DPS, Pod Zámeckým

Neděle: 19.2.2012

Růžičková koleda: Zámek, Na Vyhlídce,
ul. 5. května, Česká, Náměstí

Jalovcová koleda: Český dům, Husova,
Navrátilova (střídání se Slaměnou
koledou) Komenského, Náměstí

Ó 21. 2. – 2. Školkový masopust
pořádá MŠ N. Hrady

Ó 25. 2. – Masopust v Byňově
od 8.00 hod. na návsi, od 19.00 zábava
v Kulturní místnosti v Byňově, hrají Šu-
mavští šumaři, pořádá SDH Hasiči Byňov

Další info. KIC Nové Hrady
tel. 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Masopust  Nové Hrady

Masopust Školka

Masopust Údolí Masoupst Nakolice

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 po-
žádala, zda bychom jí pomohli 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 obrazy, 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 můžete s dětmi jít objevo-
vat „tajemství“ starých časů. K. Jarolímková
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Ze školní družiny opět ve fotografiích P O Z V Á N K A

Dne 17.2.
Vás srdečně zveme na

Dětskou
masopustní koledu

Náměstí nové Hrady
v 15.00 hod.

Gymnázium
Trhové Sviny

přijímá pro školní rok 2012-2013
žáky do I. ročníku osmiletého studia

Pozor! Podle současné právní úpravy se

o doručení přihlášky starají samotní

uchazeči a jejich zákonní zástupci!

Uzávěrka přihlášek je
15. března 2012.

Přijímací zkouška se koná
23. a 24. dubna 2012.

Více informací na
www.gymtrhovesviny.cz

ZUŠ Trhové Sviny
pobočka Nové Hrady

zve na

JARNÍ KONCERT
žáků ZUŠ

pondělí  5. 3. 2012
od 16.00 hodin

sál ZUŠ v N. Hradech

Prosba:
Pro dětský masopust potřebujeme ve školní
družině černá saka (mohou být i s proužkem),
proto se na Vás obracíme s prosbou, zda ne-
máte nepotřebné doma. Pokud ano, budeme
rádi, když nám je věnujete. Děkujeme.
Kontaktní telefon: 728 778 008
nebo email klouzajicislunicko@seznam.cz

Dárečky od Ježíška – Červené odd.

Dárečky od Ježíška – Oranžové odd.

Dárečky od Ježíška – Zelené odd.
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Kruh přátel hudby
při ZUŠ F. Pišingera pořádá koncert

29. února 2012

ČESKÉ
DECHOVÉ TRIO

Jiří Hlaváč – klarinet
Vlastimil Mareš – klarinet

Svatopluk Čech – fagot

Koncert začíná v 19 hodin
v Kulturním domě v Trhových Svinech

Soubor, který působí na našich i zahranič-
ních pódiích již od roku 1982. Repertoár
zahrnuje plnou šíři hudebních slohů od kla-
sicismu až po hudbu moderní nejen českou
ale i zahraniční. Jeho členové jsou vynika-
jící instrumentalisté, kteří svou činnost roz-
dělili mezi působení sólistické, komorní,
orchestrální a pedagogické.

Jiří Hlaváč
Mezinárodně respektovaný interpret a peda-
gog v oboru hry na klarinet. Jeho gramofo-
nové nahrávky byly oceněny udělením
Zlatého štítu (1989) a Grammy Classic
(1994). V posledních letech se věnuje také
autorské a moderátorské činnosti v Českém
rozhlase a České televizi. Je profesorem hry
na klarinet na Akademii múzických umění
v Praze.

Vlastimil Mareš
Je nositelem řady ocenění z mezinárodních
soutěží a držitelem ceny Grammy Classic.
Patří ke světové ínterpretační špičce, v sou-
časnosti působí jako soloklarinetista Praž-
ských symfoniků a profesor hry na klarinet
na Akademii múzických umění v Praze.

Svatopluk Čech
Laureát několika mezinárodních soutěží, vy-
hledávaný komorní a studiový hráč. Již přes
20 let působí jako solofagotista Pražských
symfoniků. Má desítky sólových, komor-
ních a orchestrálních nahrávek v Českém
rozhlase, České televizi a na gramofono-
vých deskách.

KIC Nové Hrady zve na

CESTOVATELSKOU BESEDU
s promítáním

s cestovatelem
a zakladatelem Motocyklového muzea

v Č. Budějovicích

Petrem Hošťálkem
úterý 14. 2. 2012 od 18.00 hod.

v Koželužně Nové Hrady
Vstup 30,- Kč

Petr Hošťálek absolvoval v roce 2005 na
motocyklu se sidecarem cestu z Č. Budějovic
do Pekingu a následně z Pekingu do Paříže,
po stopách dávného automobilového závodu
v roce 1907. O rok později jej angažovali Číňané, aby projel s jejich novým lehkým motocyk-
lem Qinqui- Yuki trasu někdejší Hedvábné stezky od Pacifiku z čínského Lianyungangu
k Atlantiku do holandského Rotterdamu. Následně absolvoval cestu Marokem jako dopro-
vod pražskému vozíčkáři Zdeňkovi Krupičkovi, který absolvoval cestu v sidecaru Praha -
Casablanca, Marákéš a zpět.

