
Březen 2012 číslo 3, ročník XVII Cena 5 Kč

Pozvánky na březen
3. 3. Dětský karneval
5. 3. Jarní koncert žáků ZUŠ
11. 3. Oslava MDŽ
12. – 18. 3. Prázdninová nabídka aktivit

v Koželužně
14. 3. Cestovatelské promítání pro děti

i dospělé v Koželužně
20. 3. Beseda se spisovatelkou

P. Braunovou
21. 3. Vítání jara v ŠD
24. 3. Turnaj v pétanque
28. 3. Koncert KPH, L. Čepický (housle)

a I. Kahánek (klavír)
31. 3. Začátek návštěvnické sezony

na památkách
31. 3. Vítání jara v Sokolím hnízdě
31. 3. Taneční soutěž Novohradská číše

KIC Nové Hrady pořádá pro děti

v sobotu 3. března 2012
od 14.00 hodin v Hotelu Máj N. Hrady

DĚTSKÝ
KARNEVAL

aneb
Jak to bylo s perníkovou chaloupkou
a také soutěže, tanec, hry a písničky

od Romana Šollara
Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče!

Masky mají vstup zdarma!

Dospěláci vstupné 30 KčBěhem tří dnů, 17. – 19. února, se Nové Hrady opět staly městem masopustním. Na „svědomí“ to
měla dětská koleda ze školní družiny a tři koledy dospělé. Více o tom uvnitř tohoto čísla NZ K. J.

Začíná to kdykoli
Pro někoho je důležitým „bodem zlomu“ (nebo čárou) začátek roku, pro někoho každé ráno,

pro někoho je startovací čára navázání nového přátelství. K začátku patří i konec, třeba roku,
dne, přátelství nebo něčeho úplně jiného. Tím nejzásadnějším však bývá čas mezi počátkem a
koncem. Je to „mezidobí“, co by mělo stát za námahu. A občas nás všechny vyděsí i to, jak to
všechno rychle utíká.

Letošní rok se už rozjel třetím měsícem, rok 2012 je prý ve znamení Draka a máme se na co
těšit. Také se proto těšíte? Já se už těším na jaro (ne, že by mne letošní zima zklamala), a to proto,
že můj každoroční „začátek“ je právě na jaře, kdy se rodí berani. Jsem totiž beran se vším všudy.
Krásné, radostné jaro a samozřejmě i „mezidobí“ všem, a beranům obzvlášť, přeje za NZ Květa
Jarolímková

P.S. A jako přídavek k úvodníku malá básnička o „mezidobí“, kterou najdete na
www.kicnovehrady.cz – Kultura – Aktualita (po rozkliknutí celého článku)…
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Zápis z 42. schůze městské rady
ze dne 16. 1. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 41. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 41. jednání rady města.

� 2. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádosti p. Michala
Kanděry a pí. Markéty Kypetové o prodej
pozemku parc. č. 320/2 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje starostu odesláním dopisu žadate-
lům ve věci doplnění žádosti o popis zámě-
ru využití pozemku.
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 320/2 v k.ú. Nové Hrady rada obdr-
žela dvě žádosti o koupi tohoto pozemku,
a to p. Michala Kanděry, Nové Hrady a
pí. Markéty Kypetové, České Budějovice.
Vzhledem k tomu, že v žádostech nebyl
upřesněn záměr využití pozemku, rozhodla
rada o tom, že osloví žadatele s tím, aby svůj
záměr využití doplnili. Poté budou obě žá-
dosti postoupeny zastupitelstvu města.)

� 3. Umístění elektrického zařízení
Rada bere na vědomí žádost společnosti Fi-
era a.s. Jindřichův Hradec o povolení umís-
tění elektrického zařízení na pozemku parc.
č. 320/3, 320/4, 320/9 v k.ú. Nové Hrady,
formou zřízení věcného břemene pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - kabelové vedení NN. Rada sou-
hlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč bez DPH) a postupuje tento ná-
vrh k projednání na jednání zastupitelstva
města.

� 4. Rozpočtová změna č. 8/2011
Rada schvaluje rozpočtové opatření č.
8/2011.

� 5. Školská rada – zasedání
Rada bere na vědomí Zápis ze zasedání
Školské rady při Základní škole Nové Hra-
dy ze dne 21.12.2011.
(Rada obdržela od Školské rady při ZŠ
Nové Hrady zápis ze dne 21.12.2011. No-
vou předsedkyní školské rady byla zvolena
pí. Květa Jarolímková, místopředsedkyní
Mgr. Marie Holakovská a zapisovatelkou
Mgr. Jana Štorová, DiS. Školská rada žádá
ředitele ZŠ o zaslání výroční zprávy a jed-
nacího řádu školské rady a dále stanovila
další termín zasedání na 19.1.2011, od
18.00 hodin.)

� 6. Neuspokojivý stav chodníku
Rada bere na vědomí žádost p. Romana
Rouleho, Nové Hrady o projednání neuspo-
kojivého stavu chodníku u jeho nemovitosti
a pověřuje starostu a místostarostu p. Šlence
provedením místního šetření.
(Rada obdržela od p. Romana Rouleho,
Komenského 110, Nové Hrady žádost
o projednání neuspokojivého stavu chodní-
ku u jeho nemovitosti. Při výstavbě nového
chodníku došlo k částečnému obnažení zdi

či základů a touto mezerou vniká vlhko do
zdi, proto žádá nápravu.)

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

� 8. Oznámení MŠ o zvýšení cen
stravného
Rada bere na vědomí Oznámení ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o zvýšení ceny
stravného od 1. února 2012.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady Oznámení pro rodiče, v němž
oznamuje, že s účinností od 1. února 2012
dochází ke zvýšení ceny stravného z důvo-
du zvýšení DPH a změny finančních limitů.
I nadále zůstává úhrada stravného jediným
příspěvkem, který je od rodičů vybírán.)

� 9. Smlouva o spolupráci
Rada schvaluje Smlouvu o spolupráci s Ná-
rodním památkovým ústavem, územním
odborným pracovištěm v Českých Budějo-
vicích, při pořádání neziskových kulturních
akcí na nádvoří Státního hradu Nové Hrady
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 10. Nominace
Rada jmenuje paní Věru Filipovou členkou
sociální a zdravotní komise.
(Rada obdržela od MO KDU-ČSL nomina-
ci pí. Věry Filipové do sociální a zdravotní
komise.)

� 11. Prodej pozemku k.ú. Nové Hrady
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 936/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce městského úřadu.

� 12. Stavební řízení  – Rekultivace
skládky odpadu Jižní město
Rada bere na vědomí usnesení MěÚ Trho-
vé Sviny, odbor životního prostředí - oddě-
lení vodního hospodářství a rybářství o
zastavení vodoprávního řízení ve věci žá-
dosti o vydání stavebního povolení k vod-
nímu dílu pro akci "Rekultivace skládky
odpadu Jižní město" a pověřuje investiční a
majetkový odbor ve spolupráci s odborem
životního prostředí městského úřadu dal-
ším řízením.

� 13. Zásady územního rozvoje Jč. kraje
Rada bere na vědomí Zásady územního roz-
voje Jihočeského kraje.

� 14. Dodatek č.3 - RPS Nové Hrady,
I. etapa
Rada schvaluje Dodatek č.3 k smlouvě o dílo
se zhotovitelem Tangenta, spol. s.r.o. ve
věci stavby "Regenerace panelového sídliš-
tě Nové Hrady, I. etapa" a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Dodatek č. 3 upřesňuje na základě zaměře-
ní skutečného provedení stavby předmět pl-
nění, dále dochází k odpočtu některých
nerealizovaných položek rozpočtu.)

� 15. Místní šetření Sokolí hnízdo
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
místního šetření k stavu kanalizace a odleh-
čovací šachty v blízkosti areálu Sokolí hníz-
do a pověřuje místostarostu M. Šlence

dalším jednáním ve věci přípravy a realiza-
ce rekonstrukce odlehčovací šachty.
(Starosta města informoval radu města o pro-
běhlém místním šetření, kterého se zúčastnil
společně s místostarostou M. Šlencem ve
věci podnětu MV ČR k stavu kanalizace a
odlehčovací šachty v blízkosti areálu Sokolí
hnízdo. Na jednání bylo dojednáno, že na
základě návrhu projektanta dojde v jarních
měsících k rekonstrukci odlehčovací šach-
ty. Navržené řešení odsouhlasil i provozo-
vatel kanalizace.)

� 16. Vyúčtování příspěvku za rok 2011
SDH Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci o neplnění
závazku SDH Nové Hrady ze Smlouvy
o poskytnutí finančního příspěvku.
(Starosta informoval radu, že SDH Nové
Hrady nepředložilo vyúčtování finančního
příspěvku za rok 2011, který se dle smlouvy
zavázaly předložit do 31.12.2011. Z tohoto
důvodu bude SDH Nové Hrady zasláno již
druhé upozornění na tuto povinnost.)

� 17. Koncesní řízení
Starosta informoval radu o průběhu přípra-
vy druhé fáze výběru provozovatele vodo-
hospodářského majetku.
Nájem vodohospodářského majetku města

Nové Hrady za účelem jeho správy a provo-
zování.
Příloha:
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada bere na vědomí informaci o
přípravě druhé fáze koncesního řízení "Ná-
jem vodohospodářského majetku města
Nové Hrady za účelem jeho správy a provo-
zování".

� 18. Stanovení platu ředitelce MŠ
Rada schvaluje plat ředitelce Mateřské ško-
ly Nové Hrady dle návrhu.
(Rada projednala návrh platu ředitelky MŠ
Nové Hrady od 1.1.2012, neboť se změnilo
nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných služ-
bách  a správě.)

Zápis z 43. schůze městské rady
ze dne 30. 1. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 42. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 42. jednání rady města.

� 2. Umístění elektrického zařízení
Rada bere na vědomí žádost společnosti Jiří
& syn v.o.s., Zliv o povolení umístění elek-
trického zařízení na pozemku parc. č.
971/33, 967/108, 1009/1 v k.ú. Nové Hrady,
formou zřízení věcného břemene pro účely
zřízení a provozování zařízení distribuční
soustavy - kabelové vedení NN. Rada sou-
hlasí s návrhem Smlouvy o smlouvě budou-
cí o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu (za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,-Kč bez DPH) mezi Městem Nové
Hrady a E.ON Distribuce, a.s. České Budě-
jovice a postupuje tento návrh k projednání
na jednání zastupitelstva města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 3. Umístění elektrického zařízení
Rada bere na vědomí žádost společnosti Jiří
& syn v.o.s., Zliv o povolení umístění elek-
trického zařízení na pozemku parc. č.
863/27, 829/111, 829/112, 863/29, 829/1,
1004/4, 846/2, 827/53, 1007, 824/7, 842/1,
839 v k.ú. Nové Hrady, formou zřízení věc-
ného břemene pro účely zřízení a provozování
zařízení distribuční soustavy – kabelové ve-
dení NN. Rada souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu (za jednorázo-
vou úplatu ve výši 10 000,- Kč bez DPH)
mezi Městem Nové Hrady a E.ON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice a postupuje tento
návrh k projednání na jednání zastupitelstva
města.

� 4. Výpověď z nájmu nebytových prostor
(objekt bývalých jeslí)
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeské
univerzity v Českých Budějovicích o výpo-
vědi z nájmu nebytových prostor k 31.1.2012,
s ukončením nájemní smlouvy k 30.4.2012.

