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Postůj poutníče a vnímej…, pokud jsi však vůbec vyšel
Měsíc duben, o kterém pranostika říká, „že tam ještě budem“, byl přiměřeně vlídný na první

výlety s poznáváním. Tedy alespoň co se zaměstnanců novohradského kulturního a informační-
ho centra týče. Důkazem toho je jeden dvoudenní turisticko – poznávací výlet po Novohradsku
námi pořádaný a jedna třídenní kulturně – poznávací návštěva hudebního festivalu ve Skutči.
O obojím se dočtete  uvnitř zpravodaje.

Co měly tyto dvě aktivity společného? Mimo toho, že jsme někde byli, něco viděli, něco sly-
šeli, tak i to, že se na nich potkali příjemní, zvídaví a zajímaví lidé. V prvním případě to byli lidé
nejen s našeho města, ale i z okolí (někteří hodně vzdáleného) a kteří mají Novohradsko rádi.
V druhém případě, kdy jsme měli příležitost nahlédnou do „kulturní kuchyně“ městečka Sku-
teč, se zase potkali lidé nejen z celé naší republiky, ale především s velkým „zapálením“ pro
svůj obor (muzikanti, historička, redaktorka z rádia, profesor JAMU, profesorka českobudějo-
vické konzervatoře, dokonce se zúčastnil i vnuk V. Nováka, který do Skutče zavítal po 50 letech
– ti všichni tvořili zajímavou odbornou sestavu).

A výlety s poznáváním pokračují. V květnu máte příležitost jít po stopách Jiřího Žáčka (více
uvnitř čísla), nebo se snad v červenci vydat až do Anglie (více uvnitř čísla) či v září poznat mo-
ravskou Kraví horu nedaleko Velkých Pavlovic a „ochutnat“ Mikulovské vinobraní (o tom se
ale dočte až  v dalším čísle NZ – aby toho nebylo už přespříliš).

Ať už se vydáte na nějaký „náš“ výlet anebo na „svůj“, tak vám všem přeji, abyste z nich měli
krásné zážitky a prožili je s příjemnými lidmi. Za KIC Nové Hrady  Květa Jarolímková

Pozvánky na květen

4. 5. Májový koncert žáků ZUŠ

5. – 6. 5.Aktivní kování na kovárně

6. 5. Vernisáž výstavy „Karikatury“
M. Kemela v Koželužně

6. 5. Koncert M. Kemela a spol.
v Koželužně

11. 5. Soutěž Novohradská flétna

12. 5. Otevírání turistické sezony
na Novohradsku v H. Stropnici

18. 5. Koncert barokní hudby na zámku

19. 5. Jízda pro Růži

24. 5. Besídka ŠD

26. 5. Otevírání studánek

Poděkování
Základní škola Nové Hrady velmi děkuje Tělovýchovné jednotě
Nové Hrady za ochotu dopravit naše úspěšné recitátory z Benešova
nad Černou zpět do Nových Hradů v nevlídné mrazivé zimě 8. 2. 2012.

Návštěva skutečského festivalu byla skutečně zajímavá a inspirativní.
K. J. (více uvnitř čísla)

Dvoudenní poznávací výlet po Novohradsku se vydařil ve všech smě-
rech – přijeli, viděli, poznali. Alespoň některé fotografie uvnitř čísla
vám prozradí více. K. J.

Kulturní památky Kulturní –
první koncert
V rámci nabídky koncertů pod ná-
zvem „Kulturní památky Kultur-
ní“ zveme na první koncert, který
se uskuteční v Koželužně 6.5. a
vystoupí na něm Mirek Kemel.
Žánrově ochutnáte muziku vy-
cházející z původní písničkářské
tvorby, trochu šansonu i blues a
špetka hospodského závanu. Ne-
nechte se odradit tím, že jste jej
ještě neslyšeli ani neviděli. Ob-
čas je něco poprvé…

K. Jarolímková



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2012

Zápis z 47. schůze městské rady
ze dne 7. 3. 2012

� 1. Kontrola usnesení ze 46. rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení ze 46. jednání rady města.

� 2. Výsledek hospodaření – TSM za rok
2011
Rada schvaluje zlepšený hospodářský vý-
sledek Technických služeb města Nových
Hradů ve výši 920.194,18 a souhlasí s jeho
převedením na úhradu ztráty z minulých let.

� 3. Výsledek hospodaření – Služby Nové
Hrady s. r. o. za rok 2011
Rada schvaluje zlepšený hospodářský vý-
sledek Služeb Nové Hrady s. r. o. ve výši
80.712,17 Kč.

� 4. Rozbor hospodaření – Mateřská škola
Nové Hrady za rok 2011
Rada schvaluje zlepšený hospodářský vý-
sledek Mateřské školy Nové Hrady ve výši
84.314,46 Kč a schvaluje jeho převod do
fondu odměn ve výši 20.000,- Kč a rezerv-
ního fondu ve výši 64.314,46 Kč.

� 5. Rozbor hospodaření – Základní škola
Nové Hrady za rok 2011
Rada schvaluje hospodářský výsledek Zá-
kladní školy Nové Hrady ve výši ztráty
4.626,57 Kč a souhlasí s úhradou ztráty z re-
zervního fondu.

� 6. Rozpočet Města Nové Hrady na rok
2012
Rada souhlasí s návrhem rozpočtu Města
Nové Hrady na rok 2012 a postupuje návrh
ke schválení zastupitelstvu města.

� 7. Závěrečný účet Města Nové Hrady
roku 2011
Rada souhlasí s návrhem Závěrečného účtu
Města Nové Hrady za rok 2011 a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.

� 8. Návrh jednorázové odměny za výkon
funkce členům výborů
Rada souhlasí s návrhem jednorázových od-
měn za výkon funkce členům výborů, kteří
nejsou zastupiteli Města Nových Hradů, a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.

� 9. Směna pozemku
Rada schvaluje záměr směnit pozemky
v k. ú. Nové Hrady, a to části pozemků parc.
č. 817/9 (dle GP č. 898-133F/2011 parc. č.
817/9 díl "b" o výměře 84 m2), parc.
č. 829/30 (dle GP parc. č. 829/30 díl "e"
o výměře 75 m2), parc. č. 817/2 (dle GP
parc. č. 817/32 o výměře 229 m2), pozemky
parc. č. 829/45 o výměře 413 m2, za poze-
mky ve vlastnictví Města Nové Hrady parc.
č. 1008/3 o výměře 245 m2 a parc. č. 817/8
(dle GP parc. č. 817/8 díl "c" o výměře 2 m2)
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce.

� 10. Zřízení věcného břemene k pozemku
města
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene
práva vedení a oprav vodovodní přípojky

k pozemku parc. č. 20/8 v k. ú. Nové Hrady
ve vlastnictví Města Nové Hrady pro nemo-
vitost na st. parc. č. 425, č. p. 245, jejímž
vlastníkem je p. Karel Blahuta, a postupuje
žádost ke schválení zastupitelstvu města.

� 11. Pronájem části pozemku v k. ú.
Nakolice
Rada schvaluje záměr pronájmu části poze-
mku parc. č. 1188/1 v k. ú. Nakolice (dle GP
č. 139-79F/2011, parc. č. 1188/11 o výměře
570 m2) za 2,- Kč/m2/ rok a pověřuje tajem-
nici MěÚ zveřejněním na úřední desce.

� 12. Zřízení věcného břemene k pozemku
města
Rada souhlasí se zřízením věcného břemene
práva vedení a oprav vodovodní přípojky
k pozemku parc. č. 1188/1 v k. ú. Nakolice
ve vlastnictví Města Nové Hrady pro nemo-
vitost na st. parc. č. 10/1 čp. 15, jejímž vlast-
níkem jsou manželé Štruncovi a st. parc. č.
10/2 čp. 59, jejímž vlastníkem je Mgr. Bo-
humír Maxa a postupuje žádost ke schválení
zastupitelstvu města.

� 13. Koupě části pozemku v k. ú. Nové
Hrady
Rada souhlasí s koupí části pozemku parc.
č. 313/5 v k. ú. Nové Hrady (dle GP
č. 900-145F/2011, parc. č. 313/6 o výměře
44 m2) od manželů Václava a Pavly Švarco-
vých, Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ dalším jednáním ve věci. (Jedná se
o část pozemku pod chodníkem.)

� 14. Pronájem pozemku
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 893/12 v k. ú. Nové Hrady o výměře
1 384 m2 za částku 2,- Kč/m2/rok na dobu
neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou,
p. Ondřeji Morongovi, Navrátilova 377,
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 15. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
936/3 v k. ú. Nové Hrady o výměře 123 m2

p. Janu Loukotkovi, Novohradská čp. 33,
České Budějovice. Rada doporučuje zastu-
pitelstvu schválit prodej pozemku za částku
100,- Kč/m2 a postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu.

� 16. Žádost o prodej části pozemku KN
827/19 v k. ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost p. Marka Val-
hy, Nové Hrady o prodej části pozemku
parc. č. 827/12 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je starostu provedením místního šetření.

� 17. Dodatek č. 1/2012 mandátní smlouvy
Rada schvaluje Dodatek č. 1/2012 Mandát-
ní smlouvy se STAVEBNÍ PORADNOU,
spol. s r. o. České Budějovice na technický
dozor investora a koordinátora BOZP pro
projekt "Polyfunkční pasivní dům v Nových
Hradech" a pověřuje starostu podpisem do-
datku.
(Dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení
dokončení stavby do 4/2012.)

� 18. Dodatek č. 1/2012 mandátní smlouvy
Rada schvaluje Dodatek č. 1/2012 Mandát-
ní smlouvy se STAVEBNÍ PORADNOU,

spol. s r. o. České Budějovice na technický
dozor investora a koordinátora pro projekt
"Nové Hrady - Investice pro integrovaný
rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života": 1) Rekonstrukce ob-
jektu "Statky" Nové Hrady, 2) Rekon-
strukce společenského sálu Nakolice, 3)
Stavební úpravy - nástavba hasičské zbroj-
nice - Údolí, a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Dodatek se uzavírá z důvodu prodloužení
dokončení stavby do 05/2012.)

� 19. Smlouva o dílo č. 12/2012
Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 12/2012
s Jihočeským Muzeem v Českých Budějo-
vicích o provedení záchranného archeolo-
gického výzkumu na náměstí Republiky,
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 20. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na
dokončení stavby "Nové Hrady, Motor
– kabel VN"
Rada schvaluje Smlouvu se společností
E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu k pozemku parc. č. 1011/25 v k. ú.
Nové Hrady, spočívající v umístění nového
kabelového vedení VN a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 21. Stanovisko k uvažované trafostanici
Rada bere na vědomí žádost společnosti
E.ON Česká republika, s. r. o. České Budějo-
vice o stanovisko k uvažované trafostanici
na pozemku parc. č. 52/1 v k. ú. Nové Hrady
a pověřuje starostu místním šetřením.

� 22. Žádost o členství v Komisi pro
kulturu a spolkový život města Nové
Hrady
Rada jmenuje paní Anitu Župčanovou,
Nové Hrady členkou Komise pro kulturní a
spolkový život.