Následně v roce 2011 strávil Petr Hošťálek tři týdny v sedle indického motocyklu royal
Enfield (ale o tom bude beseda, takže víc neprozradíme). A před Vánoci jsem se vrátil z tříne-
dělní cesty Thajskem, samozřejmě motocyklové, kde nás devítičlenná parta na terénních en-
duro motocyklech brázdila kopce a džungli thajského tropického krasu.

Petr Hošťálek je zakladatelem Jihočeského motocyklového muzea v Českých Budějovi-
cích čítající přes devadesát historických motocyklů, z nichž mnohé jsou unikáty. Muzeum je
umístěno v objektu Malá Solnice na Piaristickém náměstí.

Přízemí muzea je věnováno průřezu historií největší české motocyklové značky Jawa či
kolekci vojenských  motocyklů různých zemí.

Další info k besedě na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz

Wellness hotel Rezidence
srdečně zve

každé úterý, středu, pátek a sobotu
do hudebního klubu

provozní doba 20.00 – 24.00 hod.

21.00 – 22.00 „Happy hour“
– sleva na vybrané nápoje.

Mimo standardní nabídky alko, nealko
a míchaných nápojů nově točíme

čisté nepasterizované pivo
z nedalekého pivovaru ŽUMBERK

25.2.2012 koncert kapely
JazZÍKAspol

Vždy ve čtvrtek a v neděli v době
od 10.00 do 16.00 máte možnost
relaxovat v naší wellness-oáze

(bazén, sauna, pára, vířivka a solná
jeskyně a nově i dětské brouzdaliště).

Vstupné:

dospělí 150 Kč
neomezené (10.00 – 16.00)

děti (5 – 12 let) 75 Kč
neomezené (10.00 – 16.00)

Přijďte si s námi zacvičit
Zumba – každou středu od 18.00

v Rokokovém sále

Aquagymnastika – 7., 22., a 28.2.
od 18.00 v hotelovém bazénu

KIC Nové Hrady pořádá pro děti
v sobotu 3. března 2012

od 14.00 hodin
v Hotelu Máj N. Hrady

DĚTSKÝ KARNEVAL
Soutěže, tanec, hry a písničky

od Romana Šollara.
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče!

Masky mají vstup zdarma!
Dospěláci vstupné 30,- Kč

Město Nové Hrady a Svaz tanečního
sportu ČR  pořádá

Taneční soutěž
34. ročník Novohradské číše

31. 3. 2012, od 10.00 hod.,
v sále Hotelu Máj Nové Hrady
předprodej vstupenek zajišťuje

KIC N. Hrady a začne od 1. 3. 2012
další informace na tel. 386 632 195

KIC Nové Hrady pořádá
společenský večer se
Zdeňkem Troškou

a Jaroslavem Suchánkem

„NEBE v HUBĚ
aneb Blbiny z ústní dutiny“
19. 4. 2011, od 19.00 hod.,

v Kinosále Nové Hrady, vstupenka 200 Kč
předprodej vstupenek začal

na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Připravujeme na léto
Zájezd na divadelní představení

nového muzikálu

Casanova
v podání Divadla

Hluboká nad Vltavou

13. 7. 2012,
začátek představení  21.15 hod.

zámek Hluboká nad Vltavou
vstupenky 420 Kč

+ doprava autobusem

přihlášky na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí

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.
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

Tvoření v únoru se bude věnovat návrhům a vyrábění masek a také výro-
bě litých svíček

Dám tam jedno razítko a ty to maminko podepiš…

Věk účastníků není omezen směrem dolů ani
nahoru…. čím menší, tím spokojenější

Co nabízí Koželužna
o jarních prázdninách

aneb

Prázdninový klub pro děti
Pondělí 12. 3. až pátek 16. 3. 2012

9.00 – 15.00 hod.

Na jarní prázdniny připravujeme týden
tvoření, zábavy a „něčehodělání“

v Koželužně.

Každý den bude připraveno několik činností:

9.00 – 13.00 hod.

Tvoření - lití svíček, šití skřítků, výroba
knoflíků z fima  hmoty, malování

Stolní fotbálek

13.00 – 14.00 hod.

Polední pauza: doma nebo v Koželužně
vlastní jídlo (pití zajistíme)

13.00 – 15.00 hod.