� 5. Zhodnocení bezpečnostní situace
služebního obvodu OOP T. Sviny -
okrsek  Nové Hrady  za rok 2011
Rada bere na vědomí zhodnocení bezpeč-
nosti situace služebního obvodu OOP Trho-
vé Sviny - okrsek Nové Hrady za období od
1.1.2011 do 31.12.2012.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodní od-
dělení Trhové Sviny zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP
Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za obdo-
bí od 1.1.2011 do 31.12.2011. V roce 2011
došlo k navýšení počtu trestných činů o
15 případů. Z celkového počtu 39 trestných
činů se jednalo o 22 případů majetkových
trestných činů, z toho v 8 případech byl
zjištěn pachatel. V 6 případech se jedna-
lo o neplacení vyživovací povinnosti a
v 10 případech se jednalo o násilnou činnost
nebo řízení pod vlivem návykové látky. Pře-
stupků bylo v roce 2011 o 20 méně, byly ře-
šeny přestupkovou komisí na Městském
úřadě v Nových Hradech. V roce 2011
byl výrazně zvýšen dohled nad silničním
provozem na území města Nové Hrady se
zaměřením na parkování vozidel, a to pře-
devším na chodníku a v křižovatce. Dále byl
zvýšen dohled nad průjezdem ulicí Vitoraz-
ská až k bývalému hraničnímu přechodu
s ohledem na provoz nákladních vozidel.)

� 6. Výpověď z nájemní smlouvy
(čp. 14 Husova ulice)
Rada bere na vědomí výpověď z nájemní
smlouvy od společnosti EXPLAIN, s.r.o.
Praha k 31.1.2012 s tím, že nájemní smlou-
va končí dne 31.3.2012.

� 7. Žádost o pronájem pozemku k.ú.
Nové Hrady
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku
parc. č. 893/12 v k.ú. Nové Hrady o celkové
výměře 1 558 m a pověřuje tajemnici MěÚ

zveřejněním na úřední desce městského
úřadu.

� 8. Smlouva o nájmu prostor ke
svatebním obřadům
Rada schvaluje Smlouvu o nájmu prostor ke
svatebním obřadům s Národním památko-
vým ústavem, pracoviště České Budějovice
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 9. Žádost o poskytnutí zálohy
z finančního příspěvku na r. 2012
Rada schvaluje finanční příspěvek na rok
2012 ve výši 50.000,- Kč Tělovýchovné
jednotě Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o poskytnutí zálohy z fi-
nančního příspěvku na rok 2012.)

� 10. Práce v kulturní komisi
Rada jmenuje paní Helenu Žiakovou člen-
kou komise pro kulturní a spolkový život.
(Rada obdržela od paní Heleny Žiakové žá-
dost o její jmenování členkou komise pro
kulturní a spolkový život.)

� 11. Nabídka - zpracování zakázky
posudku dřevěných konstrukcí domů
Rada schvaluje nabídku Ing. Petra Krato-
chvíla CSc., České Budějovice na zpraco-
vání posudku dřevěných konstrukcí domů
čp. 79 a 191, Nové Hrady a pověřuje staros-
tu objednáním posudku.

� 12. Žádost o povolení k hostování
Rada souhlasí s hostováním zábavných at-
rakcí p. Jaroslava Holého, České Budějovice
v Nových Hradech za předpokladu dodržení
platné vyhlášky Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Jaroslava Holého, V.Vol-
fa 10, České Budějovice žádost o povolení k
hostování zábavných atrakcí na jaře 2012.)

� 13. Dodatek č. 1 smlouvy č.j.
S-8608/06/KF
Rada bere na vědomí rozšíření licence práv-
ních předpisů, schvaluje Dodatek č. 1 smlou-
vy se společností Wolters Kluwer ČR, Praha
a pověřuje starostu podpisem dodatku.

� 14. Náklady za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů za r. 2011
Rada bere na vědomí zprávu MěÚ odboru
životního prostředí o nákladech za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů za rok 2011.

� 15. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o zahájení
správního řízení - výjimky ze základních a
bližších ochranných podmínek zvláště chrá-
něných živočichů (hmyzu) - provádění sbě-
ru uhynulých jedinců.

� 16. Rozhodnutí České  inspekce ŽP
České Budějovice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí České in-
spekce životního prostřed, Oblastní inspek-

torát České Budějovice o uložení pokuty
společnosti Poděbradka, a.s.
(Rada obdržela od České inspekce ži-
votního prostředí, Oblastní inspektorát
České Budějovice Rozhodnutí o uložení
pokuty společnosti Poděbradka, a.s. –
závod DOBRÁ VODA z důvodu překroče-
ní stanoveného maximálního emisního li-
mitu průmyslových odpadních vod ve výši
13 000,- Kč a 25 000,- Kč za nedodržení ter-
mínu zaslání údajů týkajících se nakládání
s odpady.)

� 17. Rozpis vyúčtování Lékařské služby
první pomoci
Rada schvaluje vyúčtování Lékařské služby
první pomoci ve výši podílu Města Nové
Hrady 71 161,- Kč.

� 18. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR o sdělení k převodu pozemků
parc. č. 2281 - ostatní plocha v k.ú. Byňov a
nemá k nim námitek.

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

� 20. Návrh na odvolání člena kontrolního
výboru
Rada bere na vědomí návrh Místní organi-
zace ČSSD Nové Hrady na odvolání člena
kontrolního výboru pana Víta Soubustu a
doporučuje jmenovat členkou kontrolního
výboru paní Marii Dvořákovou.

� 21. Podlicenční smlouva
Rada schvaluje Podlicenční smlouvu o ob-
chodních podmínkách poskytování podli-
cencí k šíření audiovizuálních děl v kinech s
distributorem FALCON, a.s. a pověřuje sta-
rostu jejím podpisem.

Zápis z mimořádné 44. schůze městské rady
ze dne 1.2.2012

� 1. Oranžové hřiště
Rada bere na vědomí podání žádosti do do-
tačního programu společnosti ČEZ Oranžo-
vá hřiště.

ZÁPIS z 11. veřejného zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 9. února 2012
Přítomni: Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr.

Vladimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Omluveni: p. Ivan Dorotovič, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Mgr. Jarmi-
la Kubaláková, pí. MUDr. Nataša Návarová,

Celkem bylo přítomno 10 členů zastupitel-
stva.
Zapisovatel: Jana Káplová – tajemnice MěÚ

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále „Ko-
želužny“ v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 10 čle-
nů zastupitelstva, t.j. nadpoloviční většina a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan staros-
ta konstatoval, že zápis z 10. zasedání byl řád-
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ně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 10. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové opatření č. 8
4. Regenerace panelového sídliště

Nové Hrady, II. etapa
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu
o bod 2.4., který se týká revokace usnesení
o prodeji budovy a pozemku bývalé mateřské
školy v Byňově, z 9. jednání zastupitelstva ze
dne 24.11.2011.

Dále navrhl doplnění programu o bod č. 5
odvolání a zvolení člena Kontrolního výboru
zastupitelstva města Nové Hrady.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený  program byl schválen 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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, p. Petr Michale, pí.
Ing. Ladislava Bártová

Pan starosta navrhl hlasovat o jednotlivých
členech návrhové komise. Nejdříve se hlaso-
valo o členu návrhové komise p. Bc. Josefu
Vochoskovi – 9 hlasy.

Hlasování:

Pro
9

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

Proti 0

Zdržel se    1 Bc. Josef Vochoska

Dále bylo hlasováno o členech pí. Ing. La-
dislavě Bártové a p. Petru Michale.

Hlasování:

Pro
8

p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan Koll-
mann, pí. Emilie Koppensteinerová,  pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 2 Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Petr Mi-
chale,

Návrhová komise byla schválena. Předse-
dou komise byl zvolen p. Bc. Josef Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 11. jednání zastupitelstva:

pí. Emilii Koppensteinerovou a pí. Ing. Evu
Ševčíkovou.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu 8 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
8

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány ,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Proti 0

Zdržel se    2 pí. Emilie Koppensteinerová, pí. Ing.
Eva Ševčíková

� 1. Kontrola usnesení z 10.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 10. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací na plnění to-
hoto usnesení a uvedl, v jakém stadiu rozpraco-
vanosti se nalézají jednotlivě přednesené body.

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení z 10. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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 konstatoval, že se jedná o umís-

tění elektrického zařízení k pozemku pana Hai-
dera, přičemž budou zatíženy pozemky ve
vlastnictví města. Bude zřízeno právo odpoví-
dající věcnému břemenu k těmto pozemkům
za úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady
a E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Nové Hra-
dy – K 320/10 – p. Haider – úprava NN“. Stav-
bou budou zatíženy pozemky parc. č. 320/4 a
320/9 v k.ú. Nové Hrady. Zastupitelstvo po-
věřuje starostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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 konstatoval, že i zde se jedná o

Smlouvu o smlouvě budoucí, pro připojení no-
vých garáží na Jižním městě. Opět se jedná o
zřízení práva za úplatu ve výši 10.000,-Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady
a E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Nové Hra-
dy, Jižní město, 52 garáží – úprava NN“. Stav-

bou budou zatíženy pozemky parc. č. KN
971/33, 967/108 a 1009/1 v k.ú. Nové Hrady.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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.
K tomuto bodu pan starosta uvedl, že i

v tomto případě se bude napojovat stavba
k elektrické síti, a to Nové Hrady ZTV ekosíd-
liště, tj. solární stavitelé. I zde se jedná o zříze-
ní práva za úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové Hrady
a E.ON Distribuce, a.s. pro stavbu „Nové Hra-
dy – ZTV ekosídliště“. Stavbou budou zatíže-
ny pozemky parc. č. KN 863/27, 829/111,
829/112, 863/29, 829/1, 1004/4, 846/2, 827/53,
1007, 824/7, 842/1 a 839 v k.ú. Nové Hrady.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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 uvedl, že při schvalování pro-

deje nemovitosti – bývalé školky v Byňově
byla zahrnuta k budově čp. 22 i přístavba, kte-
rá ale nebyla v minulosti zkolaudována. Část
přilehlého pozemku je vedena jako vodní plo-
cha. Z tohoto důvodu bylo přerušeno řízení
o návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
K změně využití pozemku již vydal stavební
úřad vyjádření. Budova má bez přístavby
menší zastavěnou plochu o 26 m2, proto je tře-
ba schválit novou menší výměru budovy čp.
22 bez přístavby a v návaznosti zvětšení poze-
mku o 26 m2.

Zastupitelstvo revokuje usnesení č. 2.2.
z 9. veřejného jednání Zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 24.11.2011 a nově
schvaluje prodej budovy čp. 22 na st. parc. č.
157 – objekt občanské vybavenosti, pozemku
parc. st. č. 157 o výměře 165 m² pozemek
parc. č. st. 352 včetně předmětné budovy (bý-
valý protiatomový kryt) o výměře 36 m², část
pozemku parc. č. 608/1 o výměře 1 091 m² v k.
ú. Byňov manželům Ivetě a Miroslavu Šisle-
rovým za celkovou cenu 655 000.- Kč + úhra-
du nákladů za pořízení geometrického plánu.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy – 10 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 5

pokračování ze str. 3



březen 2012 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 5

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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. Rozpočtové opatření č. 8
Pan starosta informoval o provedení roz-

počtového opatření č. 8.
Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové

opatření č. 8 dle návrhu –10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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. Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady – II. etapa
Pan starosta seznámil zastupitele s pro-

jektem Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady – II. etapa. Tato etapa řeší do-
končení regenerace sídliště ŽPSV. Odhado-
vané celkové náklady této etapy jsou téměř
6 milionů korun, dotace bude ve výši cca 4
miliony a podíl města cca. 2 miliony korun.
Bude provedena rekonstrukce komunikace i
kanalizace a dořešena parkovací stání. Dále
je v této lokalitě naplánovaná klidová zóna.
Návrh byl projednán s občany, kteří v této
lokalitě bydlí. Některé připomínky či návrhy
občanů budou řešeny až přímo při realizaci.
Pan starosta uvedl, že je třeba schválit podá-
ní žádosti a financování projektu v případě
schválení dotace.