� 23. Ceník služeb KIC Nové Hrady
Rada schvaluje Ceník služeb Kulturního a
informačního centra Nové Hrady.

� 24. Žádost o písemný souhlas k přesunu
interaktivní tabule do druhé budovy MŠ
Rada souhlasí s přesunem interaktivní ta-
bule v rámci budov Mateřské školy Nové
Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy žádost o písemný souhlas k přesunu in-
teraktivní tabule a jejích náležitostí ze staré
budovy do nové, kde bude lépe využita dět-
mi předškolního věku.)

� 25. Žádost o písemný souhlas k přijetí
sponzorských darů
Rada souhlasí s přijetím sponzorských darů
od Motor Jikov České Budějovice a Novo-
hradských hor spol. s r. o.
(Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy žádost o písemný souhlas k přijetí spon-
zorských darů ve formě stavebnic pro děti
pro rozvoj polytechnické výchovy dětí od
Motor Jikov České Budějovice a finančního
daru od Novohradských hor spol. s r. o.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 26. Předložení nabídky ČSOP – údržba
náhonu na vodopád, údržba košů
a laviček v NPP Terčino údolí
Rada bere na vědomí nabídku prací České-
ho svazu ochránců přírody Nové Hrady na
údržbu, opravy laviček, košů, údržbu vodo-
teče a náhonu v NPP Terčino údolí pro rok
2012 a pověřuje starostu města ve spoluprá-
ci s MěÚ Nové Hrady, Odborem životního
prostředí objednáním prací dle nabídky.

� 27. Zápis z jednání osadního výboru
Rada bere na vědomí Zápis z jednání osad-
ního výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne
1. 2. 2012 a pověřuje starostu města řešením
podnětů ze strany osadního výboru.
(Rada obdržela Zápis z jednání osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 1. 2.
2012. Osadní výbor projednal a doporučil
prodej pozemku č. 2285 v k. ú. Byňov spo-
lečnosti BKV Kamenná. Osadní výbor dále
projednal podněty týkající se zimní údržby
chodníků, dotaz ohledně ubytovny v Jakuli,
navrhl řešit otázku autobusového nádraží
resp. čekárny v Nových Hradech. Jednání
byl přítomen starosta města, se kterým byla
projednána oprava plakátovacích ploch a
vývěsek. Starosta města informoval osadní
výbor o přidělení dotace na zateplení pro-
dejny v Byňově a harmonogram přípravy
rozšíření objektu prodejny pro spolkové a
společenské účely.)

� 28. Zrušení veřejného telefonního
automatu
Rada bere na vědomí zrušení veřejného te-
lefonního automatu v obci Byňov u zastáv-
ky ČSAD.
(Rada obdržela od společnosti Telefónica
Czech Republic, a. s. návrh na zrušení ve-
řejného telefonního automatu v obci Byňov
u zastávky ČSAD. Dle sdělení provozovate-
le bylo z tohoto veřejného automatu za rok
2011 průměrně 7 hovorů za měsíc o celkové
délce 6,5 minuty za jeden hovor.)

� 29. Provozní řád – Veřejný internet
Rada schvaluje Provozní řád veřejného in-
ternetu Kulturního a informačního centra
MěÚ.

� 30. Žádost o vyjádření k možnosti
získání pozemku pro rozšíření
hospodářského stavení u Švýcarského
domu v Terčino údolí
Rada nesouhlasí s prodejem pozemku u hos-
podářského domu u Švýcarského domu
v Terčině údolí.
(Po provedeném místním šetření rada opě-
tovně projednala žádost Junáku-svazu skatů
a skautek ČR o vyjádření k možnosti koupi
pozemku pro rozšíření hospodářského sta-
vení u Švýcarského domu v Terčině údolí
s tím, že není vhodné pozemek prodat.)

� 31. Projednání vytyčení hranice
Rada bere na vědomí termín seznámení
s výsledkem vytyčení parcel po komplexní

pozemkové úpravě v katastrálním území
Nakolice.

� 32. Protokol o výsledku kontroly
výkonu státní správy na úseku matrik
Rada bere na vědomí Protokol Městského
úřadu Trhové Sviny o výsledku kontroly
výkonu státní správy na úseku matrik s tím,
že kontrolou nebyly zjištěny závažné nedo-
statky a nebyla uložena žádná opatření k ná-
pravě chyb.

� 33. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Minister-
stva životního prostředí, odboru zvláštní
územní ochrany přírody a krajiny o zahájení
správního řízení o námitce k návrhu na vy-
hlášení zvláště chráněného území Národní
přírodní rezervace Žofinka.

� 34. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní
úpravy provozu čj. ODSH /017/12/Č. - PK
vydané MěÚ Trhové Sviny, odbor dopravy
a silničního hospodářství, Trhové Sviny
s tím, že povolení k vjezdu bude vydáno
Městským úřadem Nové Hrady pouze oby-
vatelům domu čp. 233, majitelům přileh-
lých nemovitostí a obsluze Koželužny.
(Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství Stanovení místní úpravy provozu,
provedením trvalé úpravy dopravního zna-
čení v Komenského ulici v Nových Hra-
dech. Stanovení řeší úpravu v části
Komenského ulice ve směru ke Koželužně
(dvůr za domem čp. 233). Vjezdu do této lo-
kality bude povolen pouze se souhlasem
MěÚ Nové Hrady s tím, že povolení bude
vydáno pouze obyvatelům domu čp. 233 a
přilehlých nemovitostí.)

� 35. DPS – zahrada
Rada bere na vědomí žádost paní M. Kyse-
lové za zachování zahrádky v areálu DPS
Nové Hrady. Rada souhlasí s návrhem pře-
sunutí stávající zahrady nejpozději do kon-
ce roku 2012 a s návrhem na vytvoření
klidové zóny v blízkosti pergoly.
(Rada projednala žádost paní M. Kyselové
ve věci zachování zahrádky v areálu Domu
s pečovatelskou službou. Paní Kyselová
svoji žádost podložila podpisových archem
s vyjádřením obyvatelů DPS. Starosta měs-
ta v této věci provedl místní šetření ve spo-
lupráci s TSM Nové Hrady, na kterém byly
dohodnuty podmínky zachování zahrádky
v roce 2012 a její přesunutí do jiné části are-
álu DPS v průběhu podzimních a zimních
měsíců tak, aby společnou zahrádku mohli
využívat všichni obyvatelé DPS pro pěsto-
vání zeleniny a koření. Prostor stávající za-
hrádky bude zatravněn a využíván jako
klidová zóna v blízkosti pergoly pro ven-
kovní posezení.)

� 36. Vyrozumění poškozeného
Rada bere na vědomí Vyrozumění Policie
ČR, obvodního oddělení Trhové Sviny
o odložení ve věci krádeže okapových svo-
dů z budov kapličky a márnice na hřbitově
v Nových Hradech.

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

� 38. Grantová žádost Rekonstrukce MŠ
N. Hrady za účelem zvýšení kapacity
a zlepšení technických podmínek –
2. etapa
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Rekonstrukce MŠ N. Hrady za účelem
zvýšení kapacity a zlepšení technických
podmínek - 2. etapa" v rámci Grantového
programu Jihočeského kraje Opravy a re-
konstrukce MŠ výstavba a rekonstrukce za-
řízení pro děti do tří let věku a souhlasí
v případě přiznání dotace s kofinancováním
podílu města ve výši 200 580,- Kč tj. 40%
uznatelných nákladů projektu.
(Projekt řeší rekonstrukci výtahů a zdi při-
lehlé k historické budově MŠ. Celkový roz-
počet projektu je 501 450,-Kč, žádaná
dotace činí 300 870,- Kč tj. 60 % celkových
nákladů projektu.)

� 39. Grantová žádost Ať se nám ve školce
líbí!
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Ať se nám ve školce líbí!" v rámci Granto-
vého programu Jihočeského kraje Opravy a
rekonstrukce MŠ výstavba a rekonstrukce
zařízení pro děti do tří let věku a souhlasí
v případě přiznání dotace s kofinancováním
podílu města ve výši 46 429 Kč tj. 40 %
uznatelných nákladů projektu.
(Projekt řeší neinvestiční vybavení MŠ.
Celkový rozpočet projektu je 116 072,- Kč,
žádaná dotace činí 69 643,- Kč tj. 60 % cel-
kových nákladů projektu.)

� 40. Grantová žádost Jezdíme bezpečněji
a podle předpisů
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Jezdíme bezpečněji a podle předpisů"
v rámci Grantového programu Jihočeského
kraje Podpora zřízení bezpečnostních prvků
na pozemních komunikacích a souhlasí
v případě přiznání dotace s kofinancováním
podílu města ve výši 43 728 Kč, tj. 22,57 %
uznatelných nákladů projektu.
(Projekt řeší instalaci informativních uka-
zatelů rychlosti v Nových Hradech ve Vito-
razské ulici a v osadách Údolí a Byňov.
Celkový rozpočet projektu je 193 728,- Kč,
žádaná dotace činí 150 000,- Kč tj. 77,43 %
celkových nákladů projektu.)

� 41. Grantová žádost "Čekejme v suchu
a teple"
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Čekejme v suchu a teple" v rámci Grantové-
ho programu Jihočeského kraje Podpora vý-
stavby a oprav autobusových a železničních
zastávek a souhlasí v případě přiznání dotace
s kofinancováním podílu města ve výši
31 968 tj. 30,17 % uznatelných nákladů pro-
jektu.
(Projekt řeší instalaci nové autobusové
čekárny v Údolí (ve směru na NH) a re-
konstrukci stávající autobusové čekárny
v Byňově. Celkový rozpočet projektu je
105 968,- Kč, žádaná dotace činí 74 000,- Kč
tj. 69,83 % celkových nákladů projektu.)
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Zápis z 48. schůze městské rady
ze dne 21. 3. 2012

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 47. jednání rady města.

� 2. Ozdravný řez – lípy na náměstí
Republiky
Rada souhlasí s ozdravným řezem lip na ná-
městí Republiky v Nových Hradech a pově-
řuje MěÚ Nové Hrady, Odbor životního
prostředí jeho objednáním.
(Rada byla referentem MěÚ Nové Hrady,
Odboru životního prostředí panem Vaňkem
informována o návrhu ozdravného řezu lip
na náměstí Republiky v Nových Hradech,
který vypracoval pan B. Chadt.)

� 3. Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Rada schvaluje Směrnici č. 1/2012, o zadá-
vání veřejných zakázek malého rozsahu.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh Směr-
nice č. 1/2012, o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu. Od 1. 4. 2012 na-
bývá účinnosti změna zákona o veřejných
zakázkách, tudíž je nutno v rámci legislativ-
ní změny upravit i směrnici města.)

� 4. Pronájem nebyt. prostor čp. 57
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v čp. 57 na náměstí Republiky, Nové
Hrady za částku 8.800,- Kč ročně, na dobu 5
let s 3 měsíční výpovědní lhůtou Mgr. Petře
Kropíkové, Suchdol nad Lužnicí a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

� 5. Souhlas s umístěním infomativních
měřičů rychlosti
Rada bere na vědomí souhlas společnosti
E.ON ČR, České Budějovice s umístěním
informativních měřičů rychlosti v obcí
Údolí na parcelách č. 544 a č. 1438/1 a
v obci Byňov na parc. č. 2357.