Promítání DVD z novohradských kul-
turních a školních akcí, můžete přinést i
své DVD z besídek nebo jiných škol-
ních akcí. Účast rodičů není na závadu.

V úterý,  9.00 – 13.00 hod.

Deskové hry jak je znáte i neznáte.
Bude přizpůsobeno věku hráčů.

Další informace KIC Nové Hrady.

Připravujeme pro děti
na léto v Koželužně

¢ Hudební týden
aneb bubnování v rytmu života

V současné době jednáme o možnosti uspo-
řádat pro děti „otevřený“ Hudební týden
v Koželužně. Zaměřený bude na rytmiku,
bubnování, pohybové prvky a následně spo-
lečné vystoupení na veřejném prostranství
v Nových Hradech (bude upřesněno).
Termín  16. – 21. 7. 2012

¢ Tvůrčí týden
aneb tvořit může každý

V roce 2012 bychom zopakovali Tvůrčí tý-
den pro děti, které Koželužnu navštěvují
pravidelně nebo si chtějí o prázdninách vy-
plnit tvořením volný čas.
Termín 27. – 31. 8. 2012

Podrobněji budeme ještě informovat veřejnost
prostřednictvím zpravodaje, včetně možnosti
předběžného přihlášení (počet mís je předem
doporučen).
Informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Deskové hry

Malování

Promítání
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2. ročník výtvarné soutěže

Lesy a příroda
kolem nás

soutěž pro děti z mateřských,
základních, speciálních

a uměleckých škol

soutěžní témata:
¡ Les
¡ Dřevina
¡ Lesní zvěř
¡ Lesní rostlina
¡ Člověk a les

Výtvarné práce na stanovené téma soutěží-
cí předají do 24. února 2012 do Městské
knihovny. Tam budou vystaveny a širokou
veřejností ohodnoceny v době od 1. března
do 27. dubna 2012. Tři nejlepší práce z kaž-
dé věkové kategorie postoupí do finále – na
vyhodnocení do Jihočeské vědecké kni-
hovny a nejlepší práce tu budou též vysta-
veny.

Další informace v Městské knihovně
N. Hrady  u knihovnice D. Císařové

Okénko do knihovny
Svlečeni bohyněmi – Petr Frank
Rozsáhlý milostný příběh započíná na zámku
bavorského vévody Maxe Wittelsbacha v Po-
ssenhofenu. Maxovu dceru Sisi, pozdější ra-
kouskou císařovnu, zde poznáváme jako
patnáctiletou dívku vymaňující anglickou pří-
telkyni z milostných nesnází. Vévoda Max
Wittelsbach, literát, donchuán a cynik, si po-
hrává s osudy svých blízkých i nejbližších,
aby povzbudil inspiraci potřebnou k sepsání
divadelních her a románů. Jenže skuteční lidé
z masa a kostí vévodovo tvůrčí nadšení nesdí-
lí. Aby se vymanili z nebezpečných situací,
které na ně vévoda nastražil, jsou nuceni
vzdávat se svobody, milostného štěstí i svého
života.

Dny po svatbě / Příběhy z Covingtonu
Joan Medlicott
Hannah nikdy nezastávala názor, že život
v manželství znamená životní štěstí. Po zkuše-
nosti z prvního manželství, kdy ji manžel
opustil, když byly její dcery ještě malé, už ne-
měla do dalšího svazku chuť. Sňatek s Maxem,
jejím druhým manželem, byl tedy spíše jakou-
si “obchodní dohodou”, k níž přistupovala
dost chladně. Po svatbě se však její vztah vůči
Maxovi začíná pomalu měnit v lásku...

Trevír: Útěk z lágru – Leo Kessler
Známý a oblíbený autor se při svém důklad-
ném mapování historie pluku SS Wotan vrací
v novém románu k události, která se odehrála
před koncem roku 1944 na belgicko-německé
hranici. V této době už snad nikdo nepochybo-
val o tom, že vítězství Německa ve 2. světové
válce je nereálným snem. Boje však ještě ne-
končily...