Zastupitelstvo schvaluje návrh „RPS –
Nové Hrady, Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady, II. etapa“. Zastupitelstvo schva-
luje podání projektové žádosti k projektu
„RPS – Nové Hrady, Regenerace panelového
sídliště Nové Hrady, II. etapa“ s celkovým
rozpočtem ve výši 5 998 566,- Kč v rámci
programu Ministerstva pro místní rozvoj
České republiky na podporu regenerace pa-
nelových sídlišť. Zastupitelstvo souhlasí s ko-
financování podílu Města Nové Hrady v rámci
projektu ve výši 1 998 566,- Kč (33,2%) s tím,
že kofinancování bude zajištěno v rámci roz-
počtu města pro rok 2012 – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, 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

� 5. Odvolání člena Kontrolního výboru
a zvolení nového člena Kontrolního
výboru
Pan starosta uvedl, že MO ČSSD podala

návrh na odvolání člena kontrolního výboru p.
Víta Soubustu a navrhla jmenovat členkou
paní Marii Dvořákovou. Ze strany pana Sou-
busty se jednalo o vlastní žádost.

Zastupitelstvo odvolává pana Víta Soubus-
tu z funkce člena Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schvaluje paní Marii Dvořá-
kovou členkou Kontrolního výboru Zastupi-
telstva města Nové Hrady – 9 hlasy.

Hlasování:

Pro
9

Pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 1 p. Jan Kollmann,

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

stupitelů města ani občanů.

� 7. Diskuse
Pan starosta seznámil zastupitele s vyúčto-

váním odpadového hospodářství Města Nové
Hrady za rok 2011. Tyto údaje jsou přílohou
obecně závazné vyhlášky. Materiál je zpraco-
vaný velice podrobně. Vyplývá z něj, že jsme
jako město vyprodukovali méně komunálního
odpadu a daleko více odpadu bylo v tomto ob-
dobí vytříděno. Významné jsou i příjmy do
systému, které získáváme za sběr a třídění vy-
braných komodit. Výsledná částka vychází na
jednotlivého občana ve výši 518,- Kč, občané
platí poplatek ve výši 500,- Kč, což je zatím
nejvyšší přípustná platba dle zákona. Z tohoto
pohledu je vidět, že částka, kterou město do-
plácí na svoz odpadu, není vysoká, neboť uvá-
děné náklady v okolních městech resp. v rámci
celé republiky se pohybují mezi 700 – 900Kč.
Nový zákon, který je nyní v legislativním pro-
cesu schvalování, přinese uvolnění částky,
kterou si budou moci města stanovit. Naše ná-
klady jsou sice oproti ostatním obcím relativ-
ně nízké, je však třeba i nadále vyvíjet osvětu
na občany na třídění odpadu, neboť tímto smě-
rem se nám nenavyšují náklady na svoz odpa-
du. V nákladech roku 2012 se promítne
zvýšené DPH a i další zvýšené náklady hlavně
na pohonné hmoty. Město počítá se zřízením
dalších míst na separovaný odpad a přidání ná-
dob na tříděný odpad.

Pan Šlenc ocenil práci p. Zdeňka Vaňka,
vedoucího odboru životního prostředí.

Pan starosta uvedl, že je pozitivní, že se ne-
zvyšují náklady na svoz odpadu.

Pan Vaněk (odbor životního prostředí
MěÚ) dodal, že se podařilo dojednat svoz od-
padu, který probíhá každý týden. Příspěvek
Sdružení Růže se nebude zvyšovat. V loňském
roce byly pořízeny tři nádoby na tuky. Občané
tak olej a tuky méně vylévají do kanalizace. Je
ale nutno konstatovat, že v okolí jsou s těmito
nádobami i špatné zkušenosti, neboť tyto tuky
občané mnohdy kradou a používají do aut. Fi-

nančnímu výboru bylo zasláno vyúčtování za
svoz odpadu. Nebezpečné odpady měly vyšší
produkci, ale náklady na likvidaci byly nižší.
Pro rok 2012 bylo do rozpočtu navrženo zvý-
šení částky z důvodu zvýšení DPH a zvýšení
cen za pohonné hmoty. Zvýšila se také cena za
skládkovné. Výše nákladů na svoz tak bude
záviset i na přístupu občanů k třídění – čím
více se bude třídit, tím nižší budou náklady a
nebude tedy nutné navyšovat cenu poplatku.

Pan Vicány se zeptal p. Vaňka na likvidaci
pneumatik na Jakuli.

Pan Vaněk (odbor životního prostředí MěÚ)
uvedl, že firma má povolení na drcení pneuma-
tik. Firma tvrdila, že získala dotaci na výrobu
pelet. Městský úřad opakovaně upozorňoval
inspekci životního prostředí i krajský úřad, kte-
rý vydal povolení této firmě.

Pan Vicány konstatoval, že je to nebezpečné.
Pan starosta uvedl, že společnost pořád jen

slibuje, že zahájí odvoz pneumatik, ty se však
i nadále kupí.

Pan starosta vysvětlil jednání ohledně by-
tové náhrady p. Kanalošovi od společnosti
Novohradské hory. Smluvně bylo upraveno,
že Novohradské hory do začátku prosince loň-
ského roku upraví bydlení tak, aby se pan Ka-
naloš mohl k tomuto datu zpět nastěhovat,
jinak Novohradské hory mají zaplatit smluvní
pokutu ve výši 100.000,- Kč. Po dohodě
s právníkem byla společnost Novohradské
hory upozorněna na nutnost plnění smlouvy.
Mezitím pan MVDr. Kypet přinesl žádost
o prodloužení termínu opravy bytu. Rada trva-
la na dodržení smlouvy a tím i na zaplacení
smluvní pokuty. Tato byla ze strany Novo-
hradských hor již zaplacena. Manželé Kanalo-
šovi se z městského bytu odstěhovali do
Trhových Svinů. S manželi Kanalošovými ne-
byl ohledně nájmu žádný problém, o byt se též
starali velmi dobře. Do tohoto bytu však neby-
lo v minulosti dlouho investováno, takže tato
smluvní pokuta bude použita na modernizaci
bytu.

Dále pan starosta přiblížil přípravu rozpoč-
tu pro rok 2012, kdy finanční komise bude za-
sedat příští středu. Předpoklad je, že rada
schválí návrh rozpočtu 12. března a poté bude
zveřejněn na úřední desce a rozeslán zastupi-
telům. Schvalovat by se měl na jednání za-
stupitelstva 29. března. Na tomto zasedání
budou také uvedeny další termíny jednání za-
stupitelstva.

Pan Šlenc se dotazoval na jednání ohledně
jednosměrky v Zahradní čtvrti.

Pan starosta konstatoval, že proběhlo jed-
nání, kterého se zúčastnili občané z této loka-
lity a dohodli se, že v kratších ulicích bude
dvousměrný provoz a dále jednosměrka bez
určení stání, s tím, že se si občané pohlídají
3 m pruh pro průjezd. Pan Šustek (odborník na
dopravu ze společnosti SOMARO) zpracová-
vá návrh, přibude asi 10 značek, ale jiné nákla-
dy již nebudou.

Pan Bc. Vochoska uvedl, že v bodě 2.2. se
schvalovala smlouva o smlouvě budoucí o zří-
zení práva věcného břemene k připojení plá-
novaných garáží k elektrické síti. Město
připravuje stavbu garáží, s realizací by se

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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mělo začít na jaře letošního roku. Radě
bude předložen návrh na výstavbu prvních
20 garáží. Předpokládá se, že se nebudou
prodávat jenom pozemky. Jednou z variant
je postavit hrubou stavbu cca za 80.000,- Kč
nebo by TSM připravily pouze základo-
vou desku s vyznačenými zdmi cca za
20.000,- Kč. Podle zájmu občanů se uvidí,
která varianta bude možná.

Pan starosta uvedl informace ohledně
areálu a objektu roty. Je zhotoven geomet-
rický plán pro rozdělení areálu pro bez-
úplatný převod části areálu. O objektu roty
se ještě bude jednat. Technické služby jsou
přestěhovány do areálu, s kancelářemi na
náměstí se nebude nic provádět do doby,
kdy budeme mít zajištěn celý objekt roty.

Paní Ševčíková se dotazovala, co se bude
dělat s areálem u hřbitova.

Pan starosta odpověděl, že až bude vy-
řešena situace s celou rotou, potom se zač-
ne řešit další.

Pan Šlenc uvedl, že sklady jsou vedeny
jako dočasná stavba.

Pan Vicány poznamenal, že objekt skla-
dů je azbestový, tudíž likvidace bude ná-
kladná.

� 8. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem pří-

tomným zastupitelům i občanům města
za účast na 11. veřejném jednání zastupi-
telstva Města Nových Hradů a ukončil
jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů bylo  ukončeno v 19.20 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

8. výzva k předkládání žádostí o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže (dále MAS SR) vyhlašuje 8. výzvu k předkládání Žádos-

tí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV.I.2 Realizace místní rozvojové strategie
Programu rozvoje venkova ČR, které budou naplňovat Strategii MAS SR:

„Růže rozkvétá kooperací“
Zaměření podpory 8. výzvy:
Podpořeny budou projekty, které nejlépe naplní cíle některé z uvedených fichí:

Číslo
fiche Název Max. míra

podpory
Maximální alokace
pro fichi

4 Konkurenceschopnost cestovního ruchu 50% 600 000 Kč

7 Podmínky pro volný čas 90% 1 000 000 Kč

8 Podmínky pro kultivaci životního prostředí v obcích 90% 900 000 Kč

10 Podmínky pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova 90% 1 000 000 Kč

11 Konkurenceschopnost zemědělství 40-50% 1 000 000 Kč

12 Podmínky pro rozvoj základních služeb v obcích 90% 1 000 000 Kč

Definice příjemce dotace dle fiche

Obce podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Nestátní neziskové organizace podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů (ob-
čanská sdružení), zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů (obecně prospěšné společnosti), zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), ve znění poz-
dějších předpisů (nadace).

Církve a jejich organizace dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a nábožen-
ských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech.

Zájmová sdružení právnických osob podle §20f a následujících zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem
č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.
- Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je
poskytovat práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou výrobou a při kterých se využijí pros-
tředky nebo zařízení sloužící zemědělské výrobě.

Nezemědělské podnikatelské subjekty v oblasti podnikání v cestovním ruchu.

Výše dotace:
U všech fichí se výše způsobilých výdajů na projekt může pohybovat v rozmezí minimální
50 000,- Kč a maximálně 1 000 000,- Kč. Projekty realizované v rámci Fiche 8 musí čerpat více
než polovinu všech způsobilých výdajů z hlavního opatření/podopatření.
Forma žádosti:
Žádost musí být zpracována v elektronické formě a doplněna tištěnými povinnými přílohami ve
čtyřech paré. Formulář žádosti bude ke stažení na http://mas.sdruzeniruze.cz. V jednom kole
příjmu žádostí může žadatel podat v rámci jedné Fiche pouze jedinou Žádost o dotaci.
Místo a způsob podání žádosti:
Žádost na místě podepisuje oprávněná osoba (statutární zástupce) nebo osoba zplnomocněná
pro tento úkon. Plná moc musí obsahovat jasné vymezení rozsahu zplnomocnění, časovou plat-
nost a úředně ověřený podpis statutárního zástupce.
Místem příjmu bude: kancelář MAS – Žižkovo náměstí 107, Borovany (přístavba radnice)
Termín příjmu žádostí:
Příjem žádostí bude probíhat od 2. – 7.května 2012 (8.00 - 16.00) v sídle MAS
(Žižkovo nám. 107, Borovany, přístavba radnice).
Místo realizace projektu:
Všechny vybrané projekty musí být realizovány na území mikroregionu Sdružení Růže – viz
mapa regionu – http://mas.sdruzeniruze.cz
Kontakt pro bližší informace a bezplatné konzultace:
Magdalena Chytrová, tel.: 386 327 055,chytrova.magda@seznam.cz). Konzultace k Vašim zá-
měrům poskytujeme také v sídle MAS.