� 6. Financování regionálního školství
Rada se připojuje k Petici na záchranu čes-
kého regionálního školství.

� 7. Příspěvek na sociální péči v rámci
Sdružení Růže
Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na
sociální péči v rámci Sdružení Růže ve výši
10 Kč za jednoho obyvatele.
(Starosta informoval radu o financování so-
ciální péče v rámci Sdružení Růže, které je
již zahrnuto v rozpočtu na rok 2012, a jeho
rozdělení mezi jednotlivé příjemce v rámci
sdružení. Tento příspěvek poskytuje město
každoročně ve výši 10 Kč za jednoho oby-
vatele, jeho rozdělení příjemcům zajišťuje
Sdružení Růže.)

� 8. Stanovení místní úpravy provozu
Rada bere na vědomí Stanovení místní
úpravy provozu MěÚ Trhové Sviny na
místních komunikacích v lokalitě Pod Zá-
meckým v Nových Hradech.

� 9. Cenová nabídka zjednosměrnění ulic
Pod Vodárnou a Pod Zámeckým
Rada schvaluje cenovou nabídku společ-
nosti SOMARO CZ na provedení změny
dopravního značení v lokalitě Pod Zámec-
kým v Nových Hradech a pověřuje starostu
ve spolupráci s TSM objednáním provedení
změny dopravního značení dle nabídky.

� 10. Návrh zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje
Rada bere na vědomí návrh Krajského úřa-
du Jihočeského kraje, odboru regionálního
rozvoje, územního plánování, stavebního
řádu a investic, zprávy o uplatňování Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje.

� 11. Oznámení o provedení kontroly
Rada bere na vědomí Protokol České
inspekce životního prostředí z dozoru nad do-
držováním právních předpisů a rozhodnutí při
výkonu státní správy na úseku ochrany příro-
dy a krajiny v přenesené působnosti s tím, že
zjištěné skutečnosti nepovažuje inspekce za
porušení zákona o ochraně přírody.

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

� 13. Územně analytické podklady
Rada bere na vědomí Oznámení MěÚ Trho-
vé Sviny, odbor výstavby, kulturních pamá-
tek a územního plánování o úplné
aktualizaci analytických podkladů a pově-
řuje starostu ve spolupráci se stavebním
úřadem jednáním s MěÚ Trhové Sviny.

� 14. ČEVAK – vodovodní a kanalizační
přípojka
Rada bere na vědomí informaci od společ-
nosti ČEVAK a.s, České Budějovice o mož-
nosti napojení na vodovod a kanalizaci pro
veřejnou potřebu pro investora SOHORS
spol. s r.o.

� 15. Pronájem apatyky
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v Husově ulici čp. 14, Nové
Hrady, na dobu 5 let s 3 měsíční výpovědní
lhůtou a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce.

� 16. Grantová žádost Modernizace
hasičského vybavení SDH Nové Hrady
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Modernizace hasičského vybavení SDH
Nové Hrady" v rámci Grantového programu
na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje a souhlasí v
případě přiznání dotace s kofinancováním
podílu města ve výši 46 231,60 Kč tj. 30,17
% uznatelných nákladů projektu.
(Projekt řeší neinvestiční vybavení SDH
Nové Hrady požární technikou - např. svítil-
ny, žebřík, přilby, záchranné vesty a vysou-
šeč zdiva. Celkový rozpočet projektu je 153
231,60 Kč, žádaná dotace činí 107 000,- Kč
tj. 69,83 % celkových nákladů projektu.)

� 17. Grantová žádost Modernizace
hasičského vybavení SDH Údolí
u Nových Hradů
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Modernizace hasičského vybavení SDH

Údolí u Nových Hradů" v rámci Grantové-
ho programu na podporu jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Jihočeského
kraje a souhlasí v případě přiznání dotace
s kofinancováním podílu města ve výši
12 852,16 Kč tj. 30,06 % uznatelných ná-
kladů projektu.
(Projekt řeší neinvestiční vybavení SDH
Údolí u Nových Hradů požární technikou -
např. kalové čerpadlo, proudnice, haloge-
nové svítilny, HP práškový, hasičské kal-
hoty a vesty. Celkový rozpočet projektu je
42 752,16 Kč, žádaná dotace činí 29 900,- Kč
tj. 69,94 % celkových nákladů projektu.)

� 18. Grantová žádost Rekonstrukce
požární zbrojnice SDH Údolí, pořízení
požárního zásahového vozidla
Rada souhlasí s podáním grantové žádosti
"Rekonstrukce požární zbrojnice SDH
Údolí, pořízení požárního zásahového vo-
zidla" v rámci Grantového programu na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obcí Jihočeského kraje a souhlasí v pří-
padě přiznání dotace s kofinancováním
podílu města ve výši 113 125,49 Kč tj.
30,16 % uznatelných nákladů projektu.
(Projekt řeší nákup hasičského zásahového
vozidla pro technické výjezdy a rekonstruk-
ci části hasičské zbrojnice - elektromontá-
že, podlahy, izolace proti vodě ad. Celkový
rozpočet projektu je 375 125,49 Kč, žádaná
dotace činí 262 000,- Kč tj. 69,84 % celko-
vých nákladů projektu.)

Zápis z 49. schůze městské rady
ze dne 4. 4. 2012

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení ze 48. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku v k. ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
2285 o výměře 178 m2 v k. ú. Byňov společ-
nosti BKV KAMENNÁ spol. s r. o., Ka-
menná 37. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej pozemku za částku 100,-
Kč/m2. Rada postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města. Z13

� 3. Pronájem pozemku v k. ú. Byňov
Rada revokuje usnesení rady č. 39 bod 5
pronájem pozemků parc. KN č. 1424/1,
parc. KN č. 1425 v k. ú. Byňov o celkové
výměře 1 976 m2.
(Rada projednala návrh na zrušení usnesení
rady č. 39 ze dne 12. 12. 2011, pronájem po-
zemků p. Herzogovi v k. ú. Byňov z důvodu
nepodepsání nájemní smlouvy ze strany ná-
jemce.)

� 4. Žádost o odkup pozemků
Rada bere na vědomí žádost manželů Miro-
slava a Julie Kordinových, Nové Hrady
o prodej pozemků v k. ú. Štiptoň a pověřuje
místostarostu p. Šlence a osadní výbor míst-
ním šetřením.
(Rada obdržela od manželů Miroslava a Ju-
lie Kordinových, Nové Hrady žádost o od-
kup pozemků parc. č. 980/1 a parc. č. 975/1
v k. ú. Štiptoň.)
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� 5. Žádost o odprodej části pozemku
Rada bere na vědomí žádost manželů Ivana
a Aleny Bartošových, České Budějovice
o prodej části pozemků v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje místostarostu p.
Šlence společně s městským úřadem míst-
ním šetřením.
(Rada obdržela od manželů Ivana a Aleny
Bartošových, České Budějovice žádost o od-
prodej části pozemku parc. č. 1456/2 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 6. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
26. 3. 2012. Rada na základě doporučení
komise souhlasí s uzavřením smlouvy o ná-
jmu na byt 0+1 č. 33 v DPS Nové Hrady, s p.
Františkem Švecem.

� 7. Jednorázové odměny členům komisí
Rada schvaluje jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům komisí za rok 2011, kte-
ří nejsou členy zastupitelstva města Nové
Hrady dle návrhu.

� 8. Motivační příspěvek
Rada bere na vědomí žádost manželů Ing.
Michaely a Martina Sremaňákových, Nové
Hrady o výplatu motivačního příspěvku ve
výši 50. 000,- Kč a pověřuje starostu dalším
jednáním.

� 9. Dohoda o poskytnutí dotace z PRV
Rada schvaluje Dohodu o poskytnutí dotace
z programu rozvoje venkova ČR se Státním
zemědělským intervenčním fondem na pro-
jekt "Modernizace obchodu v Byňově" a
pověřuje starostu podpisem dohody.

� 10. Veřejná zakázka "Zvýšení kvality
služeb DPS Nové Hrady – III. etapa"
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na akci "Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady - III. etapa". Rada schvaluje dodava-
tele společnost OKNOTECHNIK s. r. o.,
Novohradská 368/20, České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Do výběrového řízení se přihlásilo 5 ucha-
zečů, přičemž podmínkám nejlépe vyhově-
la nabídka společnosti OKNOTECHNIK
s. r. o. České Budějovice.)

� 11. Veřejná zakázka "Návrh interiéru –
STATEK čp. 74, Nové Hrady"
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky
na akci "Návrh interiéru - STATEK čp. 74,
Nové Hrady" a schvaluje dodavatele spo-
lečnost Studio DOLMEN s. r. o., České Bu-
dějovice, která předložila nejlepší nabídku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Do výběrového řízení se přihlásili 3 uchaze-
či, přičemž podmínkám zadání nejlépe vyho-
věla nabídka společnosti Studio DOLMEN
s. r. o., České Budějovice.)

� 12. Žádost o určení skládky vytěženého
sedimentu
Rada bere na vědomí žádost a postupujeme
ji MěÚ Nové Hrady, Odboru životního
prostředí.
(Rada obdržela od společnosti Ekoservis,
České Budějovice žádost o určení skládky
vytěženého sedimentu vytěženého při údrž-
bě 0,348 km dlouhého úseku levobřežního
přítoku Tetřevího potoka v k. ú. Vyšné.)

� 13. Smlouva o výpůjčce plynárenského
zařízení
Rada schvaluje záměr výpůjčky plynáren-
ského zařízení "ZTV Pod Zámeckým, Nové
Hrady - větev "D" v k. ú. Nové Hrady", a to:
plynovod: LPE D 63 317 m. přípojky: LPE
D32 16 m - 6 ks a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním na úřední desce městského
úřadu.

� 14. Souhlas s využitím SW nástroje
"vzdálená pomoc"
Rada souhlasí s využitím SW nástroje
"Vzdálená pomoc" za účelem servisních či
jiných operací souvisejících s GIS MISYS a
pověřuje starostu podpisem.

� 15. Smlouva o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu
Rada schvaluje Smlouvu o zřízení práva od-
povídajícího věcnému břemenu k pozemku
parc. č. 235/5, 254 v k. ú. Nové Hrady pro
oprávněného E. ON Distribuce, a. s. České
Budějovice za účelem umístění nového ka-
belového vedení NN a kabelové skříně ke
stavbě "Nové Hrady K 235/5 - sportovní
areál - úprava NN" a pověřuje starostu pod-
pisem.

� 16. Místní šetření
Rada bere na vědomí informaci o místním
šetření ohledně žádosti o prodej pozemku
parc. č. 827/19 v k. ú. Nové Hrady a pověřu-
je starostu podpisem dohody o výpovědi
z nájemní smlouvy s manželi Bícovými.
(Starosta informoval radu o místním šetření
na základě žádosti p. Marka Valhy, Nové
Hrady o prodej pozemku parc. č. 827/19 v k.
ú. Nové Hrady. Po vzájemné dohodě mezi
účastníky bude vypovězena nájemní smlou-
va s manželi Bícovými a poté vypracován
geometrický plán pro možný prodej poze-
mků p. Valhovi, manželům Bícovým a p.
Svobodovi.)