Partyzánem – Nikolaj Obryňba
gigantických bitvách na východní frontě za 2.
světové války bylo již napsáno mnoho knih,
avšak individuálních a subjektivních příběhů
jejich účastníků je stále poskrovnu. Vyprávění
těch, kteří byli vtaženi do nelítostných bojů,
které navždy poznamenaly jejich životy. Vy-
právění o jejich snaze o přežití, o brutalitě vál-

ky jak na frontě tak v zázemí - a takový je fas-
cinující, nezapomenutelný, příběh Nikolaje
Obryňby. Živě popisuje německou invazi a
dezorganizovanost hrubě nepřipravené sovět-
ské armády, své zajetí a hrůzy německého za-
jateckého tábora. Jeho otevřená výpověď
ukazuje každodenní realitu války na východní
frontě v nepřikrášleném světle.
Rozcestí ve tmě – Jarmila Pospíšilová
Žena jako smyslná nymfa, domácí vězeň a
žárlivá bestie. Muž jako sexuální symbol, šle-
chetný bojovník a násilnický despota. Dva
protiklady. Rub a líc. Bez každého z nich by
nebyla mince celá. Jedině spolu dosáhnou har-
monie, jedině spolu vyváží své nedostatky a
přednosti. A když to nedokážou? Pak bude je-
jich odpor nabývat na síle, jako když se chtějí
přiblížit dva magnety se stejným pólem, oceán
se zdvihne a skály zbortí, zrodí se nenávist a
zklamání. Takové jsou příběhy této knihy
o ženách a mužích v současnosti i v budouc-
nosti.

Prazákon. Přežití v pekelném ráji
Robin Baker
Skupina studentů, kteří se vydali na expedici
do Tichomoří, je náhle vržena přímo do pravě-
ku. Nečekanou katastrofou přišli o veškeré vý-
dobytky civilizace a zůstali nazí uvězněni na
odlehlém ostrově. Po záchraně ale mluví ne-
přesvědčivě, zůstali za nimi i mrtví... Co se
vlastně na ostrově dělo? Vládla tam všeobec-
ná spolupráce, obětavost a čest, jak trosečníci
tvrdí, nebo znásilňování, agrese a dokonce
vraždy?

Tekoucí písek – Iris Johansenová
Thriller z prostředí soudního lékařství. “Pořád
ještě postrádáš svou malou Bonnie?” Pouhá
tato jediná věta, pronesená nějakým šílencem
v anonymním telefonátu, stačí přenést Evu
Duncanovou do onoho strašlivého dne před
několika lety, kdy beze stopy zmizela její malá
dcerka. Od toho dne se Evin život vyznačoval
posedlostí najít dcerčiny ostatky a uložit tak
bolest z Bonniiny smrti do hlubin milosrdného
zapomnění.

„Rada starších“ v Senátu
Asociace univerzit třetího věku a Senát

parlamentu České republiky uspořádal dne
17. ledna 2012 ve Valdštejnském paláci kon-
ferenci „Evropský rok aktivního stárnutí“.

Měly jsme možnost zúčastnit se konferen-
ce a společných úvah o stárnutí populace a ře-
šení vznikající situace. Na tom, že celoživotní
vzdělávání je východiskem a možností pro
všechny generace, se shodly všechny referáty
a prognózy. L. S.

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

Přístup do čtenářského konta je z on-line
katalogu

Školská rada (ŠR) informuje
Na konci minulého roku (21. 12. 2011) se uskutečnila první schůzka nové Školské rady

při ZŠ N. Hrady. Rada je devítičlenná – 3 zástupci školy, 3 zástupci zřizovatele a 3 zástupci
zvolení z řad rodičů: Mgr. Jana Štorová, DiS, Mgr. Kateřina Vítovcová, Mgr. Ivana Pelecho-
vá, Mgr. Marie Holakovská, Ing. Pavel Trubač, Mgr. Radek Sova, Mgr. Tomáš Rolínek, paní
Šárka Dibďáková a paní Květa Jarolímková. Na první schůzce byli přítomni i starosta města a
ředitel ZŠ, došlo k předání základních informací k činnosti a fungování ŠR a k volbě předsed-
kyně (K. Jarolímková), místopředsedkyně ŠR (Mgr. M. Holakovská) a zapisovatelky (Mgr.
J. Štorová, DiS).

Druhá schůzka ŠR se uskutečnila 19. 1. 2012, na které představili vize profilu školy ředi-
tel ZŠ a za zřizovatele starosta města. V dalším čísle NZ se k těmto představám a plánům vrá-
tíme prostřednictvím malého dotazového rozhovoru. Na schůzce ŠR se dále projednával
jednací řád ŠR a základní informace o rozpočtu školy na rok 2012. Další témata, která na
schůzce zazněla byla kvalita výuky, jaké jsou způsoby hodnocení kvality školy, mimoškol-
ní aktivity a bezpečnost dětí ve škole.