Informace a tiskopisy
finančního úřadu

V měsíci březnu 2012 proběhne akce na
pomoc daňovým poplatníkům při dobrovol-
ném plnění daňových povinností. Dne 13. 3.
2012 v době od 13.00 hod do 17.00 hod. bu-
dou v zasedací místnosti Městského úřadu
v Nových Hradech pracovníci Finančního
úřadu v Trhových Svinech poskytovat tis-
kopisy daňového přiznání k dani z příjmů
fyzických osob, informace, příp. odpovědi
na dotazy a vybírat daňová přiznání.

V rámci této akce je Finanční úřad v Tr-
hových Svinech otevřen v době od 26.3.2012
do 2.4.2012 každý den do 18.00 hod. Poklad-
na pro výběr daní je v těchto dnech otevřena
denně od 8.00 hod do 12.00 hod.

V týdnu před konáním pak také jako
hlášení rozhlasu:

Dne 13. 3. 2012 v době od 13.00 hod do
17.00 hod budou v zasedací místnosti
Městského úřadu v Nových Hradech pra-
covníci Finančního úřadu v Trhových Svi-
nech poskytovat tiskopisy daňového
přiznání k dani z příjmů fyzických osob,
informace, příp. odpovědi na dotazy a vy-
bírat daňová přiznání.

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
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 po-
datelnou. Upozorňuje nájemníky v městských bytech, že poplatek za odpad již nebude vybí-
rán 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.
Městský úřad Nové Hrady
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300leté jubileum poutního kostela
Panny Marie Nanebevzaté na Dobré Vodě

Poutní chrám Panny Marie Nanebevzaté, jehož význam překračuje
hranice kraje i státu, se chystá oslavit velké výročí. V roce 2015 uplyne
300 let od dokončení stavby kostela. Při této příležitosti by se barokní
interiér, jehož vybavení v průběhu let značně utrpělo, měl znovu za-
skvět v plné kráse.

Původ poutí k Panně Marii sahá do roku 1701. Toho roku měl Maty-
áš Egidi z Bedřichova (Friedrichschlag) u Horní Stropnice zjevení. Zje-
vil se mu ukřižovaný Ježíš spolu s Bolestnou Matkou a prosili ho, aby
dal u pramene postavit kostel, který by byl zasvěcený Panně Marii.

Samo nebe potvrdilo tyto vize už v lednu 1702 pozoruhodnými
uzdraveními. Zázračně uzdravená byla například desetiletá slepá dívka
z obce Paseky (Schlagles) a hluchý Urban Hartl z Dlouhé Stropnice.
Počet poutníků na toto místo rostl velmi rychle a podobně rychle přibý-
valy i milodary a sbírky na kostel, takže už v roce 1706 mohl být polo-
žen základní kámen kostela. V roce 1715 byla stavba dokončena a roku
1718 byl pozlacen hlavní oltář. V polovině 18. století bylo ročně rozdá-
no 60 tisíc svatých přijímání a ještě začátkem 20. století sem přicházelo
ročně kolem 50 tisíc poutníků (více než 400 procesí). Velmi brzy, díky
mnohým uzdravením na těle i na duši a zároveň i nespočetnému množ-
ství vyslyšených modliteb, dostalo toto poutní místo Panny Marie na
Dobré Vodě krásný titul – jihočeské Lurdy.

Toto poutní místo ovšem zažilo i těžké časy. Po druhé světové válce,
kdy byli odsud vysídleni obyvatelé německé národnosti, byl kostel udr-
žován jen díky obětavosti dobrých lidí; na zásadní opravy a údržbu
ovšem nebyly kapacity, peníze a především souhlas tehdejší vrchnosti.
Šindelová střecha začala promáčet a hniloba se objevila i uvnitř. Velké
škody způsobila vlhkost hlavně na brokátové malbě klenby a ostatních
stropních výmalbách.

Po pádu železné opony v roce 1989 se podařilo celou střechu opravit
díky heroickému úsilí a práci pátera Bonfilia M. Wagnera OSM, jakož i
s podporou a pomocí ze strany českého státu. Na rekonstrukci interiéru
kostela ovšem už žádné prostředky nezbyly.

Od té doby uplynulo více než 20 let a je nejvyšší čas darovat důstoj-
ný Boží dům Panně Marii a jejímu Božskému Synu, který živý přebývá
ve svatostánku. Pěkně zrenovovaný kostel zdvihá duši k Bohu, člověk
rád přichází do tohoto „zlatého domu“, aby strávil čas u Mariiných no-
hou – vždyť ona přivádí duši člověka k Ježíši.

Na dvojitém sloupu sv. Augustina byl proveden vzorový návrh zres-
taurovaného kostela. Tak mají návštěvníci už nyní možnost představit
si, jak bude celý kostel po dokončení všech rekonstrukčních a restaurá-
torských prací vypadat. Aby bylo dosaženo světlosti a jasu původního
barokního interiéru, musela být nejprve odstraněna tmavá barva
z 19. století a technikou vápenné glazury se provedlo vybílení vápen-
ným mlékem. Je třeba ještě očistit a vyleštit povrch štukového mramo-
ru, hlavní římsu a zlacené hlavice sloupů. Oltáře a sochy byly při
poslední rekonstrukci v roce 1888 pečlivě opravené a velmi dobře po-
zlacené, takže je bude potřeba jen důkladně očistit a vyleštit.

Začalo se odvlhčením vnějších i vnitřních základů kostela, následně
byla obnovena vlhkostí poškozená omítka uvnitř kostela a vyhuben čer-
votoč. Nyní probíhají práce na nové podlaze, elektrické instalaci a vytá-
pění. Na jaře 2012 by mělo přijít na řadu samotné restaurování stěn a
pilastrů, kazatelny, varhan, oltářů a soch.

Velmi si vážíme poctivé práce všech zúčastněných firem, jakož i vše-
stranné podpory a pomoci obce Horní Stropnice, jejíž zastupitelé i zaměst-
nanci nám ochotně vycházejí vstříc v administrativních i provozních
záležitostech.

Milí přátelé Panny Marie, jak vidíte, je před námi ještě kus práce. My
však pevně důvěřujeme v Boží pomoc a i vaši podporu, aby se tento nád-
herný poutní kostel Panny Marie Nanebevzaté mohl opět brzo zaskvět
v plné kráse.

K obnově poutního místa Panny Marie Nanebevzaté, duchovního
centra nejen jihočeského regionu, ale i jeho širokého okolí, může při-
spět každý, komu není lhostejný odkaz předků a všestranný, tedy nejen
materiální rozkvět našeho domova.

Srdečné Pán Bůh zaplať!
P. Tomáš Libant, administrátor

Římskokatolické farnosti Dobrá Voda

Číslo účtu pro dary na rekonstrukci kostela
Panny Marie Nanebevzaté: 563 495 369 / 0800

Buquoyský sommelierský klub loni a letos
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás prostřed-

nictvím Novohradského zpravodaje informo-
vali o činnosti našeho Sommelierského klubu.
Buquoyský sommelierský klub byl založen na
počátku roku 2011. Vznik tohoto klubu byl
angažován vůlí několika přátel, kteří rádi
zkoušejí produkty z vína a kteří se sami výro-
bě vína věnují také na profesionální úrovni
nebo jen rádi víno degustují. Mezi ty profe-
sionální členy patří Vinařství Stepelton &
Springer z Bořetic a Vinařství Trpělka & Ou-
lehla z Nových Bránic. Společně se nám poda-
řilo sestavit stanovy a registrovat si toto
sdružení u Ministerstva vnitra. Z přátelských

setkání se tak stala oficiální organizace,
které tak začala nejen zábava, ale i práce a
starosti.

S pomocí města Nových Hradů se nám po-
dařilo získat vhodné pozemky na vysazení vin-
né révy. Díky Rezidenci Nové Hrady a.s. jsme
získali prostředky na nákup sazenic vinné révy
a tu naší členové vysázeli na terasách pod zá-
kladní školou. Za odborného vedení našeho
patrona Jaroslava Špringera se nám podařilo
vybrat odolnou odrůdu vinné révy s názvem
Modré hory. Jedná se o odrůdu, ze které se
vyrábí víno se značkou Pinot Noir. Členové

pokračování na str. 8
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klubu se celý loňský rok starali o tuto novou
vinici a na podzim jsme sklidili první ošatku
hroznů.

Cílem klubu je propagovat vinařství. Naši
členové se proto pravidelně scházejí a předsta-
vují své vinařské úlovky. Na základě těchto de-
gustací pak společně vybíráme vína, která
chceme nabídnout v Nových Hradech široké
veřejnosti. Proto je i vinný lístek v hotelu Rezi-
dence sestaven z doporučení našeho klubu.

Náš klub se věnuje také poznávání vinař-
ství nejen na Moravě, ale také v Rakousku.
V roce 2011 jsme podnikli první společnou
výpravu za poznáním vinařů v rakouském
Kremstalu. Zde jsme navázali úzkou spolu-
práci s vinařstvím Proidl a od loňského roku
nabízíme v hotelu Rezidence zejména Ryzlin-
ky od tohoto vinaře.

V letošním roce jsme
uspořádali první poznávací
akci do oblasti rakouského
Burgendlandu. V jižní části
Rakouska jsme tak mezi
mnoha výrobci našli vinaře,
který vyrábí velmi chutná a
kvalitní slámová a ledová
vína. Vinařství Nekowitsch
tak v brzké době najdete
v nabídce hotelu Rezidence.

V tomto roce máme také
v plánu uspořádat několik
výletů k našim partnerům na
Moravu a do Rakouska.
Chystáme cestu do oblasti
Kremstalu a do Velkopavlovické oblasti. Tyto
cesty nejsou určeny jen členům klubu, ale i
všem, kteří mají zájem poznat nová místa,
nové lidi a ochutnat dobrá vína. Proto také
dokončujeme vlastní internetové stránky,
které budou ve zvláštní sekci stránek hotelu
Rezidence www.rezidencenh.cz. Na těchto
stránkách tak v brzké době budeme informovat

o plánovaných akcích. Stejně tak zde budou zve-
řejněny i podmínky k členství v klubu. Máte-li
tedy zájem přijít mezi nás, nebojte se nás kon-
taktovat na adrese sdruzeni.cestovani@seznam.cz
nebo prostřednictvím recepce hotelu Rezi-
dence.

Za sommelierský klub
Ing. Jan Nedvěd a Petr Charvát

V neděli před pohřbíváním masopustu

Buquoyský sommelierský
klub loni a letos
pokračování ze str. 7

Slavnostní nástup koled

Masopustní šetření před radnicí

Rozlučkový průvod s masopustem

Masopust v Nových Hradech  2012

Bez komentáře...

O víkendu 18. – 19. 2. 2012 se uskutečnil v našem městě tradiční novohradský masopust. Při
slavnostním nástupu a povolení ke koledě došlo i na důležitou událost, a to k předání „funkce“
Matky z otce na syna. A jak to okomentoval starosta – z Bači na Baču, přesněji tedy z pana Zdeň-
ka Hrini st. na pana Zdeňka Hriňu ml. Bylo to snad pro všechny přítomné až dojemné a možná si
všichni o to víc uvědomili, jak čas letí a jak je novohradský masopust už „letitý“. Po dvoudenním
koledování došlo v neděli i na tradiční pohřbívání, ze kterého si všichni odnesli zajímavé zážit-
ky. A kdo to neviděl, ať se koukne alespoň na fotografie (více na www.kicnovehrady.cz). K. J. Zkouška masopustního práva
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Masopustní veselice veselá je převelice
I naši nejmenší se předvedli se svou tradicí masopustu. Na masopustní úterý se konal druhý

ročník školkového masopustu, tentokrát v hotelu Rezidence. Děti se převlekly do karnevalových
masek a předškoláci se ustrojili na masopustní koledu s vlastnoručně vyrobenými klobouky. Na
cestu jim krásně svítilo sluníčko. V Rezidenci pro děti připravili občerstvení a prostor pro tanec i
posezení. Naši malí koledníčci pod vedením dospělých kamarádů koledníků předvedli verzi sta-
ročeské koledy, upravené pro jejich schopnosti a dovednosti, včetně žádosti starostovi o povole-
ní koledování, zpěvu Červená růžičko, pochodu, koleček i tance v páru. Našimi váženými hosty
byly děti z partnerské školky v rakouském Großschönau se svými rodiči a učitelkami a také děti
a učitelky ze školky v Horní Stropnici.