� 17. Dotaz k pozemku parc. č. 990 v k. ú.
Nové Hrady
Rada bere na vědomí dotaz Mgr. Petra Men-
tlíka, Ostrava ohledně možného obnovení
přístupové cesty (k objektu čp. 150) v k. ú
Štiptoň. Rada navrhuje obnovení historické
cesty na náklady žadatele za předpokladu
použití ekologicky vhodného materiálu
(souhlas by byl vydán po předložení dokla-
du o nezávadnosti použitých materiálů) a
pověřuje starostu dalším jednáním v této
věci.
(Rada obdržela od Mgr. Petra Mentlíka, Os-
trava dotaz ohledně možného obnovení his-
torické cesty na pozemku parc. č. 990 v k. ú.
Nové Hrady, který je v majetku města Nové
Hrady. Rada konstatovala, že uvedená ko-

munikace nepatří mezi priority ohledně bu-
dování místních komunikací v rámci řešení
KPÚ Štiptoň a Město Nové Hrady tedy
v současné době neuvažuje o obnovení
této komunikace. Rada umožní obnovení
historické cesty na náklady žadatele za
předpokladu použití ekologicky vhodného
materiálu /souhlas by byl vydán po předlo-
žení dokladu o nezávadnosti použitých ma-
teriálů/ a pověřila starostu dalším jednáním
v této věci.)

� 18. Zápis do mateřské školy
Rada bere na vědomí konání zápisu do Ma-
teřské školy Nové Hrady ve dnech 25. a 26.
dubna 2012.

� 19. Zahájení vodoprávního řízení
Rada bere na vědomí oznámení MěÚ Trho-
vé Sviny, odboru životního prostředí - od-
dělení vodního hospodářství a rybářství
o zahájení vodoprávního řízení žádosti
o povolení k nakládání s povrchovými vo-
dami pro vodní dílo - rybník "Dvorský" a
"Modráček" v k. ú. Vyšné.

� 20. Povolení vrtané studny
Rada bere na vědomí Rozhodnutí MěÚ Tr-
hové Sviny, stavebního úřadu o vydání sta-
vebního povolení ke stavbě vodního díla
"Vrtaná studna" na parc. č. 834/1 v k. ú.
Nové Hrady pro žadatele p. Pavla Vochoz-
ku, Nové Hrady.

� 21. Vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátoru
Rada bere na vědomí oznámení Katastrální-
ho úřadu Jihočeského kraje, Katastrální pra-
coviště České Budějovice o vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operáto-
ru na části katastrálního území Nové Hrady.

� 22. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, České Budějovice o sdělení pod-
le zákona o podmínkách převodu k poze-
mku parc. č. 815/1 v k. ú. Štiptoň a pověřuje
starostu zasláním souhlasného stanoviska.

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

� 24. Projekt Česká knihovna
Rada schvaluje Žádost o poskytnutí dotace
z projektu Česká knihovna do projektu na
podporu nákupu nekomerčních titulů umě-
leckých děl české literatury a pověřuje sta-
rostu podpisem.

� 25. Projektová žádost – CAS 15
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Pořízení cisternové automobilové stříkač-
ky - CAS 15" a v případě přidělení dotace
souhlasí s kofinancováním projektu dle žá-
dosti.
(Rada byla starostou informována o přípra-
vě projektové žádosti "Pořízení cisternové
automobilové stříkačky - CAS 15", která
řeší pořízení nové cisternové stříkačky pro
potřeby SDH Nové Hrady. Projektová žádost
se podává v rámci programu Ministerstva
vnitra, Generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru pro rok 2013.)

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS z 12. veřejného  zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 29. března 2012

Přítomni: pí. Ing. Ladislava Bártová,
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ludovít Ka-
san, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppen-
steinerová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Omluveni: pí. MUDr. Nataša Návarová,

Celkem bylo přítomno 14 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: Jana Káplová – tajemnice MěÚ

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
14 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 11. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la vůči němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 11. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Jednorázové odměny za výkon funkce

členům výborů
4. Závěrečný účet Města Nové Hrady

za rok 2011
5. Rozpočet Města Nové Hrady na rok 2012
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu
o bod č. 6, který se týká veřejné sbírky, za úče-
lem pořádání kulturních akcí.

Dále navrhl doplnění programu o bod č. 7,
Zpráva o činnosti Kontrolního výboru zastupi-
telstva města a schválení plánu práce.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen - 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

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

p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ivan Doroto-
vič, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková

Návrhová komise byla schválena – 11 hla-
sy. Předsedou komise byl schválen p. Mgr.
Michal Jarolímek.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ludovít Kasan, 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 3 p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ivan Doro-
tovič, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková,

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 12. jednání zastupitelstva:

pí. Emilii Koppensteinerovou, p. Lukáše
Winzbergera

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 12 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
12

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kubalá-
ková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Šev-
číková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 2 pí. Emilie Koppensteinerová, p. Lukáš
Winzberger

� 1. Kontrola usnesení z 11.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 11. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na pl-
nění tohoto usnesení a uvedl, v jakém stadiu
rozpracovanosti se nalézají jednotlivě předne-
sené body.

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení z 11. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
2.1.
Pan starosta informoval o žádosti p. Karla

Blahuty o zřízení práva věcného břemene pro
vedení a opravy vodovodní přípojky k jeho ne-
movitosti. Přípojka k nemovitosti vede přes
pozemek města a nebyla po právní stránce vy-
pořádána. Pan starosta konstatoval, že se v po-
dobných případech vždy vycházelo občanům
vstříc, proto rada města navrhuje, aby právo
věcného břemene bylo zřízeno bezúplatně.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a panem Karlem Blahu-
tou, Nové Hrady, Jižní město 245 pro vedení a
opravy vodovodní přípojky na pozemku parc.
č. 20/8 v k.ú. Nové Hrady ve vlastnictví Města

Nové Hrady pro nemovitost na st. parc. č. 425,
č.p. 245 v k.ú. Nové Hrady dle návrhu s tím, že
p. Karel Blahuta uhradí náklady spojené se
zřízením a zapsáním věcného břemene. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.2.
Pan starosta konstatoval, že i tento bod se

týká smlouvy o právu věcného břemene, ten-
tokrát v k.ú. Nakolice u bývalého mlýna. Ma-
jitelé mají před nemovitostí studnu, která byla
řádně povolena a zažádali o odprodej poze-
mku, který osadní výbor nedoporučil s ohle-
dem na to, že se jedná zároveň o přístupovou
cestu k pozemkům p. Lechnera. Z tohoto dů-
vodu bylo jednáno o bezúplatném právu zříze-
ní věcného břemene.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a p. Mgr. Jiřím
Štruncem, paní Zdeňkou Štruncovou (oba by-
tem U Trojice 801/29, Č. Budějovice) a pa-
nem Mgr. Bohuslavem Maxou (bytem U
Trojice 641/26, Č. Budějovice) pro vedení a
opravy vodovodní přípojky a studny na poze-
mku parc. č. 1188/1 v k.ú. Nakolice ve vlast-
nictví Města Nové Hrady pro nemovitost na
parc. st. č. 10/1 k.ú. Nakolice a budovy č.p. 15
v obci Nové Hrady, část Nakolice, jejímiž
vlastníky jsou manželé Štruncovi, a parc. st.
č. 10/2 v k.ú. Nakolice a budovy č.p. 59 v obci
Nové Hrady část Nakolice, jejímž vlastníkem
je Mgr. Bohumír Maxa, dle návrhu s tím, že
manželé Jiří a Zdeňka Štruncovi a pan Mgr.
Bohumír Maxa uhradí náklady spojené se zří-
zením a zapsáním věcného břemene. Zastupi-
telstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy –
14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.3.
Pan starosta uvedl, že v tomto bodě dochá-

zí k projednání žádosti pana Loukotky, který
má zájem odkoupit pozemek v blízkosti jeho
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nemovitosti tj. Zevlova mlýna. Pozemek na-
vazuje na nemovitosti u mlýna a pro město
není využitelný.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 936/3 o výměře 123 m2 v k.ú. Nové
Hrady p. Janu Loukotkovi, České Budějovice
za cenu 100,- Kč/m2 Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem kupní smlouvy – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Jednorázové odměny za výkon funkce
členům výborů
Pan starosta informoval o nutnosti schvále-

ní jednorázových odměn za výkon funkce čle-
nům výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva.
Odměna je stanovena ve stejné výši jako v loň-
ském roce tj. 200,- Kč za jedno jednání.

Zastupitelstvo schvaluje vyplacení jedno-
rázových odměn za rok 2011 pro členy výbo-
rů, kteří nebyli členy zastupitelstva, dle
návrhu – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 4. Závěrečný účet Města Nové Hrady za
rok 2011
Pan starosta stručně uvedl náležitosti Závě-

rečného účtu za rok 2011, jehož součástí je i
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2011. Kontrola proběhla z pohledu
města velice dobře, neboť jsme byli hodnoceni
bez chyb a nedostatků. V závěrečném účtu je
komplexní hospodaření města za loňský rok,
jehož součástí jsou i zůstatky na účtech. Dále
hospodaření příspěvkových organizací, a to
Technických služeb města Nových Hradů,
které skončilo ziskem ve výši 920.194,18 Kč,
hospodaření Základní školy Nové Hrady, kte-
ré skončilo ztrátou ve výši 4.626,57. Ta byla
zapříčiněna rekonstrukcí a s ní spojenými ná-
klady, které škola hradila a o kterých bylo
město informováno. Hospodaření Mateřské
školy Nové Hrady skončilo ziskem ve výši
84.314,46, tento byl přerozdělen do fondu od-

měn a rezervního fondu. Služby Nové Hrady
s.r.o., také skončily ziskem a to ve výši
89.533,90 Kč.