Další schůzka ŠR se uskuteční 12. 4. 2012. Pokud se někdo bude chtít k některým tématům
školy vyjádřit, může se obrátit na jakéhokoli člena ŠR, případně pro snazší dostupnost přímo na
K. Jarolímkovou (přízemí radnice - KIC Nové Hrady). Dotazy doporučujeme předávat v pí-
semné formě. Informace o jednáních ŠR budou zveřejněny i na www.zsnh.cz. K. Jarolímková
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
V polovině ledna se v největším pavilonu brněnského výstaviště

opět uskutečnil veletrh cestovního ruchu Regiontour jako komplexní
přehlídka turistických cílů regionů celé České republiky, ale i jiných
států (Slovensko, Rakousko,…). Letošní již 21. ročník veletrhu byl ve
znamení církevní turistiky a kulturních památek a zahájení se zúčastnil
i kardinál Dominik Duka. Nechyběla prezentace krajových specialit,
řemeslný jarmark, pozornost byla věnována aktivní dovolené a cyklo-
turistice a mnohé stánky oživila folklórní vystoupení. Je úžasné vidět
nabídku celé České republiky na jednom místě a uvědomit si tak, co
všechno nám nabízí! I Novohradsko, společně s Borovanskem, bylo
opět součástí veletržní nabídky, v rámci mikroregionu Sdružení Růže.
Fyzickou účast zajistilo KIC Nové Hrady a IC Borovany. Tímto také
děkuji všem, kteří nám poskytli své informační letáky týkající se nabíd-
ky služeb na Novohradsku a závodu Dobrá Voda za balenou vodu. Zají-
má Vás, jaké byly ohlasy návštěvníků, kteří se zastavili u našeho
stánku? Většina zná Novohradsko a Novohradské hory, mnozí navště-
vují náš region opakovaně a téměř všichni se nadšeně shodli na tom, že
„Novohradky“ jsou krásné, neporušené a známé svým klidem. O nega-
tivní zážitky se s námi podělili asi jen tři návštěvníci, kteří si buď postě-
žovali na ubytování nebo „propršený“ týden, což je zrovna to, co
z hlediska IC nemůžeme ovlivnit.

Nyní se ještě chystáme prezentovat Novohradsko na 21. ročníku
středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World, který se
koná 9. – 12. 2. 2012 v areálu holešovického Výstaviště v Praze. I zde
budeme mít společný stánek s „borovanskými“, tentokrát ale jako sou-
část expozice Jihočeského kraje. Jitka Duspivová, IC N. 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.

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – únor 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:
¡ 3., 6. a 9. 2. – Fuk – Jihočeské divadlo (JD)
¡ 4. 2. – Bolero – JD
¡ 4. 2. – Tlustý prase – Malé divadlo
¡ 7. a 8. 2. – Rok na vsi – JD
¡ 10. 2. – Bůh masakru – JD
¡ 10. 2. – Hello Dolly – DK Metropol
¡ 10., 11., 24. a 25. 2. – Blbec k večeři – KC Panorama,

Hluboká n.Vlt.
¡ 14. 2. – Kdo je tady ředitel? – JD
¡ 15. 2. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky
¡ 15. 2. – Rád to někdo horké? – JD
¡ 16. a 17. 2. – Perfekt days – JD
¡ 18. 2. – Slaměná židle – JD
¡ 21. 2. – Muž sedmi sester – JD
¡ 22. 2. – Don Pasquale – JD
¡ 22. 2. – Lov na losa – Malé divadlo
¡ 23. 2. – Hledám děvče na boogie woogie – JD
¡ 23. 2. – Listování (Dobrý proti severáku) – Malé divadlo
¡ 24. 2. – Komedianti – DK Metropol
¡ 24. a 27. 2. – Tramvaj do stanice Touha – JD
¡ 25. 2. – Mam´zelle Nitouche – JD
¡ 26. 2. – Babička – Divadlo U Kapličky
¡ 29. 2. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky
¡ 9., 10., 23. a 24. 3. – Blbec k večeři – KD Panorama,

Hluboká n. Vlt.

Dětská divadelní představení:
¡ 3. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo
¡ 4. 2. – Kašpárek v rohlíku 2 – Malé divadlo
¡ 5. 2. – O vodní víle – Divadlo U Kapličky
¡ 11. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo
¡ 12. 2. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky
¡ 18. 2. – Aladinova kouzelná lampa – Malé divadlo
¡ 18. 2. – Čert a Káča – DK Metropol
¡ 19. 2. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky
¡ 21. 2. – Sen noci svatojánské – DK Metropol
¡ 25. 2. – Čarodějka Jennifer – Malé divadlo

Koncerty, plesy:
¡ 25. 2. – Radniční bál – DK Metropol
¡ 3. 3. – 7. folklórní ples – KD Slavie
¡ 7. 3. – Koncert Společná věc – KD Slavie

Muzikál:
¡ červenec a srpen 2012 – Casanova – Nádvoří zámku

Hluboká n. Vlt.