Děkuji třídní učitelce Zdeňce Wolzové a
naší studence Nikolce Dvořákové za perfektní
přípravu dětí, všem učitelkám a tetám, že vše
bravurně zvládly, kamarádům koledníkům
pod vedením pana Maxy, skautům z oddílu
Kometa v Horní Stropnici za skvělou organi-
zaci, panu Dibďákovi, našemu muzikantovi,
všem rodičům a přátelům za podporu a přízeň
a samozřejmě také vedení a personálu Rezi-
dence za poskytnuté prostory, prostředky,
občerstvení pro naše rakouské hosty a naše
děti zdarma.

Dopoledne při tanci a zábavě uteklo jako
voda, nastal čas loučení s kamarády, hosty a
odchod do školek. Mám velkou radost z na-
šich dětí, že jsou tak šikovné, a že jejich inten-
zivní příprava po celý únor stála za to,
z učitelek a tet, že vše zvládly a už plánují co
na příští ročník, ze spolupráce se skauty a ze
vstřícnosti Rezidence. Eva Heřmanová
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12. Dětská masopustní koleda
Vážený pane starosto, žádám Vás o povolení dětské masopustní ko-

ledě městem projíti a své umění ukázati. Tak tato slova zazněla v pátek
17. 2. na našem náměstí již po dvanácté. Tentokrát tato slova pronesl
Martin Cápl, který byl rychtářem již po druhé. Jako Matka koledy nás
vedl D. Šídlo, hejtman – M. Polák, Konšelé – D. Jarolímek, D. Lust,
Tancmajstři – K. Polesová a P. Matějka, Výběrčí – P. Vochoska a J.
Bláha, Koledníci: M. Blafková, V. Drachovský, F. Bláha, P. Fric, J.
Čada a D. Hofer.  Rybníkaři: M. Hrubý, M. Kysela a A. Švejda.

Tento rok jsme na koledu vyrazili čtyřikrát. V pátek 17. 2. dopo-
ledne v rámci projektu v Rakouském Unserfrau, odpoledne na náměstí.
21. 2. v domě s pečovatelskou službou N. Hrady a 23. 2. v domě pro se-
niory Dobrá Voda.

Děkujeme všem, kteří se na nás přišli podívat a na koledu nám při-
spěli. Maspoust skončil a my se již těšíme na příští rok.

Školní družinu „U Klouzajícího sluníčka“

Domov důchodců na Dobré VoděDoprovod koledy s perníčky

DPS N. Hrady

Kolečko koledy na novohradském náměstí

Masopustní koleda v Unserfrau

Masopustní koleda v Unserfrau

Žádání pravá k masopustní koledě v N. Hradech

Žádání práva v rakoském Unserfrau
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Odpoledne se zdravovědou
Ještě týž den po obědě měly předškolní děti

kurz zdravovědy. Skauti z oddílu Kometa
v Horní Stropnici pod vedením Petra Aksami-
ta názorně dětem ukazovali různá poranění, se
kterými se mohou děti běžně setkat a způsob
jejich ošetření. Děti si vyzkoušely obvazová-
ní, zastavení krvácení z nosu, ošetření odře-
ného kolene, zlomené ruky, popáleniny a
opaření. Zkusily si přivolat pomoc pro zraně-
ného kamaráda a zachovat při tom klid.

Eva Heřmanová

Jak poskytovat první pomoc
se dověděli žáci 3. třídy naší základní školy při besedě s pracovní-

kem Červeného kříže p. Boudou. Beseda proběhla v úterý 7. února
2012 pro 2. – 4. třídu.

Nechme však raději mluvit žáky:
„7. 2. k nám přijel zdravotník z Červeného kříže Pavel Bouda. Učil

nás, jak se masíruje srdce, jak se dýchá z úst do úst. Dokonce jsme si to
mohli i vyzkoušet. A mohli jsme se i ptát, jak máme zasáhnout při něja-
kých neštěstích. Také nám ukazoval různé obvazy a náplasti. Dozvěděli
jsme se toho hodně. Mně se líbilo všechno. Už umíme první pomoc.“
píše Bára Čadová.

Už vám je to jasné? Pokud ještě ne, přečtěte si příspěvek Ariany Ku-
bíčkové.

„Naučili jsme se, že když vidíme pána nebo paní, že leží na ulici, tak
zkusíme pumpovat srdce. Pak zkusíme zacpat nos a dýchnout z úst do
úst. Jestli nic, tak zavoláme první pomoc.

Tak jsme si povídali s Pavlem Boudou.
Když nás kousne pes, jako první musíme zjistit, jestli je očkovaný

proti vzteklině. Když nás kousne had, tak to nesmíme škrtit, ale musíme
rychle do nemocnice.

Pan Bouda povídal moc hezky a líbilo se mi to. A už jsem se poučila
a byli jsme tam hodinu.“

Anička Dvořáková ještě doplní:
„Mohli jsme si vyzkoušet dýchání z úst do úst a taky masáž srdce.

Řekl nám, co máme dělat, když nás kousne pes nebo had. Je dobře, že
takovéhle věci umíme, protože někomu tím můžeme zachránit život.
Taky nám řekl, co máme dělat s omrzlinami. Děkujeme Pavlovi Bou-
dovi.“

Návštěva Jihočeského divadla v Českých Budějovicích
Několik žáků Základní školy v Nových Hradech navštívilo představení Louskáček v Jihoče-

ském divadle v Českých Budějovicích. Dne 13. ledna 2012 využili naši žáci, kteří se úspěšně
prezentovali v soutěži Zvonek z Novohradských hor v roce 2011, nabídku Bc. Ivany Hokrové a
navštívili s dalšími žáky ze Základní školy z Benešova nad Černou balet Louskáček Petra Iljiče
Čajkovského. Režie a choreografie se zhostil Attila Egerházi, umělecký šéf baletu Jihočeského
divadla. Baletní vánoční příběh žáky velmi zaujal. Za doprovodu Orchestru opery Jihočeské-
ho divadla tak zhlédli baletní vystoupení s úžasnou choreografií, půvabnými kostýmy a nád-
hernými kulisami.

Za Základní školu Nové Hrady, Mgr. Jana Štorová, DiS.

Skautské středisko SIRIUS Horní Stropnice nabízí

Volná místa na LETNÍM DĚTSKÉM TÁBOŘE
v lokalitě ŽUMBERK (5 km od Nových Hradů)

Tábor se nachází v pěkné přírodě v blíz-
kosti luk a lesů. Ubytování je zajištěno
v chatkách. Tábor je pojat celotáborovou
hrou v letošním roce na téma „Robinsonův
ostrov“.

Děti jsou celodenně zaměstnané pod ve-
dením zkušených vedoucích pracujících
mnoho let s dětmi. U dětí je dodržován pitný
režim a 5x denně domácí strava.

Letní tábor je určen pro děti od 6 do 14 let.
Termín tábora 28. 7. – 11. 8. 2011
Cena tábora: 3.700,- Kč

Během tábora děti nepřijdou o:
¡ návštěvu Muzea historických vozidel
¡ výlet na koupaliště a do města
¡ bojové hry v přírodě
¡ řadu soutěží a her
¡ rukodělné aktivity
¡ ukázku činnosti ZIS

¡ diskotéku
¡ výuku zdravovědy, Morseovy abecedy,

uzlů, atd.

10 dobrých důvodů proč poslat své děti na
dětský letní tábor Žumberk:
¡ Máme bohaté zkušenosti!
¡ Nabízíme pestrý program!
¡ Máme perfektní zázemí!
¡ Nabízíme zážitky na celý život!
¡ Přinášíme dětem nové kamarády!
¡ Kvalitní strava je u nás samozřejmost!
¡ Nabízíme atraktivní prostředí!
¡ Nic neponecháváme náhodě!
¡ Jsme flexibilní!
¡ Nabízíme rozumnou cenu!

Další informace o táboře a přihlášky:
tel.: 775 039 448
e-mail: junak.sirius@seznam.cz
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„Radujme se, veselme se
aneb Štědrý den je za námi“

Vánoční pořad „Radujme se, veselme se aneb Štědrý den je za
námi“, který připravili žáci 1. – 9. tříd Základní školy Nové Hrady, se
podařilo s úspěchem uskutečnit ve dnech 4. a 5. ledna 2012. Středeční
vystoupení patřilo žákům 1. – 5. tříd. Ti si připravili scénky s pohádko-
vou tematikou a několik vánočních písní. V úvodu i v závěru se předsta-
vil pěvecký sbor Novohradský zvoneček. Představení o den později
zahajoval pěvecký sbor Fermata II. stupně. Dále se představilo několik
našich žáků se secvičenými tanečními čísly v rytmu hip hopu a jump-
stylu, zarapovali rovněž chlapci z vyšších ročníků a publikum rozvese-
lily i scény inspirované štědrovečerní tematikou, vánoční módní
přehlídkou s jedinečnými kostýmy či setkání Santa Clause s Ježíškem.

Původní termín plánovaného předvánočního pořadu „Radujme se,
veselme se aneb Štědrý den je za dveřmi“ byl odložen z důvodu státní-
ho smutku právě na měsíc lednový. Nácviku celého programu se žáci
věnovali zhruba měsíc.

Všem žákům, kteří se dobrovolně zhostili
svých rolí, náleží velké poděkování a pochva-
la za výborné výkony.

Poděkování přísluší všem pedagogům, kte-
ří se na představení podíleli, ať už nácvikem,
přípravou či dohledem.

ZŠ Nové Hrady rovněž děkuje Kulturnímu
a informačnímu centru za poskytnutí kinosálu
Českého domu a panu Pavlu Šebelovi za poří-
zení videozáznamu.

Za Základní školu Nové Hrady,
Mgr. Jana Štorová, DiS.

Školní akademie
„Radujme se, veselme se
aneb Vánoce jsou za námi“

Na začátku listopadu 2011 přišla paní uči-
telka Štorová s nápadem připravit vánoční
představení. A tak jsme se my, žáci I. a
II. stupně, dali do vymýšlení a nacvičování
scének, tanců, zpěvů apod. Na začátku nám to
vůbec nešlo, vypadali jsme, jako když se mlá-
dě učí chodit. Ale po nějaké době otrkávání
jsme se přeci jen na nohy postavili. Celé dny to
s námi velmi trpěliví učitelé cvičili, ukazovali
nám co a jak máme a nemáme dělat a snažili se
nás to naučit co nejlépe.

Bohužel přišla smutná zpráva o smrti býva-
lého prezidenta Václava Havla. Proto jsme
museli akademii přeložit. Po vánočních prázd-
ninách jsme se opět vrátili do práce.

5. ledna to vypuklo. Všichni jsme byli ner-
vózní jako koně před závodem. Scének, tanců
i zpěvu nebylo pomálu. Vánoční pohádka,
rozhovor manželů nebo Santa Clause s Ježíš-
kem i módní přehlídka sklidily velký úspěch.
Santa Klaus s Ježíškem probírali svá zaměst-
nání a nové vánoční zvyky. Manželka zase
spálila cukroví a muž posilněn alkoholem řeší
problém s vánočním stromkem. Modelky
předváděly velice vydařené, ale nezvyklé mo-
dely. Sálem otřásl hip hop a jump, zazněl rap
ale i klasické koledy.