Zastupitelstvo bere na vědomí a schvaluje
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření
za rok 2011 s výrokem „nebyly zjištěny chyby
a nedostatky [§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č.
420/2004 Sb.]“. Zastupitelstvo schvaluje
předložený Závěrečný účet Města Nové Hra-
dy za rok 2011 a souhlasí s celoročním hospo-
dařením bez výhrad –14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 5. Rozpočet Města Nové Hrady na rok
2012

Pan starosta seznámil zastupitele s návr-
hem rozpočtu na rok 2012. V příjmové části
rozpočtu jsou navrženy daňové příjmy, které
jsou oproti skutečnosti roku 2011 poníženy
o 3%, dále jsou to příjmy za prodej plynáren-
ského zařízení ve výši 9,450.000,- Kč, za
prodej pozemků, příjmy z vypořádaných či
připravených dotačních projektů. Součástí
příjmů je i nájemné od Rezidence a.s. ve výši
2,000.000,-Kč. Ve výdajích jsou zahrnuty zá-
vazné ukazatele pro zřízené příspěvkové orga-
nizace, a to pro TSM 8,200.000,- Kč, ZŠ
2,900.000,-Kč, MŠ 1,000.000,- Kč. Dalšími
důležitými položkami ve výdajích jsou projek-
ty v rámci Regionálního operačního progra-
mu, a to Statek, Nakolice, hasičárna Údolí,
dále náměstí a veřejná prostranství a rekon-
strukce komunikací pro rok 2012. Všechny
tyto výdaje jsou navýšeny o možné vícepráce
a rezervy. Další projekty, které budou realizo-
vány (dokončovány či zahájeny) v roce 2012,
jsou např. Pasivní dům, DPS – výměna oken,
Český dům – oprava střechy, oprava hrobky a
další. Ve výdajové části rozpočtu jsou ještě
spoluúčasti na projektech Sdružení Růže a do-
platek projektu z roku 2011 na zateplení školy
ve výši 4,250.000,- Kč. Co se týká vlastních
akcí starosta uvedl, že jsou v rozpočtu zahr-
nuty náklady na ZTV Jižní město – 6. větev,
koupaliště, nákup pozemků a projektové do-
kumentace. Součástí rozpočtu města pro rok
2012 jsou i příspěvky pro spolky v celkové
výši 1,300.000,- Kč, dále prostředky pro osad-
ní výbory a sbory dobrovolných hasičů. Péče o
Zámecký park, Terčino údolí jsou zvýšeny
zhruba o 70.000,- Kč, neboť bylo nutno řešit
havarijní stav některých stromů. Tyto práce
provedl na začátku roku pan Chadt a práce bu-
dou pokračovat i v budoucnu. Dle dohody za-
stupitelstva jsou v rozpočtu mírně navýšeny

náklady na svoz odpadu z důvodu navýšení
DPH (na celkovou částku 2,050.000,- Kč).

Pan starosta konstatoval, že navržený roz-
počet byl projednán ve finanční komisi rady
města s jednomyslným doporučením jeho
schválení dle návrhu, proto jménem rady měs-
ta doporučuje tento návrh schválit.

Pan Ing. Kasan se dotazoval, co je míněno
označením pěstební činnost.

Paní Stráská (rozpočtář MěÚ) odpověděla,
že návrh rozpočtu je zpracován podle rozpoč-
tové skladby, t.j. i podle paragrafů vyhlášky
Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o roz-
počtové skladbě. Tato vyhláška přesně sta-
noví název § 1031– pěstební činnost.

Paní Koppensteinerová konstatovala, že
návrh rozpočtu byl starostou města představen
finančnímu výboru, který jej taktéž doporučil
ke  schválení bez výhrad.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2012 v celkové výši příjmů 69 257 756,73
Kč, celkové výdaje 95 977 974,-Kč, splátky
úvěrů ve výši 19 055 629,78 Kč. Schodek roz-
počtu bude kryt smluvně zajištěnými úvěry ve
výši 45 498 545,- Kč a finančními prostřed-
ky z minulých let ve výši 277 302,05 Kč.
V rozpočtu jsou zahrnuty závazné ukazate-
le pro příspěvkové organizace města, a to pro
Technické služby města Nových Hradů ve
výši 8 200 000,-Kč, Základní škola Nové Hra-
dy 2 900 000,- Kč a Mateřská škola Nové Hra-
dy 1 000 000,-Kč. Sociální fond má stanoveny
celkové příjmy a výdaje na rok 2012 ve výši
238 545,78 Kč. Do rozpočtu není zahrnut pře-
bytek hospodaření z minulých let ve výši
4 750 362,50 Kč. Zastupitelstvo zmocňuje
radu města k schvalování rozpočtových opat-
ření do celkového ročního objemu 10 % ze
schváleného rozpočtu pro rok 2012 - 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se  0

� 6. Veřejná sbírka
Pan starosta konstatoval, že je nutno

schválit prodloužení tradiční sbírky, která pro-
bíhá ve Státním hradu Nové Hrady. Výtěžek
sbírky je použit na pořádání hradních slavnos-
tí na konci turistické sezóny.

Zastupitelstvo schvaluje konání veřejné
sbírky podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb., o ve-
řejných sbírkách a o změně některých zákonů
za účelem pořádání kulturních akcí. Sbírka se
bude konat v areálu Státního hradu Nové Hra-
dy – 14 hlasy.
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Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 7. Plán činnosti kontrolního výboru
K tomuto bodu předal p. starosta slovo

předsedovi kontrolního výboru p. Dorotovi-
čovi.

P. Dorotovič uvedl, že na kontrolním výbo-
ru byla probírána kontrola na TSM, včetně od-
volání zastupujícího ředitele, které chtějí ještě
projednat s p. starostou a navrhl plán činnosti
na rok 2012. Předmětem kontrol bude Kultur-
ní a informační centrum N. Hrady, hlavně kul-
turní akce, dále Mateřská škola Nové Hrady, a
to evidence dětí a smlouvy dodavatelských
vztahů a také Městský úřad Nové Hrady, a to
plnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím.

Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti kon-
trolního výboru zastupitelstva města na rok
2012 a pověřuje jej provedením kontrol dle
návrhu – 14 hlasy.

Hlasování:

Pro
14

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

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

stupitelů města ani občanů.

� 9. Diskuse
Pan starosta navrhl plán jednání zastupitel-

stva pro letošní rok, kdy další jednání by se
uskutečnilo 14. 6. a poté 6. 9. tohoto roku.

Ing. Kasan se dotazoval na další využití ob-
jektu bývalých jeslí.

Pan starosta informoval, že město obdrželo
výpověď k 30.4. tohoto roku. Objekt není ko-
laudován jako objekt k bydlení a z tohoto dů-
vodu zde nemohou být ubytováni studenti.
Zatím nebude zveřejněn záměr pronájmu, rada
města vyčká výsledek žádosti o dotaci na za-
teplení.

Pan Ing. Kasan konstatoval, že objekt chát-
rá, je třeba o něj pečovat a počítat s dalším vy-
užitím např. v oblasti školství a zdravotnictví.

Pan starosta uvedl, že by se s objektem dalo
počítat jako s případnou rezervou pro školku a

družinu, nicméně ze strany Mš a ZŠ zatím ne-
byl projeven zájem. Pro oblast zdravotnictví je
počítáno s rezervou v objektu lékárny, který je
třeba zrekonstruovat.

Pí. Mgr. Kubaláková uvedla, že město by
také mohlo uvažovat v tomto objektu se zříze-
ním tzv. odlehčovací služby, která je žádaná a
je lukrativní.

Pí. Koppensteinerová se dotazovala na vý-
voj skládky starých pneumatik  na Jakuli.

Pan starosta uvedl, že jej telefonicky kon-
taktoval pan Ptáček s tím, že začínají s úkli-
dovými pracemi a odvozem pneumatik.
V červnu prý zahajují přípravy provozu na pe-
lety. Situace je monitorována panem místosta-
rostou Šlencem a odborem životního prostředí
MěÚ.

Pan Šlenc uvedl, že hala je uklizená, pneu-
matiky dali před halu, jinak se tam nic neděje.

Pan Sýkora (občané) uvedl, že areál navští-
vil a bylo mu sděleno, že gumy přebírají. Za-
tím odvezli jenom ty nejlepší. Dále uvedl, že
na Jakuli je problém s vlakovou zastávkou.
Dráha se o své cestující nestará a lidé museli
v průběhu zimy ve velkých mrazech čekat
venku. Stejně tak nejsou otevřeny záchodky,
což je velký problém pro všechny dojíždějící.

Pan starosta, k tomu sdělil, že tyto otázky
jsou opakovaně předmětem kritiky na setkání
starostů s představiteli Českých drah. Tlak je
vyvíjen ze strany krajského úřadu, který tyto
věci řeší, ale jednání s Českými drahami je
složité.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, zda také
nedojde k oddělení městských lesů od TSM.

Pan starosta konstatoval, že debata je pořád
otevřena a další jednání se budou vést až po
návratu pana Ing. Švarce z nemocnice. Dále
jsou v jednání s TSM další práce např. údržba
Zámeckého parku. Není důležité, zda lesy
nebo další složky fungují pod městem nebo
TSM, ale aby jejich fungování bylo správné.

V 19.25 se omluvil a odešel p. Dorotovič.
Pan starosta ještě uvedl, že se množí dotazy

a fámy, že budou romští spoluobčané ubyto-
váni na Jakuli na ubytovně. Město v této věci
nebylo nijak osloveno a k této otázce nemá
tedy žádné oficiální ani neoficiální informace.
Objekt je v majetku soukromé osoby. Pan sta-
rosta připomněl, že stejným způsobem bylo
něco podobného zmiňováno v souvislosti
s městem Trhové Sviny, kde se ukázalo, že šlo
o nepodložené informace a   fámy.

Pan Ing. Kasan uvedl, že pokud bude mít
možnost s majitelem objektu jednat, tak se na
tuto otázku zeptá a bude informovat zastupi-
telstvo.

� 10. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítomným

zastupitelům i občanům města za účast na
12. veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo  ukončeno v 19.30 hodin.

INFORMACE PRO OBČANY
ČESKÉ REPUBLIKY

VYDÁNÍ PRVNÍHO
OBČANSKÉHO PRŮKAZU

V 15 LETECH
Povinností občana, který má trvalý po-

byt na území České republiky a dosáhl
věku 15 let, je mít občanský průkaz. Pro
splnění této povinnosti je nutné požádat
o vydání občanského průkazu nejdříve
v den dovršení 15 let věku tak, aby občan-
ský průkaz byl vydán bez správního po-
platku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení
15 let věku tak, aby se občan nedopustil
přestupku. Pokud bude žádost podána ve
větším předstihu, občanský průkaz bude
vyroben před dovršením 15 let a doba jeho
platnosti bude pouze 5 let (občanům star-
ším 15 let se vydává občanský průkaz s do-
bou platnosti 10 let). Občan by také musel
zaplatit správní poplatek ve výši 50 Kč,
protože by se jednalo o vydání občanského
průkazu občanu mladšímu 15 let (podle po-
ložky 8. Sazebníku správních poplatků,
který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích).

Z uvedeného vyplývá, že občan, který
nebude mít v den dovršení 15 let občanský
průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě
lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanské-
ho průkazu požádal.

INFORMACE PRO OBČANY
ČESKÉ REPUBLIKY

Plánujete letní dovolenou
v zahraničí a nemáte
platný cestovní pas?

Požádejte o vydání nového cestovního
pasu a nenechávejte podání žádosti až do
doby před letní turistickou sezónou. Vy-
hnete se tak zbytečným frontám na úřadech
a ušetříte čas.

Máte-li platný cestovní pas, zkontroluj-
te si, do kdy platí. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si u zastupi-
telského úřadu daného státu, jakou mini-
mální dobu platnosti cestovního pasu
vyžaduje.