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.
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Poznávací výlet
PO NOVOHRADSKU

13. – 14. dubna 2012
Program:
Pátek – 9.00 hod odjezd z N. Hradů do Černého Údolí, dále pěší

putování na téma zaniklé sklárny a klauzury, Černé Údolí, Zlatá
Ktiš, Stříbrné a Skelné Hutě, Terčí Huť, průvodce s komentová-
ním místních zajímavostí, trasa cca 20 km s pohodovým tempem,
přes den stravování v přírodě z vlastních zásob
Zastavení v Pohorské Vsi a prezentace projektu Záchrana pohor-
ského kostela s prohlídkou.
večer – společná večeře, promítání starých fotografií a povídání
na stejné téma, přespání v Hotelu U Pralesa (bývalá rota).

Sobota – 9.00 hod. odjezd směr Bělá, dále pěší putování Cetviny a
Tichá, návštěva tvrze Tichá s výkladem o aktivitách sdružení
Hrady na Malši, trasa cca 10 km opět s přiměřeně pohodovým
tempem.
Zastavení v Kaplici na občerstvení..
odpoledne – návštěva unikátního Muzea Fotoateliér Seidel v Čes-
kém Krumlově, prohlídka s odborným komentářem, společné fo-
cení v prostorách ateliéru.
Návrat domů v cca 18.00 hod.

Účastnický poplatek 200 Kč
(v ceně je doprava, nocleh, večeře a snídaně, služba průvodců).
Přihlášky na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz

Putování
Novohradskými horami
ve stopách Jana Žáčka

Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje dvoudenní
putování Novohradskými horami ve stopách Jana Žáčka

ve dnech 26. až 27. května 2012
Před 101 lety se borovanský učitel Jan Žáček vydal na putování

Novohradskými horami, které poutavě popsal v útlé brožurce, kte-
rou jsme v listopadu 2011vydali. K uctění památky aktivit tohoto
místního buditele se letos chceme vydat na putování v jeho stopách.
Vydejte se s námi na cestu i Vy! Čeká nás dvoudenní putování No-
vohradskými horami, kdy první den začneme v malebném městě
Nové Hrady, odkud budeme putovat přes Kraví horu, Vysokou až
do Benešova nad Černou (cca 27 km). Zde přečkáme noc v místní
základní škole a ráno nabereme směr Slepičí hory, přes Slepici, Ko-
houta, přejdeme zříceninu Sokolčí a odtud podél říčky Černé do
Kaplice. Ti zdatnější budou pokračovat podél Malše na zříceninu
hradu Pořešín dále do cíle putování až do Kaplice– nádraží (cca
28 km). Doufáme, že Vás potěší publikace J. Žáčka, kterou účastníci
pochodu dostanou zdarma, pamětní list a samozřejmě nezapomenu-
telné zážitky z této krásné byť náročné cesty.

Podrobnější informace, pozvánku a přihlášku naleznete na na-
šich stránkách MAS SR. http://mas.sdruzeniruze.cz.

INFORMACE Z REGIONU

Filmový festival
EXPEDIČNÍ KAMERA

Filmový festival EXPEDIČNÍ KAMERA je celovečerní promítání
filmů o dobrodružství, divoké přírodě, extrémních zážitcích i sportech.
V pátek 17. února 2012 mohou diváci v Borovanech shlédnout sedm
nejlepších outdoorových filmů uplynulé sezóny. Spolupořadatelem
Expediční kamery je NATIONAL GEOGRAPHIC Česko.

Kinosál nádvoří kláštera Borovany 17.00 – 21.30 hodin
Žižkovo nám. 1, Borovany 373 12
Tel.: +420 387 001 356, info@borovany-cb.cz, www.borovany-cb.cz
Vstupenky v předprodeji infocentra Borovany
Vstupné na celý program je 50 Kč, děti do 14 let zdarma.
(www.hedvabnastezka.cz/expedicni-kamera)

Program večera:
− 17.00 Ve vlčí kůži po stopách Džingischána

Na koňském hřbetu putujte z Mongolska přes střední Asii až do
Evropy, stejnou cestou jakou kdysi prošly bojovné hordy nej-
většího dobyvatele všech dob, Džingischána.

− 17.45 Odkud není návratu
Špičkoví horolezci se vydávají na neslezený vrchol ve východ-
ním Tibetu. Ne každá expedice skončí úspěšně. Ne vždy hrdino-
vé expedičních filmů přežijí ...

− 18.10 Mazungu
První sólo-sjezd řeky Kongo od pramene k moři na kanoi.
5000km nejtemnějším koutem tropické Afriky. Tento film do-
kazuje, že i v 21. století lze podnikat opravdové expedice a čelit
neuvěřitelným dobrodružstvím.

− 19 – 19.30 Přestávka
− 19.30 Life Cycles

Ohromující film o horských kolech, jaký si ani nedovedete před-
stavit!