Po vystoupení se všem ulevilo, jako by
nám spadl balvan ze srdce. Zaplavil nás pocit
spokojenosti z toho, že vystoupení se všem lí-
bilo. To dokazoval silný potlesk a úsměvy
odcházejících diváků.

Barbora Hofmannová, 8.A

Hip hop

Novohradský zvoneček

Školní pěvecký sbor Fermata

Třída 2.B
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Město Nové Hrady a Svaz tanečního sportu ČR  pořádá

Taneční soutěž

34. ročník Novohradské číše
Memoriál Karla Hrušky

sobota 31. 3. 2012
Soutěž od 10.00 hod.      |      Galavečer 18.30 hod.

v sále Hotelu Máj Nové Hrady

předprodej vstupenek zajišťuje KIC N. Hrady, další informace na tel. 386 362 195

Kruh přátel hudby při ZUŠ Trhové Sviny

zve na koncert

Leoš Čepický – housle
Ivo Kahánek – klavír

28. března 2012, 19.00 hod.
Malá scéna Č. Budějovice

Další info: tel. 380 120 540,
info@zustsviny.cz

Velikonoční program
v Nových Hradech

7. – 9. 4. 2012

Ó Sobota 7. 4., 16.00 hod.

Pohádka „Na salaši draci jsou“

Hraje Divadelní společnost FoR
Kreutzmanna

Kinosál Nové Hrady

Vstupné 40,-Kč

Ó Sobota – pondělí, 7. – 9. 4. 2012

Velikonoční program v kovárně

V sobotu kování, pletení pomlázek
a výroba píšťalek, pečení z kynutého
těsta, zdobení vajíček,

Vystoupení dětského souboru Rybníkáři

Výstava Malované rodinné vajíčko
v Koželužně

Výstava „Papírová krajka“ paní Anny
Hlinšťákové

Ó Neděle 8.  4. 2012, 13.00 – 16.00 hod.

Zdobení velikonočních perníčků
v Koželužně

Ó Čtvrtek – pondělí,  5. –  9. 4. 2012

Státní hrad Nové Hrady,
2. prohlídková trasa

Zvyky a tradice na počátku 20. století
aneb „Od Masopustu do Velikonoc“

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

KIC Nové Hrady pořádá
společenský večer se

Zdeňkem Troškou
a Jaroslavem Suchánkem

„NEBE v HUBĚ
aneb Blbiny z ústní dutiny“

POZOR ZMĚNA TERMÍNU

26. 4. 2011, od 19.00 hod.,
v Kinosále Nové Hrady, vstupenka 200 Kč

předprodej vstupenek začal

na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Srdečně Vás zveme
na tradiční příjemné posezení

u příležitosti

MEZINÁRODNÍHO
DNE ŽEN

v neděli 11. března 2012
od 14.00 hodin

do jídelny Hotelu Máj

Hudba, občerstvení
a kulturní program zajištěn

Zvou pořadatelé
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AKTIVITY  V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí

Prorodinné aktivity
14.00 – 16.00 hod.

Pestrý program vhodný pro celou rodinu, trávení času při společ-
ném tvoření.

Aktivita za dobrovolný poplatek.

zajišťuje Lucie Sovová

¢ Středa
Výtvarné tvoření pro děti
13.00 – 16. 00 hod.

přicházet a odcházet můžete v této době jakkoliv.

Příspěvek na materiál je 20 Kč.

Výtvarné tvoření ve středu bych ráda znovu spojila pro všechny vě-
kové kategorie. Vidím totiž velký přínos v tom, když se lidé neod-
dělují podle vzrůstu, věku a vlastních možností, ale naopak spojují
své třeba omezené možnosti ve společné tvorbě.

Takže, kdo jste starší, přijďte pomoci těm v malém těle, oni vás na
oplátku budou nekonečně inspirovat.

zajišťuje Lucie Sovová

Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem se bude konat dle potřeb
KIC.

V době pondělních a středečních aktivit bude možné hrát v Kože-
lužně stolní fotbal podle „koželužnových“ pravidel „HRÁT si a
NEZLOBIT“.

¢ 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

Další informace k aktivitám v Koželužně na KIC N. Hrady,
www.kicnovehrady.cz, tel. 386 362 195
nebo přímo u Lucie Sovové, mobil 777 966 676

Připravujeme pro děti
na léto v Koželužně

¢ Hudební týden aneb bubnování v rytmu života
V současné době jednáme o možnosti uspořádat pro děti „otevře-
ný“ Hudební týden v Koželužně. Zaměřený bude na rytmiku, bub-
nování, pohybové prvky a následně společné 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 týden pro děti, které Kože-
lužnu navštěvují pravidelně nebo si chtějí o prázdninách vyplnit
tvořením volný čas.
Termín 27. - 31. 8. 2012

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

Co nabízí Koželužna o jarních
prázdninách aneb

Prázdninový klub pro děti
pondělí 12. 3. 2012

9 – 13 hod. Tvoření – šití filcových skřítků
Stolní fotbálek

13 – 14 hod. polední pauza – doma nebo v Koželužně
(vlastní jídlo)

13 – 15 hod. promítání DVD z novohradských kulturních
a školních akcí, můžete přinést i své DVD z besí-
dek a jiných školních akcí

úterý 13. 3. 2012
9 – 13 hod. Tvoření – mozaika z barevných papírů

Deskové hry jak je znáte i neznáte,
Stolní fotbálek

13 – 14 hod. polední pauza
13 – 15 hod. promítání DVD z novohradských kulturních

a školních akcí

středa 14. 3. 2012
9 – 13 hod. Tvoření – výroba knoflíků z FIMO hmoty

Stolní fotbálek
13 – 14 hod. polední pauza
13 – 15 hod. promítání DVD z novohradských kulturních

a školních akcí

čtvrtek 15. 3. 2012
9 – 13 hod. Tvoření – výroba svíček ze včelího vosku

Stolní fotbálek
13.30 hod. Cestovatelské promítání pro děti –

„Tunisko na kole“
18 hod. Cestovatelské promítání pro dospělé –

„Indický Himaláj“

pátek 16. 3. 2012
9 – 13 hod. Tvoření – výroba figurek z papírmaše

Stolní fotbálek
13 – 14 hod. polední pauza
13 – 15 hod. promítání DVD z novohradských kulturních

a školních akcí

Další informace KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195

Děti, které navštíví novohradskou Koželužnu, si mohou mimo tvůrčích
aktivit vyzkoušet i stolní fotbálek. Pro zájemce (asi hlavně kluky?) bude
k dispozici v rámci pravidelných koželužnových aktivit a o jarních
prázdninách. Pravidla hry a chování se dozvíte na místě.             K. J.
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Nové povídky – Zdeněk Svěrák
Úspěšné Povídky Zdeňka Svěráka se dočkaly svého pokračování. Au-
tor připravil zcela nové povídky, ke kterým ho inspiroval sám život. Po-
vídkám nechybí humor, styl a rukopis Zdeňka Svěráka.
Deník zelené vdovy – Anna Žídková
Román popisuje na pozadí detektivní zápletky záštiplné vztahy dvou
sester. Starší z nich, Helena, nemůže mít děti, zato je mimořádně inteli-
gentní a sebeobětavá. Její skoro o deset let mladší sestra Viola má tři
děti, o něž se naprosto nemíní starat, takže celou odpovědnost za je-
jich výchovu přebírá ta starší. Helena totiž slíbila umírající dávno
ovdovělé matce, že se postará o nezletilou sestřičku, aby nebyla dána
do sirotčince.
Román pro muže – Michal Viewegh
Román pro muže je dvacátou knihou Michala Viewegha. Možná proto
je nejen knihou o ženském zklamání ze světa řízeného přestárlými klu-
ky, ale také bilancující, mnohdy až sebeironickou reflexí úspěšného
spisovatelství. Tentokrát je k přednostem Vieweghova psaní nutno při-
číst i nekompromisní ráznost, s níž v románu otvírá dveře “třinácté
komnaty” mužského světa. Dobovou kulisu románu tvoří autentické
výroky bývalých i současných českých politiků a nejvyšších státních
činitelů, které z této fiktivní “pánské jízdy” chtě nechtě dělají trpký pří-
běh nás všech.
Partyzánem – Nikolaj Obryňba
O gigantických bitvách na východní frontě za 2. světové války bylo již
napsáno mnoho knih, avšak individuálních a subjektivních příběhů je-
jich účastníků je stále poskrovnu. Vyprávění těch, kteří byli vtaženi do
nelítostných bojů, které navždy poznamenaly jejich životy. Vyprávění
o jejich snaze o přežití, o brutalitě války jak na frontě tak v zázemí - a ta-
kový je fascinující, nezapomenutelný, příběh Nikolaje Obryňby. Živě
popisuje německou invazi a dezorganizovanost hrubě nepřipravené so-
větské armády, své zajetí a hrůzy německého zajateckého tábora. Jeho
otevřená výpověď ukazuje každodenní realitu války na východní frontě
v nepřikrášleném světle.

Pomsta pozdních partyzánů – Jaroslav Vejvoda
Tragické příběhy z doby těsně po skončení 2. světové války, zpraco-
vané známým a zkušeným autorem, mají sice věrnou podobu literatu-
ry faktu a jazyk podmíněný strohou řečí dávných, léta tajených a
archivně dochovaných policejních záznamů a protokol, jsou však dra-
matizovány svojí podstatou a tvoří tedy pitaval, tj. soubor příběhů
v podstatě kriminálních - neboť i vražda z jakkoli vlasteneckých po-
hnutek jí zůstane, když nemá kat soudní příkaz a oběť nejmenší šanci
obhajoby.
Ztracená v noci – Jaroslav Kříž
Jiří Orf, praktický muž středního věku, usne u televize po nevydařené
oslavě a když se probudí po několika hodinách, zjistí s údivem, že se
jeho žena Eva dosud nevrátila ze společenské akce, na niž asi šla a jejíž
povahu si hrdina nemůže vybavit. Jeho znepokojení sílí s postupem
noci. K ránu Orf obvolává záchranku, nemocnice a také policii, ale
z její reakce nemá dojem příliš nadějný. Vymůže si tedy v práci dva
dny volna a vydá se po své ženě pátrat na svo u pěst…

Petra Braunová
Petra Braunová je autorkou deseti knih převážně
pro děti a mládež, které vydalo nakladatelství Al-
batros. Mezi její nejúspěšnější tituly patří kniha
pro začínající čtenáře Kuba nechce číst, za kterou

obdržela 3. místo Ceny dětí v celostátní anketě SUK vyhlášené Ná-
rodní knihovnou. Na stejném místě se o rok později umístilo dobro-
družné sci-fi pro kluky a holky Ztraceni v čase. Za knížku Česká
služka aneb Byla jsem au-pair, kterou napsala na základě vlastních
zkušeností z francouzských rodin, získala ocenění Zlatá stuha. Pro
dospělé je určený titul Pozorovatelka, který napsala spolu s handica-
povanou kamarádkou Leny, a Barvy života, knihu napsanou ve spo-
lupráci s legendární televizní hlasatelkou Kamilou Moučkovou.
Petra Braunová pracuje jako redaktorka pro několik celostátních ča-
sopisů a s pořadem o knihách často navštěvuje knihovny a školy po
celé republice. Inspiraci pro nové knihy sbírá nejen na besedách se
čtenáři, ale především doma v Praze, kde se snaží co nejlépe vycho-
vat syna a dvě dcery.