Upozorňujeme, že dnem 26. června
2012 skončí možnost cestování dětí zapsa-
ných v cestovních dokladech rodičů. Po
tomto datu musí mít každý občan České re-
publiky k vycestování do zahraničí vlastní
cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporu-
čujeme včas požádat o vydání cestovního
dokladu dítěti. K vycestování do státu Ev-
ropské unie lze kromě cestovního pasu po-
užít rovněž občanský průkaz. Od 1. ledna
2012 lze požádat o vydání občanského prů-
kazu také pro občany mladší 15 let.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 17. 5. 2012 (čtvrtek) proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů  do evidence MěÚ.

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

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

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

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

vyhlášky č. 1/2011 – Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je
nutné mít psa zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady,
a to včetně čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
  psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste číslo čipu
  pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zařízení
  došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny k zařazení do evi-

dence, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady –
odboru životního prostředí. OŽP – Nové Hrady

Odbor životního prostředí informuje:
Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo
k ochraně životního prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci 146 ks televizí,
59 ks monitorů a 819 kg drobného elektra

Občané našeho města a přilehlých osad již několik let zodpovědně
třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elektrické ener-
gie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili
životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníko-
vých plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií
neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci
vytříděných elektrozařízení. Letos poprvé jsme získali certifikát vypo-
vídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale
také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových
monitorů a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, no-
tebooky nebo tiskárny. Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a eko-
logického zpracování či likvidace. Výsledky studie byly prezentovány
formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší, vody a produkce
odpadu.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozaří-
zení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní
prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů
uspoří tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více
než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho notebooku dojde ke sní-
žení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilo-
metrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

Z Certifikátu Enviromentálního vyúčtování společnosti ASEKOL
vyplývá, že občané našeho města a přilehlých osad v loňském roce vy-
třídili 146 ks televizí, 59 monitorů a 819 kg. Tím jsme uspořili
50,93 MWh elektřiny, 2012,75 litrů ropy, 236,42 m³ vody a 2,42 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů
o 11,97 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 46,13 tun.

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za
rok provozu 2 tuny skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost
spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto
všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního
prostředí zaslouží obrovský dík. OŽP

Pietní akt
K uctění památky obětí a padlých při příležitosti 67. výročí osvobo-
zení Československa a konce 2. světové války se uskuteční v úterý
8. května 2012 od 18 hodin u hrobu vojáků Rudé armády na místním
hřbitově před hrobkou.

Seniorklub Nové Hrady pořádá zájezd na Jarní Hobby do Čes-
kých Budějovic v neděli 20. 5. 2012. Odjezd autobusu je v 8.00 hod.
od Rezidence, zajedeme i k Domu s pečovatelkou službou.

Nové Hrady – Newcastle – Castelnuovo - Nyborg…
Povědomí o tom, že v České republice

existují nejen „naše“ Nové Hrady, ale také
městečko stejného jména v Pardubickém kraji
(u Litomyšle), má asi většina z nás. Na svých
cestách jsem se s názvem Nové Hrady setkal i
v jiných zemích – v Itálii, Francii, Švýcarsku,
Dánsku či v Anglii. Musím říci, že jsem se
v těchto městech tak trochu cítil jako doma a
často jsem francouzským kamarádům říkal, že
jsem z podobného Chateauneuf – jen, že u nás
nemáme ten doplněk týkající se papeže a tak
dobré a slavné víno.

Přes tuto znalost jiných měst se stejným ná-
zvem jsem byl na začátku letošního roku vel-
mi překvapený, když jsem obdržel dopis
radního anglického města Newcastle upon
Tyne pana Davida Faulknera. Pan radní píše:
„jménem primátora, rady města a členů mezi-
národní skupiny je mi potěšením pozvat Vás
na setkání zástupců měst a obcí celého světa
s názvem „Nové Hrady“ v termínu od 21.7. –
27.7.2012.

Pozvání na akci se netýká pouze starosty či
zástupců vedení města, ale též osob či zástup-

ců „s odpovědností za občanské či mezinárod-
ní záležitosti, cestovního ruchu, kultury a hos-
podářského rozvoje, zástupců rady dětí a
mládeže, spolků a podobných organizací. Ví-
táni jsou i zástupci podnikatelských subjektů“.

K dnešnímu dni zatím svoji účast potvrdilo
13 měst z celého světa, další již komunikují
podmínky účasti a řeší rozsah své účasti (včet-
ně našich českých jmenovců, kteří již s touto
spoluprací mají zkušenosti). Součástí akce není
pouze setkání a navázání kontaktů, ale speciál-
ní konference k problematice cestovního ruchu,
marketingu a možné společné propagaci či pro-
vázání aktivit. Hostící město navíc připravilo
doprovodný program, který představí Ne-
wcastle upon Tyne a jeho okolí. V nabídce je
též možnost návštěvy fotbalového zápasu
olympijského turnaje, jehož část se odehrává
právě v Newcastlu.

V radě města jsme se domluvili, že na na-
bídku spolupráce a pozvání odpovíme a bude-
me zjišťovat možné formy účasti našeho
města. Po předloňské úspěšné prezentaci na
severu Francie bychom i v Anglii rádi předsta-

vili naše město jako turistickou destinaci
s kulturními a přírodními památkami, boha-
tým kulturním, spolkovým, sportovním a spo-
lečenským životem. O spolupráci a zapojení
bychom také rádi požádali i Jihočeský kraj a
podnikatelské subjekty.

V tuto chvíli bychom chtěli o této možné
aktivitě informovat občany města, kteří by měli
zájem zúčastnit se této akce jako zástupci spol-
ků, sportovních a zájmových organizací. Přes-
ný termín a finanční podmínky budou záviset
na odpovědi pana radního Faulknera, kterému
jsme odeslali dopis s popisem možností naší
účasti.

Pokud máte zájem podívat se na podrob-
nosti ohledně programu, stačí na internetu
otevřít stránku http://www.newcastlesofthe-
world.worldpress.com/. Na této stránce zjistí-
te nejenom bližší informace, ale můžete si
prolistovat, kolik měst a obcí nese stejné jmé-
na jako to naše.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Vítáme jaro ve školce:
Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!

Jaro přináší plno elánu a proto jsme se nemohli dočkat, až si odemkneme naši krásnou zahra-
du, abychom si užili se sluníčkem plno her a zábavy na pískovišti, houpačkách a na lodi.

Březen, měsíc knihy. Naše děti navštívily místní knihovnu, kde jsou vystaveny pohádkové
knihy dětí a předškoláci se zúčastnili se besedy s p. Černou z nakladatelství Fragment. Předško-
láci pravidelně navštěvují keramickou dílnu v klášteře, kde si vyrobili nádherné velikonoční za-
jíčky. Od pololetí mají děti předškolního věku možnost navštěvovat kroužky, které jim nabízíme
v odpoledních hodinách. Zde si mohou rozšiřovat vědomosti a dovednosti v oboru výtvarné
výchovy, pohybových her, německého jazyka, hry na flétnu, práci s interaktivní tabulí a rozvo-
je řečových dovedností. Pravidelné jsou pondělní návštěvy v borovanském bazénu, kde se před-
školáci naučí nebát se vody, plavat s kruhem i bez a potápět se pro různé předměty.

Ani na zvířátka jsme nezapomněli na jaře, pravidelně naši Broučci nosí krmivo zvířátkům do
krmelce, který pro děti vytvořili členové místního mysliveckého sdružení v blízkosti odchovny.

Jízda na ponících: slečna Kypetová nám nabídla jízdu na poníkovi jménem Honzík pod vede-
ním jezdkyně Cilky Smetanové. Honzík je velmi hodný a trpělivý a dětem se setkání velice
líbilo, děkujeme lektorkám.

Velikonoční dílna je přípravou na Velikonoční svátky, kde si maminky spolu s dětmi vyzkou-
šely různé techniky zdobení vajec, pletení pomlázek a zhotovily výzdobu nejen domů, ale i do
školky. Děti se učí poznávat tradice a zároveň se učí zodpovědnosti a komunikaci s rodiči při pl-
nění úkolů, toleranci k druhým a zručnosti při výrobě velikonočních přáníček a vajíček. Opravdu
si děti a rodiče vytvořili originální výtvory. Také jsme tvořili v Koželužně s Luckou Sovovou
ovečky z papírové hmoty a byli na velikonoční prohlídce hradu.

Děti ze školky se zúčastnily pěvecké a výtvarné soutěže Zvonek z novohradských hor, kde
získaly mnoho diplomů.

Dny jara prožívejte vesele, ať jaro hřeje vás na duši i na těle! Vaše školka

Kulturní a informační centrum města
Nové Hrady pořádá pro děti a rodiny

Dětský den zvířátkový

v sobotu 2. června 2012,
od 14.00 hodin v zámeckém parku.

Program bude plný zvířátek, dobrot

a rodinné zábavy.

Občerstvení bude zajištěno.
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ŠD U Klouzajícího sluníčka informuje
Tento měsíc 16. 4. proběhl v rámci krouž-

ku kuželek Jarní turnaj dětí a rodičů. Soutěžily
děti, které tento kroužek pravidelně navštěvují a
jejich rodiče. Soutěžilo se v hodu do plných
(všechny kuželky na každý hod) a dorážce,
kdy se kuželky shazují postupně dokud ne-
spadne celá devítka.

Celý turnaj proběhl ve velmi soutěživém
duchu, ale největší fanouškovské nadšení pro-
puklo ve chvíli , kdy přišla řada na rodiče. Děti
ukázaly, jak silné mají hlasivky a jak dokážou
své rodiče podpořit a vyburcovat k co
největším výkonům.
A jak to dopadlo
Hod do plných:
1.– 2. Třída

1. místo Volek Martin
2. místo Kolářová Nikola
3. místo Fritz Pavel

3. – 5. Třída
1. místo Jarolímek David
2. místo Lust David
3. místo Bláha František

Dorážka
1.– 5. Třída

1. místo Fritzová Tereza
2. místo Volek Martin
3. místo Haider Richard

Rodiče (do plných + dorážka)
1. místo pan Růžička
2. místo pan Dolanský
3. místo paní Cáplová
Gratulujeme všem výhercům

ale i těm co s chutí závodili a ne-
vyhráli, možná se jim to povede
příště. Protože díky pravidelným
tréninkům budou stále lepší a lepší.

B. Vochosková

Fanoušci

Výherci děti

Výherci rodiče

Základní škola znovu zaznamenala velké soutěžní úspěchy
Soutěžních úspěchů, které si zaslouží značnou pozornost a uznání,

jsme se dočkali v krajském kole soutěže dětských recitátorů „Dětská scéna
2012“ a v okresním kole pěvecké soutěže „Jihočeský zvonek 2012“.

O průběhu výsledků okresního kola Dětské scény jsme si dovolili
informovat již v předešlém čísle Novohradského zpravodaje. Ze čtyř
přihlášených recitátorů postoupil z okresního kola do kola krajského,
které proběhlo dne 16. 4. 2012 ve Strakonicích, Marek Rolínek ze třídy
2. B Mgr. Marie Rolínkové. Ta rovněž Marka připravovala a doprovo-
dila k obrovskému úspěchu. V krajském kole
Marek uspěl v konkurenci dalších deseti soutě-
žících žáků z celého Jihočeského kraje a obsa-
dil příčky nejvyšší. Odváží si diplom za
výborné umístění. Soutěžil v I. kategorii (2., 3.
třída), která je „bohužel“ kategorií nepostupo-
vou do celostátní úrovně.