− 20.10 Nejdelší cesta
Kolik kilometrů se dá ujít pěšky v Číně? Více než měří Velká
čínská zeď?

− 20.15 Co se stalo na ostrově Pam
Vylezte s polskou dvojicí na nejvyšší pobřežní útes na světě.
1500 m vysoká kolmá stěna v Grónsku! A jediná možnost dostat
se pod ní je na mořském kajaku mezi ledovými krami.
Ocenění: MHFF – Hlavní cena festivalu.

− 20.45 Prémiový film o horolezectví
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8.2.2012 20.00 hod.

· Ocelová pěst
V drsném a napínavém akčním snímku z blíz-
ké budoucnosti Ocelová pěst představuje
Hugh Jackman Charlieho Kentona, bývalého
boxera, jehož milovaný sport ovládli dva a půl
metru vysocí oceloví roboti a lidé jako Charlie
už do něj nadále nijak nezapadají. Protože
nemá s kým zápasit a nemá žádné vyhlídky na
lepší budoucnost, je nucen přivydělávat si jako
promotér robotických zápasů. Daří se mu jakž
takž protloukat tím, že dává dohromady mi-
zerné a vysloužilé roboty a cestuje od jednoho
turnaje k druhému, kamkoliv, kde je schopen
si nějak přivydělat. Když už se zdá, že situace
nemůže být zoufalejší a komplikovanější,
vpadne mu znenadání a proti jeho vůli do živo-
ta jeho syn Max (Dakota Goyo), se kterým už
delší dobu není v kontaktu.
Akční, přístupný, český dabing,
127 min., 55,- Kč

22.2.2012 20.00 hod.

· Poupata
Film Poupata postihuje svět zoufalých sociál-
ních vztahů a charakterů, toužících se vymanit
z osudově daného prostředí a uskutečnit svůj
sen o normálním životě. Nevyhnutelná kru-
tost, s jakou se příběhy všech postav prolínají,
připomíná v mnohém britská sociální dramata
devadesátých let, včetně černého humoru, kte-
rý jednotlivé situace jaksi bezostyšně dopro-
vází.
Příběh Poupat vypráví o těžké zkoušce rodiny,
žijící v kraji drsných pravidel. Postavy žijí vel-
kými ideály v kontrastu s malostí svých činů.

Rodina Jardy Hrdiny (Vladimír Javorský) žije
v zapadákově. Jarda pracuje jako hradlař na
dráze. Jeho koníčkem je lepení modelů ze si-
rek v láhvích, jeho slabostí závislost na výher-
ních automatech. Jardova žena Kamila
(Malgorzata Pikus) uklízí nádražní toalety a
sní o tom, že spolu se svými vrstevnicemi se-
cvičí spartakiádní skladbu Poupata po pěta-
dvaceti letech a předvedou ji s pýchou celému
městu. Dcera Agáta (Marika Šoposká) touží
po šťastném životě daleko od domova, s plným
vědomím toho, že její jedinou nadějí je útěk a
zrada nejbližších. Syn Honza (Josef Láska)
věří v sílu lásky bez ohledu na okolnosti, za ja-
kých se zrodila. Kamila hledí s jistotou do bu-
doucna a ve své naivitě si nehodlá připustit
bídu dnešního dne. Jediný Jarda ví, že svět ani
sebe nezmění. Vědom si svého slabošství, ne-
pokouší se o nic. Chorobná závislost na výher-
ních automatech přivede jeho nejbližší do
neřešitelné životní situace. Skutečný a pře-
svědčivý pokus o záchranu rodiny přijde ve
chvíli, kdy už je pozdě…
„Filmová pravda Poupat stojí na syrové atmo-
sféře, absenci stylizace a poetizace. Vychází
ze znalosti reálného prostředí, věrohodnosti
ruční kamery, která je permanentně nablízku
herecké akci. Žánr sociálního dramatu předpo-
kládá maximální přesvědčivost hereckého vý-
konu, autentický jazyk, dekorace i motivy,“
říká Zdeněk Jiráský, který tímto snímkem de-
butuje v celovečerním hraném filmu. Za scé-
nář Poupat získal hlavní cenu ve scenáristické
soutěži Filmové nadace RWE & Barrandov
Studio v roce 2008.

České drama, přístupný od 12 let,
94 min., 55,- Kč

TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

Soustavná práce s mládeží v naší TJ přináší
své výsledky. 29. 12. 2011 se uskutečnil turnaj
mládeže v rámci našeho kraje v Táboře a
v Českých Budějovicích. Naší organizaci
a město N. Hrady reprezentovaly v kategorii
žáků a žákyň sestry Betuštiakovy a sourozen-
ci Kříhovi. Mezi mladšími žákyněmi se umís-
tila Stáňa Betuštiaková na velmi pěkném
2. místě. Mezi staršími žákyněmi se umístila
Natálka Betuštiaková na 7. místě. V kategorii
starších žáků se na 5. místě umístil Tomáš
Kříha. Mezi dorostenkami byla Tereza Kří-
žová na 9. místě.