Městská knihovna Nové Hrady

pořádá besedu se spisovatelkou

Petrou Braunovou
v úterý 20. března 2012 v 18.00 hodin

v Koželužně N. Hrady

vstupné dobrovolné

OKÉNKO DO KNIHOVNY    – OKÉNKO DO KNIHOVNY   – OKÉNKO DO KNIHOVNY

V rámci studia virtuální univerzity 3. věku navštěvují senioři – žáci
i Městskou knihovnu N. Hrady

Esej studentky VU3V kurzu
„Etika jako východisko krize společnosti“
Pavla Malcherová

Žiji v přítomnosti. V době přímo hekticky směřující k vrcholu mate-
rialismu. V době, kdy většina lidí postrádá duchovní zázemí, cito-
vou oporu. Život se zrychluje a lidé kolem se nechávají strhnout
proudem, který vede k cíli vydělat peníze, postarat se o sebe, zamo-
tat se do klubka zbytečných potřeb a nároků. Naše mozky jsou inten-
zivně masírovány médii. Stále více z nás se těžko vyrovnává se
svými prohrami, nemocemi. Své štěstí hledáme v materiálním bla-
hobytu, pohodlí a představách věčného mládí. Chybí nám vzor vel-
ké, moudré osobnosti a pokud taková je, nedokážeme ji rozpoznat.
Tápeme a utěšujeme se televizními seriály.
A mnozí si řeknou dost, začnou přemýšlet, hledat a nacházet vzor,
oporu, příklad i moudrost. A nacházejí. To je naděje a odměna těm,
kteří tvrdě pracují, realizují své plány a záměry ve smyslu přínosu pro
sebe a společnost.
Ti starší mají více času a prostoru k zamyšlení. Více zkušeností
a víry v dobro.
Existuje mnoho cest ke klidu a poznání.

VU3V v Nových Hradech probíhá každé druhé úterý od 15.30 hodin
v počítačové učebně ZŠ. Následné úterý je konzultační dopoledne
pro práci s PC v knihovně.
Ještě je možné zapsat se do letního semestru.
Kontakt: Lucie Sovová,
lu.sovova@seznam.cz, tel. 777 966 676
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – březen 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:
¡ 1. a 2. 3. – Saturnin – Jihočeské divadlo (JD)
¡ 2. a 3. 3. – Rendez-vous s paní operetou – DK Metropol
¡ 3. 3. – Petrolejové lampy – JD
¡ 6. 3. – Komedianti – DK Metropol
¡ 6. 3. – Muž sedmi sester – JD
¡ 7. 3. – Rodina je základ státu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. a 28. 3. – Tramvaj do stanice touha – JD
¡ 9. 3. – Hledám děvče na boogie woogie – JD
¡ 10., 13. a 17. 3. – Misantrop – JD
¡ 12. a 22. 3. – Bolero – JD
¡ 12. 3. – Lov na losa – Malé divadlo
¡ 14. a 15. 3. – Hello Dolly – DK Metropol
¡ 14. a 24. 3. – Fuk – JD
¡ 15. 3. – Perfect days – JD
¡ 16. 3. – Mam´zelle Nitouche – JD
¡ 19. 3. – Don Pasquale – JD
¡ 20. 3. – Popelka – JD
¡ 21. 3. – Rád to někdo horké? – JD
¡ 21. 3. – Vše o ženách – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. a 30. 3. – Rok na vsi – JD
¡ 29. 3. – Listování – Malé divadlo
¡ 31. 3. – Slaměná židle – JD
¡ 6., 7., 13, a 14. 4. – Vraždy a něžnosti – KC Panorama,

Hluboká n. Vlt.

Dětská divadelní představení:
¡ 3. a 14. 3. – Abeceda – Malé divadlo
¡ 4. 3. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 3. – Čarodějka Jennifer – Malé divadlo
¡ 13. a 24. 3. – O veliké řepě a další pohádky – Malé divadlo
¡ 16. 3. – No comment! – Malé divadlo
¡ 17. 3. – Aladinova kouzelná lampa – Malé divadlo
¡ 25. 3. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 31. 3. – Kašpárek v rohlíku 2 – Malé divadlo

Koncerty, plesy:
¡ 3. 3. – 7. folklórní ples – KD Slavie
¡ 7. 3. – Koncert Společná věc – KD Slavie
¡ 30. 3. – Do nového světa – ze symfonických děl A. Dvořáka –

DK Metropol

Muzikál:
¡ červenec a srpen 2012 – Casanova –

Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ 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.

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 komentováním
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 pohorské-
ho kostela s jeho prohlídkou.
VEČER – společná večeře, promítání starých fotografií a poví-
dání 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 Hra-
dy na Malši, trasa cca 10 km opět s přiměřeně pohodovým tempem
Zastavení v Kaplici na občerstvení.
ODPOLEDNE – návštěva unikátního Muzea Fotoateliér Seidel
v Českém Krumlově, prohlídka s odborným komentářem, společné
focení 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, 602 150 208.

V únoru se uskutečnil druhý tra-
diční veletrh cestovního ruchu,
a to Holiday World v Praze. No-
vohradsko tam mělo také své za-
stoupení v rámci prezentace a
finanční podpory Sdružení Růže.
Prezentační stánek byl tak ozna-
čen městem Borovany a Novo-
hradskem. Návštěvníci veletrhu
zde mohli získat aktuální propa-
gační materiály nejen o našem
městě, ale i celém regionu. K. J.

Informace z novohradského KIC
Chcete vědět, co jste si „koupili“ v letech 2007 – 2011 za kulturní

akce? Pokud nečtete pravidelně Novohradský zpravodaj, kde o akcích
pravidelně informujeme, podívejte se na www.kicnovehrady.cz do čás-
ti Kultura – Fotogalerie.

Chcete vědět, co si můžete „koupit“ v roce 2012 za kulturní akce?
Pokud nečtete pravidelně Novohradský zpravodaj, kde o akcích pravi-
delně informujeme, podívejte se na www.kicnovehrady.cz do části
Kultura – Akce a výstavy.

Pozvánka pro všechny členy Komise pro kulturu a Komise ces-
tovního ruchu města N. Hrady – Poznávací výlet po Novohradsku,
13. - 14. 4. 2012. Pojďte (se) poznat.

Pozvánka pro pořadatele a dobrovolníky letošních Hradních –
Strašidláckých slavností: schůzka a první čtení scénáře bude 22. 3. 2012,
od 15.00 děti a rytíři, od 17.00 hod. dospěláci. Kdo nebude moct, ať se
ozve nebo zajde na KIC pro program slavností a scénář divadla.

Připravujeme letos i Zámecké slavnosti (11.8.), které budou věno-
vané zvláště ženám, dívkám a holčičkám. Na programu bude malý trh
šperků a oděvních doplňků, koncert Simony Klímové, historické tance
(i k vyzkoušení), dobroty z čokoládové fontány, focení v historických
kostýmech, plavba v loďce po jezírku, Miss „Popelčin střevíček“ pro
holčičky a další překvapení. Vstup na Zámecké slavnosti v renesanč-
ním kostýmu vítán. K.J.
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Středa 7.3. 20.00 hod.

· Perfect Days – I ženy mají své dny
„Nechápu, jak mi za rok může být pětačtyři-
cet, když pořád ještě nevím, čím chci být, až
vyrostu.“ Existenciální otázku hlavní hrdinky
přetavila režisérka Alice Nellis v originální
komedii, jejíž hlavní hrdinka nestihla dospět.
Celý příběh začíná čtyřiačtyřicátými naroze-
ninami Eriky (Ivana Chýlková), která sice ne-
dostane největší kytici, jakou si dovede
představit, zato ale pěkné přáníčko od své bý-
valé švagrové (Zuzana Bydžovská), trapný
vzkaz v rozhlasovém pořadu od bývalého
manžela (Bob Klepl), krém na vrásky od ho-
mosexuálního kamaráda Richarda (Ondřej
Sokol) a dárkový striptýz od své nevyzpytatel-
né matky (Zuzana Kronerová). Přáníčko si
doma vystaví, při vzkazu se – ač sama sebe
proklíná – dojatě rozpláče a dárkového stripté-
ra jí okamžitě přebere Richard. Takhle vypadá
úspěšný život Eriky Oskarové, hvězdy tele-
vizního pořadu “Před a po”. Přitom Erika má
skoro všechno – vlastní pořad, vyhlášený ka-
deřnický salón, velký byt s terasou a svobodu,
ale s každým přibývajícím rokem víc a víc tou-
ží po tom jediném, co nemá – a to je dítě. Erika
tedy nastolí plán “Dítě” a pustí se do něj se
stejnou vervou, se kterou budovala jak svůj
podnik, tak své vlastní já. Jenže některé věci
se nalinkovat nedají, například mladičký bar-
man Adam (Vojta Kotek).
Česká komedie, přístupný od 12 let,
110 min., 55,-Kč

Sobota 10.3. 20.00 hod.

· Školní výlet
Příběh operní zpěvačky, která se po letech vra-
cí zpátky do České republiky a rozhodne se
své bývalé spolužáky pozvat na výlet do lu-
xusního hotelu.
Česká komedie, přístupný od 12 let, 55,- Kč

Středa 14.3 20.00 hod.

· Nákaza
Film „Nákaza“ sleduje rychlé šíření smrtícího
vzduchem přenosného viru, který nemocné
zabíjí během několika dnů. S rychlým šířením
epidemie se lékaři po celém světe snaží najít
lék a minimalizovat paniku, která se šíří ještě
rychleji, než samotný virus.
Cestující na letišti se dotkne salátové místy
v letištním baru předtím, než podá kreditní
kartu číšníkovi. Obchodní jednání začne podá-
váním rukou. Muž zakašle v plném autobusu.
Jeden kontakt. Jeden okamžik. A smrtelný vi-
rus se přenese.
V americkém Centru pro kontrolu a prevenci
nemocí dochází k mobilizaci všech výzkum-
ných pracovníků, kteří se snaží rozluštit kód
unikátního patogenu, který neustále dále
mutuje.

Jak postupně narůstá počet mrtvých a lidé se v
kolabující společnosti snaží ochránit sebe sa-
motné a své nejbližší, jeden aktivista a blogger
(Jude Law) začne tvrdit, že veřejnost nedostá-
vá pravdivé informace o skutečném dění, čímž
vyvolá epidemii paranoie as strachu stejně na-
kažlivou jako původní virus. . Obyčejní lidé se
zároveň snaží přežít ve společnosti,

Drama, přístupný od 12 let, české titulky,
105 min., 55,-Kč

Středa 21.3. 20.00 hod.

· Obhájce
Ve strhujícím thrilleru OBHÁJCE ztvárnil
Matthew McConaughey roli Michaela, “Mic-
ka”, Hallera, charismatického trestního advo-
káta v Los Angeles, jehož kanceláří je zadní
sedadlo vozu Lincoln Continental. Po tom, co
většinu své kariéry strávil obranou drobných
kriminálníků, dostane z ničeho nic svůj velký
životní případ: obhajobu bohatého playboye
z Beverly Hills (Ryan Phillippe), který je ob-
viněn z pokusu vraždy. To, co se ze začátku
jeví jako jasný případ s velkým finančním vý-
nosem, se rychle obrátí v děsivý souboj dvou
mistrů manipulace a krizi Hallerova svědomí.

Film režíroval Brad Furman podle scénáře
Johna Romana, vytvořeného podle literární
předlohy Michaela Connellyho.

Kriminální drama, přístupný od 12 let,
české titulky, 118 min., 55,-Kč

Středa 28.3. 17.00 hod.

· Modrý tygr
Středobodem všeho dění je trochu zapomenu-
tá, ale stále kouzelná botanická zahrada, ukry-
tá uprostřed hlučícího města. Dva kamarádi
Johanka a Matyáš žijí bezstarostně mezi tro-
pickými rostlinami společně s mluvícím pa-
pouškem a svými svéráznými rodiči v podání
Báry Hrzánové a Jana Hartla...