Markovi i Mgr. Marii Rolínkové velmi gra-
tulujeme a přejeme mnohé obdobné úspěchy
v recitačním umění.

Okresní kolo pěvecké soutěže Jihočeský zvonek, kterých se naše
škola již pravidelně zúčastňuje, proběhlo dne 12. 4. 2012 v Českých
Budějovicích.

Ze zhruba 55 soutěžních vystoupení žáků, kteří se zúčastnili školní-
ho i meziškolního kola Zvonku z Novohradských hor v komorním i só-
lovém zpěvu, mohlo reprezentovat naši základní školu pouze pět
soutěžních vystoupení.

Dětská scéna 2012 – krajské kolo, 16.4.2012 Strakonice; fotografie soutěžících – Marek Rolínek
(4. zleva, 1. řada)Jihočeský zvonek 2012 – I. kategorie

pokračování na str. 12
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Okresního kola se zúčastnili Vojtěch Švarc (4.A), Kristýna Poleso-
vá (5.A) za I. kategorii, Tereza Fritzová (5.A), Ilona Slepičková (6.B)
za II. kategorii a Kateřina Strejčková (8.A) a Andrea Vochozková (9.A)
za 3. kategorii. Znovu se naši žáci utkali ve zpěvu dvou lidových písní,
jedné bez doprovodu nástroje, v konkurenci žáků z jihočeských základ-
ních škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Letos měli ještě ztíženou
situaci i konáním celostátní soutěže základních uměleckých škol, a
museli uspět i v konkurenci těchto úspěšných žáků.

Všem našim soutěžícím se ale dařilo výborně. Takový úspěch jsme
prozatím ještě v této soutěži nezaznamenali.
Kristýna Polesová (I. kategorie – sólo) – zlaté pásmo
Vojtěch Švarc (I. kategorie – sólo) – zlaté pásmo
Kristýna Polesová – Vojtěch Švarc (I. kategorie – duo) – zlaté pásmo
Tereza Fritzová – Ilona Slepičková (II. kategorie – duo) – stříbrné pásmo
Kateřina Strejčková – Andrea Vochozková (III. kategorie – duo)

– stříbrné pásmo
Všem soutěžícím děkuji za skvělé výkony, za výdrž a píli při přípra-

vě a nácviku písní a blahopřeji k velkému úspěchu.
Za ZŠ Nové Hrady Mgr. Jana  Štorová, DiS.

Jihočeský zvonek 2012 – II. kategorie Jihočeský zvonek 2012 – III. kategorie

Základní škola znovu zaznamenala velké
soutěžní úspěchy
pokračování ze str. 11

Začátek 2. pololetí
probíhal ve znamení soutěží

Základní škola Nové Hrady zastoupená
Mgr. Karlem Kříhou, ředitelem školy, pod
záštitou starosty města Mgr. Vladimíra Hokra,
se již druhým rokem zapojila do víceoborové
soutěže Zvonek z Novohradských hor, jejímž
garantem je Bc. Ivana Hokrová. Žáci mohou
soutěžit v recitaci, zpěvu a výtvarných doved-
nostech. Kromě naší základní školy se soutěže
účastní MŠ Nové Hrady, ZŠ a MŠ Horní

Stropnice, ZŠ Benešov nad Černou, nově i ZŠ
a MŠ v Rapšachu a ZŠ a MŠ Malonty. Každá
zúčastněná základní škola uspořádá v jednotli-
vých oborech své místní školní kolo, z něhož
úspěšní žáci, kteří se umístí na 1. – 3. místě,
postoupí do meziškolních / oblastních kol.

Školní kolo v recitaci bylo uspořádáno
v budově II. stupně ve čtvrtek 2. 2. 2012. Poro-
ta ve složení – Mgr. Ivana Pelechová, Mgr.
Jana Štorová, Mgr. Štěpánka Hanusová, Ro-
mana Hofmannová, Hana Staňková – posuzo-
vala 32 recitačních výkonů. Žáky připravily

Mgr. Lenka Knížová, Mgr. Marie Rolínková,
Mgr. Marie Homolková, Mgr. Petra Vyhlíd-
ková a Mgr. Jana Štorová. Žáci byli rozděleni
do pěti kategorií: 0. (MŠ + 1. třída), I. (2. a 3.
třída), II. (4. a 5. třída), III. (6. a 7. třída) a IV.
(8. a 9. třída), z nichž 0. kategorie není postu-
pová. Všichni soutěžící žáci byli za své před-
vedené výkony odměněni diplomy a věcnými
cenami. Cenu pro absolutního vítěze recitační
soutěže věnovalo Kulturní a informační cen-
trum Nové Hrady. Jedná se o volnou vstupen-
ku na prázdninová divadelní představení.
Absolutním vítězem se stal Marek Rolínek.
S organizací soutěže a jejím průběhem vypo-
máhali žáci z II. stupně. Všem pedagogům,
kteří žáky připravovali, náleží velké poděko-
vání. Zároveň blahopřejeme všem soutěžícím
a děkujeme za velmi zdařilé výkony.

Našich 12 úspěšných recitátorů postoupilo
do meziškolního kola, které proběhlo 8. 2. 2012
v Benešově nad Černou. V porotě zasedly:
Veronika Korchová – starostka obce, Mgr.
Jana Tomášková (Benešov nad Černou),
Romana Hofmannová (Nové Hrady), Mirka
Kusáková (Horní Stropnice), Mgr. Radka Cí-
ralová (Rapšach). Naši žáci byli velmi úspěšní
a v konkurenci dalších 3 základních škol uspě-
li na výbornou, neboť si odvezli 8 umístění a
ocenění. Dovolíme si poděkovat organizáto-
rům meziškolního kola v Benešově nad Černou
za příjemnou soutěžní atmosféru. Dále velmi
děkujeme Tělovýchovné jednotě Nové Hrady,
panu Dorotovičovi, za jeho ochotu odvést
úspěšnou výpravu zpět do Nových Hradů.

Za ZŠ Nové Hrady Mgr. Jana ŠtorováMeziškolní kolo – 12 úspěšných recitátorů
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Recitační soutěž
„Zvonek z Novohradských hor“

Tak to vážně nezvládnu! Jak se to naučím!
Kde to najdu! To si nezapamatuju! Takové
myšlenky pluly hlavou žákům, kteří se při-
hlásili do recitační části soutěže „Zvonek
z Novohradských hor“. Záchranný kruh do
rozbouřených vln nám hodila paní učitelka
Štorová. Z hromady básnických děl nám vyta-
hovala básně jako králíky z klobouku. Všech-
ny básně měly své kouzlo. Každý si vybral tu,
která mu byla nejbližší. Nějaký čas jsme se
s básní prali, ale přece jsme se ji naučili. Nako-
nec jsme byli připraveni postavit se na stupí-
nek a přednést básně, jak nejlépe umíme.

Přestože všem stoupala tréma do hlavy
jako voda při povodních, v pravém okamžiku
jsme ji nechali stranou a začali recitovat. Sou-
těžilo se v pěti kategoriích a každá kategorie
měla své vítěze. Někteří recitátoři obstáli lépe
a někteří hůře. Všichni byli odměněni drobno-
stí pro radost a obdrželi diplom. Ti nejlepší
z nás postoupili do meziškolního kola, které se
uskutečnilo v MŠ v Benešově nad Černou.

Barbora Hofmannová, 8.A

S básní do Benešova
aneb meziškolní kolo
recitační soutěže
„Zvonek z Novohradských hor“

Nejlepší recitátoři naší školy postoupili do
meziškolního kola recitační soutěže Zvonek
z Novohradských hor, které se uskutečnilo
8.2.2012 v Benešově nad Černou.

Ráno jsme vyrazili za doprovodu paní uči-
telky Štorové a Hofmannové. V benešovské
mateřské škole už na nás čekali ostatní soutě-
žící ze ZŠ Rapšachu, Benešova a Horní
Stropnice.

Soutěžit se začalo po symbolickém zazvo-
nění zvonečku a podle předem daného řádu.
Pořadí si soutěžící museli vylosovat. Samo-
zřejmě jsem si vylosovala jedničku. Snažila
jsem se podat co nejlepší výkon, ale bohužel
na první tři místa to nestačilo. První a druhé
místo v mé kategorii obsadili moji spolužáci
ze třídy Jakub Kříha a Dan Kotrč. Novohradští
žáci si vedli velmi dobře. Z celkového počtu
12 soutěžících obsadilo 8 žáků přední místa.

Hana Buštová, 8.A

Meziškolní kolo – Benešov nad Černou

Školní kolo, absolutní vítěz v oboru recitace –
Marek Rolínek

Školní kolo, porota, host – Bc. Ivana Hokrová

Školní kolo, soutěžící
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VÍTÁNÍ
JARA

Ani nehezké počasí, které panovalo pos-
lední březnovou sobotu nemohlo nás odradit
od našeho Vítání jara na Nových Hradech.

Na stezce v Sokolím hnízdě byla pro děti
připravena jarní zastavení se soutěžními
úkoly.

Po zdolání vodního toku jsme se všichni
sešli na tábořišti, kde byly připraveny soutěže
ve střelbě ze vzduchovky, hod míčky na terč,
střelba lukem na balónky a hod šipkami na
terč. Pro všechny zde bylo přichystáno občer-
stvení u jarního ohně.

Jarní poklad Sokolů byl šťastně nalezen
a rozdělen všem, kteří se letošního vítání
zúčastnili. L. Starý AHOJ JARO !!!!

Střelba z luku U přechodu přes vodní překážku

Výchovné koncerty „bezbolestně“ vychovávaly
V pátek 27. dubna jsme pro děti ze základní školy uspořádali dva vý-

chovné koncerty. Téma bylo „Kytara v proměnách století“, takže si děti
vyslechly ukázky skladeb na několik nástrojů a zároveň se dozvěděly
jak se tento nástroj vyvíjel a postupně dospěl až do současné podoby.
Na jevišti v kinosále byly najednou k vidění mandolína, mandola, lout-

na, arciloutna, citera, africká harfa, španělská kytara, dvanáctistrunná
kytara, kytara gibson, několik elektrických kytar. Ty všechny ovládala
a na ně hrála paní Milada Karéz. Dětské publikum bylo výborné a po-
zorné, takže tímto ještě jednou všem dětem děkuji, že přijaly tento kon-
cert se zájmem jako „velcí posluchači“. K. Jarolímková
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Smáli se všichni a ne trošku
V dubnovém společenském pořadu nazvaném „Blbiny z ústní du-
tiny“ byli hosty režisér Zdeněk Troška a bývalý sportovní ko-
mentátor Jaroslav Suchánek. Už po prvním avizování pořadu
v Novohradském zpravodaji mizely vstupenky „jedna radost“ a ně-
kteří se už nemohli dočkat, až se zasmějí. Návštěva obou pánů patři-
la do letošní nabídky Kulturního a informačního centra Nové Hrady
a velký zájem o pořad potvrdil, že „Troška“ byl dobrá volba. A i
když třeba nejste fanoušci jeho filmů o seně či kameňácích, tak jeho
výzva – Smějte se! – k té snad bude chladný málokdo. Smích, hlav-
ně ten srdečný, hodný a nezávistný, je léčivý a účinný. Tak ať jej mů-
žete praktikovat co nejčastěji a víc jak trošku.