Všem jmenovaným blahopřejeme a děku-
jeme za dobrou reprezentaci TJ Sokol a města
Nové Hrady.

Stanislav Sladký
starosta TJ Sokol Nové Hrady

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – únor 2012

Kulturní tipy Města
České Velenice na únor 2012

Ó 11. 2. 2012
X. ples seniorů
pořádá Senior klub České Velenice
od 14 hodin v KD Beseda,
vstupné 60,- Kč, hraje Merytan

Ó 11. 2. 2012
Maškarní ples pro děti a mládež
pořádá Kher čhavo o. s. od 14 hodin
v klubovně Pfauen Park
(zájemci ať se hlásí u p. Makuni
a u manželů Gujdových)

Ó 18. 2. 2012
Maškarní ples pro děti
pořádá TJ Lokomotiva, oddíl SPV
od 15 hodin v KD Beseda

Ó 21. 2. 2012
Cestovatelské promítání na téma Írán
pořádá Město České Velenice
od 18 hodin v KD Beseda,
vstupné 20,- Kč, s panem Zemanem
přijede tentokrát Topi Pigula, fotograf,
průvodce, lektor, novinář a šéfredaktor
magazínu Travelfocus

Ó 25. 2. 2012
Šibřinky
pořádá TJ Lokomotiva, oddíl SPV
od 20 hodin v KD Beseda,
vstupné 80,- Kč (+ 40,- Kč místenka –
předprodej pí Šimková v cukrárně
Tomasko, tel.: 607 882 206),
hraje Second Service Band

Další informace: Jana Šubrtová, DiS.,
e-mail: jsubrtova@meu.velenice.cz
Jaromír Koc,
e-mail: jkoc@meu.velenice.cz,
telefon do infocentra: 384 758 025

INFORMACE Z REGIONU
České Velenice

Ó 9. – 21. února

vernisáž 9. 2. od 17.00 hodin
prodejní výstava uměleckých děl
Pořádá Charita Kaplice ve spolupráci s Vol-
ným sdružením umělců jižních Čech a
KIC Kaplice

Výstavní síň kulturního domu Kaplice

Ó 11. února, sobota
od 20.00 hodin

KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci hraje Kaplická pětka s kapelní-
kem Ladislavem Kozlíkem. Předtanče-
ní, tombola, soutěže. Ples je nekuřácký.
Předprodej ve farní knihovně nebo info-
centru. Pořádá Římskokatolická farnost
Kaplice

Slovanský dům Kaplice
vstup 120,- Kč

Ó 17. února, pátek
od 21.00 hodin

BALÓNKOVÁ UV PÁRTY
Hraje DJ Nik. Tequila 2+1 zdarma.
Pořádá DISCOWORLD.
Kulturní dům Kaplice
vstup 50,- Kč

Ó 25. února, sobota
od 20.00 hodin

MUZIKANTSKÝ PLES
K tanci a poslechu hrají: dechová hudba
Kaplický kvintet, Swing band Agria,
NaEX a Harley Vládi Růžičky.

Doprovodný program: vystoupení spo-
lečenských tanců v podání profesionál-
ních tanečníků a dívčí taneční skupina
A-Dance.
Kulturní dům Kaplice
vstupné 170,- Kč

INFORMACE Z REGIONU  – Kaplice
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� Prodám oblečení na holčičku 0-1 rok, která se narodí v létě nebo za-
čátkem podzimu. Ceny jen symbolické. Nepoužívané dudlíky, lah-
vičky aj. drobnosti přidám zdarma.
Vlasta Kubíčková, tel. 725 494 862.

� Pronájem bytu – Nové Hrady, Zahradní čtvrť 316
Nabízím pronájem bytu po přestavbě o velikosti 2+1, celková rekon-
strukce (plastová okna, zateplen, koupelna a WC, kuchyně, podla-
hy…). Byt bude volný cca. v dubnu. Měsíční náklady činí 6.500 Kč.
V případě zájmu, dalších informací a prohlídky volejte na telefon:
776 708 499.

� Prodám byt 3+1 v panelovém domě po rekonstrukci, 2. poschodí,
výtah. Cena dohodou. Tel. 386 362 552, 777 819 337

� Prodám byt 3+1 s halou a lodžií. Byt je v soukromém vlastnictví,
zvenku zateplený. Tel. 728 847 705

řádková inzerce

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

KDO INZERUJE – TEN PROSPERUJE

KIC Nové Hrady je místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.