Rodinný dobrodružný film, český dabing,
90 min., 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – březen 2012

VÝSTAVA

„Malované
vajíčko naší

rodiny“
Velikonoce patří mezi nejmilejší svátky

v roce, k jejichž tradici patří i malování va-
jíček. Zkuste to letos ještě trochu jinak a
namalujte si svoje papírové rodinné va-
jíčko a přineste jej vystavit do Koželuž-
ny na výstavu „Malované vajíčko naší
rodiny“.
Jak na to?:
V předvelikonočním týdnu svolejte v pod-
večer rodinu a sedněte si společně ke stolu.

¡ Vezměte čtvrtku (A4 nebo A3), vystřih-
něte ji ve tvaru vajíčka a každý z rodiny
na něj něco namalujte.

¡ Při malování se můžete domlouvat,
smát se, laškovat a malovat cokoli pěk-
ného co Vás napadne (doporučujeme
pastelky, vodovky, tempery a další ma-
teriály dle fantazie).

¡ Namalované rodinné vajíčko si z druhé
strany podepište a přineste do 5. dubna
do Koželužny nebo do novohradského
informačního centra (přízemí radnice).

¡ O velikonočních svátcích se pak přijďte
podívat na výstavu do Koželužny, kde
bude Vaše rodinné vajíčko vystavené.

¡ Všechny rodiny, které se do malování
zapojí, budou mít šanci získat volnou
Rodinnou vstupenku na kulturní akce
KIC N. Hrady v roce 2012. „Losování“
o Rodinné vstupné se uskuteční v Kože-
lužně 6. května při vernisáži výstavy.

Vaše Malované vajíčko potěší určitě Vás i
návštěvníky novohradské Koželužny o le-
tošních Velikonocích. Přejeme hezké ma-
lování. KIC

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
P.S. Děkujeme za již předané „staré věci“, které jsme odevzdali paní Černé z novohrad-
ské kovárny.
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TJ Sokol Nové Hrady informuje
V sobotu 28. 1. 2012 se uskutečnily okresní přebory v kuželkářském

sportu. Ženy a seniorky soutěžily o titul přebornice okresu v kuželně
v Trhových Svinech. Muži, senioři a junioři soutěžili doma v kuželně
v Nových Hradech. Jak ženy a seniorky tak i muži, senioři a junioři opět
dosáhli výborných výsledků. V kategorii žen se stala přebornicí okresu
Stanislava Betuštiaková, Renata Žahourová obsadila pěkné třetí místo.
V kategorii seniorek se stala přebornicí okresu Ludmila Sladká a Jiřina
Albrechtová byla třetí. V kategorii mužů se na pěkném třetím místě
umístil Jaroslav Balabán. Mezi seniory skončil Stanislav Sladký na
pěkném druhém místě, čtvrtou příčku obsadil Jan Silmbrod starší. Mezi
juniory skončil Jiří Konárek na druhém místě. Všichni jmenovaní si
svými umístěními vybojovali postup do krajského přeboru, který se
uskuteční 18. února. Gratulujeme k velmi dobrým výsledkům, děkuje-
me za dobrou reprezentaci města a TJ Sokol Nové Hrady. Věříme, že
z krajského přeboru naši borci přivezou dobrá umístění.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

TJ Sokol Nové Hrady informuje
18. 2. 2012 proběhlo Mistrovství Jihočeského kraje v kuželkách.

Utkání se uskutečnila v kuželnách v Blatné, Č. Budějovicích, Bystřici a
Nových Hradech. Okres Č. Budějovice reprezentovali hráči z Nových
Hradů se střídavými úspěchy.V kategorii žen to byly pí. Betuštiaková,
která se umístila na 7. místě, pí. Žahourová byla devátá. Tato kategorie
byla v Blatné. Seniorky soutěžily v Č. Budějovicích, kde se umístila pí.
Albrechtová na 12 místě. V kategorii seniorů v Bystřici dosáhl p. To-
mášek na 18. místo a p. Silmbrod byl 24. Junioři soutěžili v Nových
Hradech, kde Jiří Konárek byl čtvrtý a to jen díky ztrátě koncentrace na
3. dráze. Díky tomuto zaváhání přišel těsně o postup na mistrovství re-
publiky. Děkujeme všem hráčům za dobrou reprezentaci okresu, města
i TJ Sokol Nové Hrady.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
zve všechny sportovce na

výroční valnou-volební hromadu,
která se koná v pátek dne 6. 4. 2012
od 18.00 hod. v Hotelu Máj v Nových Hradech.

Krajský přebor dospělých
a Krajská liga v karate

Začátek sezony se novohradským karatistům vydařil
Krajský přebor seniorů a Krajská liga

v karate se konaly v sobotu 28. ledna
2012 v hale TJ Sokol v Českých Budě-
jovicích. Na tyto postupové soutěže se
sjelo více jak 130 závodníků ze 14 Ji-
hočeských oddílů.

Na pěti zápasištích-tatami začala již
tradičně dopoledne soutěžní disciplína
kata – povinná sestava. V kategorii mlad-
ších žáků za nás nastoupil Tomáš Balko, ale
v konkurenci více jak třiceti bojovníků bohužel nepostoupil z první-
ho kola. V kategorii starší žáci získával první zkušenosti na krajské
soutěži Michal Kusák, který se i přes pěkně zacvičenou kata do druhé-
ho kola neprobojoval. V kategorii juniorů vybojoval bronzovou medai-
li Ladislav Bárta, Tomáš Hermann skončil v téže kategorii na 4. místě.

V kategorii mužů výrazně zabodoval Petr Zachař, který si zis-
kem stříbra vybojoval postup na Mistrovství ČR 7. dubna v Českých
Budějovicích, když podlehl až ve finále Vicemistrovi Evropy Po-
hankovi. V kategorii mužů obsadil 4. místo Jaromír Švenda.

V disciplíně kumite – sportovní zápas zvítězil v kategorii nad
75 kg Ladislav Bárta, ve stejné kategorii vybojoval stříbro Tomáš
Hermann. V kategorii muži do 84 kg získal Jaromír Švenda stříbr-
nou medaili a další stříbro pak ještě přidal v kategorii bez rozdílu
hmotnosti.

V současné době se naši nejmladší členové připravují na Kid
Cup I. dětí a mládeže, který se bude konat 4. února v Českých Budě-
jovicích a na II. kolo Krajské ligy v karate konané v měsíci březnu.
Děkuji závodníkům za vzornou reprezentaci oddílu a všem, kteří
nám pomáhají v našem sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Turnaj v Pétanque
(čti petangu)

v sobotu 24. 3. 2012,
od 14.00 hod., v novohradském

zámeckém parku (u jezírka)
turnaj v pétanque

pro rodinná družstva:
2 dospělí + 1 dítě

nebo 1 dospělý + 2 děti
− pravidla se všichni dozví na místě,

jsou celkem jednoduchá
− vlastní pití a jídlo vítáno
− při nepřízni počasí se turnaj přesouvá

na náhradní termín
− přihlásit se můžete předem na KIC
− ceny za snahu a sportovní výkon

Pořádá KIC N. Hrady pod záštitou starosty
města N. Hrady – kontakt tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz

Účastníci loňského turnaje v pétanque hg
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Láďa s Tomášem excelovali mezi juniory nad
75 kg

Ladislav Bárta vítěz Národního poháru kumi-
te mužů nad 84 kg

nahoře Jakub a Michal Kusákovi, Adéla Zemanová, uprostřed Eliška
Rolínková, Adam Zeman, dole Marek Rolínek a Tomáš Balko

Nástup Michala Kusáka na disciplínu kata

Petr Zachař s kata Goju Shiho Sho vybojoval
2. místo a postup na MČR

I. KID CUP KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Naši nejmladší bojovníci získali čtyři stříbrné medaile

V sobotu 4. února se do areálu kulturního střediska Metropol v Čes-
kých Budějovicích sjelo přes šedesát závodníků z Jihočeského svazu
karate, aby změřili své síly v disciplínách kata a kumite. Tato soutěž byla
určena pro nejmenší bojovníky do 13 let od nejnižších bílých pásů až po
vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v barvě fialové a hnědé.

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

V kata se podařilo Markovi Rolínkovi se probojovat do finále, kde
skončil na 2. místě v kategorii mladších žáků. Adéla Zemanová v kate-
gorii starší žákyně vybojovala 2. místo, další stříbrnou medaili získal
Jakub Kusák a v kategorii starších žáků obsadil 2. místo Michal Kusák.

Naši mladí závodníci prokázali, že v disciplíně kata jsou připraveni
konkurovat i zkušenějším vrstevníkům. V současné době se všichni při-
pravují na II. kolo Krajské ligy v karate, které se bude konat 24. března.

Děkuji rodičům závodníků za podporu našich cvičenců a závodní-
kům za vzornou reprezentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Marek vybojoval 2. místo v kata mladší žáci

I. kolo Národního poháru seniorů a Ligy družstev v karate
Ladislav Bárta vybojoval zlatou medaili na prestižní soutěži

21. ledna 2012 odstartovalo v Ústí nad Labem I. kolo Národního poháru seniorů a Ligy druž-
stev v karate. Tato soutěž je určena pro elitní závodníky z celé republiky starší osmnácti let. Je
započítávána do celkového hodnocení závodníka vysokým počtem bodu a vítězové jednotlivých
kategorií jsou nominováni na Mistrovství ČR, které se v letošním roce bude konat v Českých
Budějovicích.

Našim jediným závodníkem na této prestižní soutěži byl Ladislav Bárta, který po vydařených
soubojích zvítězil v disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic) v kategorii muži nad 84 kg a zís-
kal přímý postup na již zmiňované Mistrovství ČR.

Láďa se také podílel na vítězství družstva kumite mužů TJ karate České Budějovice, pro které
byl vedením oddílu karate uvolněn k hostování pro soutěže družstev. V současné době náš oddíl
nesestaví početně tým mužů v kumite a tak má Láďa možnost získávat cenné zkušenosti touto
formou, které jistě využije a předá mladším cvičencům našeho oddílu na tréninku.

Přijďte naše dospělé závodníky podpořit v sobotu od 7. dubna od 10 hod do Sportovní haly Ji-
hočeské univerzity Na Sádkách 2 v Českých Budějovicích.

Martin Hermann, předseda oddílu karate



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ březen 2012

NOVOHRADSKÝ ZPRAVODAJ JAKO MĚSÍČNÍK VYDÁVÁ MĚSTO NOVÉ HRADY
Registrováno Ministerstvem kultury ČR pod reg. Č. MK ČR E 10892. Adresa redakce: 373 33 Nové Hrady, nám. Republiky 46,
tel-fax-zázn: 386 362 117, 386 362 195, e-mail: zpravodaj@novehrady.cz. Členové redakce: Květa Jarolímková, Jitka Duspivová,
Drahuše Císařová. Sazba a tisk: JAVA Třeboň. Vychází také na internetu, www.novehrady.cz a www.kicnovehrady.cz. Uveřejněné
příspěvky nemusejí vyjadřovat stanovisko redakce nebo MěÚ. Uzávěrka příštího čísla je 19.3.2012, vyjde 4.4.2012. Náklad 600 ks.

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

� Prodám: elektrický sporák Mora, v dobrém stavu
schrnovací dveře (světlé, nové), 200 cm x 80 cm
Vše levně. Tel. 603 340 084

· Prodám rohovou lavici do kuchyně, úložní prostor, velice zachova-
lá, potah – látka. Cena 2 000,- Kč. Tel. 721 184 827

· Prodám mini elektrickou troubu zn. Orava, typ EC-320, se dvěma
varnými plotýnkami. Nová, nepoužitá. Tel. 721 184 827

· Pronájem bytu 3+1 v panelovém domě v Nových Hradech.
Tel. 728 723 401

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 Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

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 hod.  „Happy hour“ – sleva na vybrané nápoje.

Mimo standardní nabídky alko, nealko a míchaných nápojů nově točíme čisté ne-
pasterizované pivo z nedalekého pivovaru ŽUMBERK

23.3. 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, 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 – 6., 13, a 20.3. od 18,00 v hotelovém bazenu