K. Jarolímková

Nejen  „Deník dřevorubce“
V minulém čísle byla uveřejněna informace o tom, že bude k nedo-

žitým sedmdesátým narozeninám pana Jaroslava Švestky (žil v Nových
Hradech od roku 2000 až do své smrti 2006) představena kniha „Deník
dřevorubce“ a otevřena výstava jeho fotografií. Tak se také stalo, a to
v knihovně Libri prohibity v Praze 19. dubna 2012.

V nevelkých prostorách této knihovny se sešlo asi dvacet různoro-
dých bytostí jak povoláním, zjevem i místem bydliště. Mezi hosty byli
lidé z jeho „mladší“ doby i ti, kteří mu byli nablízku před smrtí. Mimo
principála Radima Vašinky, který přečetl úryvky z jeho knihy „De-

ník dřevorubce“ (zá-
pisky z jeho života
z let 1977-79 na Žo-
fince), měli všichni
přítomní možnost říci
několik slov k tomu,
jak J. Švestku znali
a jak si ho pamatují.
Využili toho napří-
klad literární kritič-
ka Jana Červenková,
Jan Ruml, Jiří Gry-
gar, Daniel Havrá-

nek, několik českobudějovických přátel i dva „zástupci“ novohradští.
Atmosféra toho večera roku 2012 byla opravdu zvláštní. Občas je uži-
tečné vrátit se v čase zpět a „pobabrat“ se v životě lidí, jejichž příběhy
jsou už uzavřené, a některé „skutečnosti“ dodatečně pochopit.

Kniha „Deník dřevorubce“ bude k zapůjčení i v naší novohradské
knihovně. K.J.

Zajímavá Skuteč
V měsíci dubnu jsme měli příležitost nav-

štívit městečko Skuteč nedaleko Chrudimi,
kde se konal IX. ročník festivalu Novákova a
Tomáškova Hudební Skuteč. V rámci tohoto
festivalu, který trvá dva měsíce a nabízí zajíma-
vé kulturní akce, bylo také odborné kolokvium
věnované Vítězslavu Novákovi a Václavu Janu
Tomáškovi. Na něm vystoupili se svými pří-
spěvky muzikologové a hudební odborníci a
součástí byl i klavírní recitál Martina Vojtíška.
Na tomto koncertu zazněly skladby jak V. J.
Tomáška, tak například F. Chopina.

A jak s tím souvisela naše účast? Kdo se
více zajímá o hudební novohradské dějiny, tak
si možná uvědomí souvislost ve vztahu V. J.
Tomášek a František Jiří Buquoy. Tento Bu-
quoy byl totiž Tomáškovým mecenášem, pod-
poroval jej v jeho hudební a skladatelské
činnosti a umožnil mu pobývat v Buquoyském
paláci na Malé Straně v Praze. Tomášek něko-
likrát navštívil i Nové Hrady, zejména v létě, a
tak je pravděpodobné, že mnohé inspirace pro
jeho skladby měly původ právě v našem městě
a novohradské krajině. A právě to, jaké pokla-
dy v Nových Hradech mohl kdysi Tomášek
spatřit, jaká krajina jej mohla inspirovat, tak
o tom byl právě náš příspěvek. Mnozí z pří-

tomných lidí, kteří o Tomáškovi věděli mno-
ho, ale v našem městě ještě nebyli, tak byli
příjemně překvapeni.

V. J. Tomášek se ve Skutči narodil, v tam-
ním rodném domku má svůj památník a sku-
tečští milovníci hudby si jej docela považují.
V poslední době se zájem ze strany hudebních
odborníků o Tomáška zvýšil, neboť je tak tro-
chu „objeven“ jeho hudební, pedagogický a
společenský význam. Věřím, že i u nás bude
příležitost, jak tuto zajímavou hudební osob-
nost 19. století, která se „dotkla“ i Nových
Hradů,  připomeneme.

K. Jarolímková
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KIC Nové Hrady vás zve na koncert

Toulky barokní Evropou
na zámku v Nových Hradech

18. 5. 2012, od 18.00 hod.
Zámek Nové Hrady, vstupné dobrovolné

V pátek 18. 5. od 18 hodin se na zámku v Nových Hradech usku-
teční absolventský koncert posluchaček Akademie staré hudby
v Brně - Zuzana Zaimlová – zpěv, Lucie Hagenhoferová – barokní
příčná flétna a Jitka Šlechtová – cembalo.

Prostřednictvím hudby významných skladatelů se zatouláme do
kolébky slohu – Itálie, navštívíme také Čechy, Německo, Anglii a
Francii. Atmosféru hudby baroka podpoří hra na kopie historických
nástrojů, a sice barokní příčnou flétnu a cembalo.

Zuzana Zaimlová – zpěv
Od dětství navštěvovala lekce zpěvu a

kytary. Obor zpěv studovala na českobudě-
jovické konzervatoři. Roku 2011 vystudova-
la na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích
obor český jazyk-hudební výchova pro ZŠ.
V současné době se připravuje na absolutori-
um na Akademii staré hudby v Brně v oboru
zpěv pod vedením přední české sopranistky
s mezinárodním renomé, Ireny Troupové.

Lucie Hagenhoferová – barokní příčná flétna

Od dětství hrála na zobcovou a moderní příčnou flétnu, klavír a
varhany, vystupovala se Znojemským komorním orchestrem. Nyní
studuje obor barokní příčná flétna u Lucie Duškové na Akademii
staré hudby v Brně a germanistiku na filozofické fakultě Univerzity
Karlovy v Praze.

Jitka Šlechtová – cembalo

Absolvovala Konzervatoř v Českých Budějovicích ve hře na kla-
vír. Již na Konzervatoři se začala věnovat hře na cembalo. Cembalo
jako hlavní obor vystudovala AMU v Praze ve třídě Prof. Giedré
Lukšaité-Mrázkové a v roce 2006 zde ukončila magisterské studium.

KIC Nové Hrady zve na

Vernisáž výstavy
„Karikarury“ Miroslava Kemela

Neděle 6. 5. 2012, 16.00 hod.
V Koželužně Nové Hrady

Miroslav Kemel se živí jako deníkový karikaturista,
prošel Lidovými a Hospodářskými novinami,
od roku 2004 působí v Mladé frontě Dnes.

Současně se také věnuje malbě obrazů
a své lásce – hudbě.

V rámci vernisáže můžete navštívit

Koncert Mirka Kemela
v neděli 6. 5. 2012, od 17.00 hod.

v Koželužně

KIC Nové Hrady zve na

Koncert  Mirka Kemela
v neděli 6. 5. 2012, od 17.00 hod.

v Koželužně

pro hosty vernisáže je koncert zdarma

Mirek Kemel jako originální písničkář a muzikant. Hudba jeho ka-
pely balancuje na pomezí více žánrů od balad přes šanson a blues až po
chytlavé hospodské písničky. Vždy jde především o osobní zpověď au-
tora, který do textů vtěluje své vnímání života a světa v mnoha zjevných i
pouze tušených aspektech. Písničky jsou založené na básnických tex-
tech a jednoduché melodii.

Kapelu tvoří Mirek Kemel (akordeonista a příležitostný kytarista),
Vlastimil Konopiský (kytara, housle, viola, aranže a zpěv) a Tomáš
Gortler (akordeon, klávesy, aranže a zpěv). Jejich dosavadní hudebním
vyvrcholením je vydání CD Krajem šel anděl, které se setkalo s velmi
příznivými recenzemi.

Jako malé nalákání na písničkáře, kterého možná neznáte, je text
jedné z jeho písniček na CD Krajem šel anděl.

Anděl II
Krajem šel anděl, smutnou měl tvář,
prý zabloudil na zemi, stal se z něj lhář,
byl cítit potem, táhl z něj chlast,
prý opustil nebe pro pekelnou slast.

O ráji, o pekle mlžil a lhal,
vodkou se opil, s kdekým se rval,
křídla zablácená, dlaně od mouru,
vyprávěl, že ví, kde Bůh nechal ďouru.

…a zbytek se už dozvíte  na koncertě…

Hradní – strašidlácké slavnosti
sobota 23. 6. 2012

Státní hrad Nové Hrady bude místem dalších červnových
hradních slavností, tentokrát „strašidláckých“.

Program, který je momentálně ve vývoji, bude nabízet:

divadla, muziku, kouzelníka, starodávný dokolotoč,
večerní stezku odvahy hradním příkopem, ohňovou show,

skotačení a další roztodivnosti.

Průvodcem celých slavností bude kejklíř Vítek,
t.č. na chůdách.

Strašidlácké kostýmy či jiné podobné úpravy zevnějšku
budou s radostí vítány.

Podrobnější zprávy se dozvíte v červnovém Novohradském
kecálku, na plakátech či na internetových stránkách

KIC Nové Hrady.
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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

16.00 – 17.30 hod.

Rehabilitační cvičení s Ivou Blížencovou
Doporuč. pohodlné cvičební oblečení, karimatky

¢ Středa

Výtvarné tvoření pro děti bez rozdílu věku
Kdo je starší, může pomoct malým, kdo je malý, může být inspirací
pro velké.

13.00 – 17. 00 hod.

přicházet a odcházet můžete v této době jakkoliv.

Příspěvek na materiál je 20 Kč.

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

Informace z Koželužny
Výtvarné dílny v Koželužně budou do konce školního roku pokra-

čovat pravidelnými aktivitami v pondělí od 14 hodin pro nejmenší, ve
středu od 13 hodin pro menší a od 15 hodin pro starší děti. V sobotu od
14–17 hodin pro celou rodinu nebo další dospělé.

Připravíme se na léto dalšími textilními výtvory (trička, tašky), bu-
deme vyrábět a malovat ptáčky z papíroviny, pokusíme se o originální
divadelní loutky.

VU3V
Studenti Univerzity třetího věku se blíží k závěrečným testům a tím se

znovu otevírá možnost novým studentům přihlásit se k dalšímu semestru.
Pokračovat budeme od září, téma kurzu bude „Čínská medicína

v naší zahrádce“.
Potřebné informace najdete na www.e-senior.cz, kontakty pod kon-

zultačním střediskem Nové Hrady. Těšíme se na nové posily a další
studijní zážitky. Lucie Sovová

Etika jako východisko morální krize společnosti

VELIKONOČNÍ PROGRAM
a malovaná vajíčka

O letošních Velikonocích jste si svátky mohli zpestřit například náv-
štěvou divadelního představení „Na salaši draci jsou“ v kinosále, při-
pomenutím velikonočních zvyků a tradic v kovárně, vystoupením
souboru Rybníkáři a výstavou papírových krajek A. Hlinšťákové v Ko-
želužně či prohlídkou státního hradu se sváteční atmosférou. Anebo
také společným malování velikonočního papírového vajíčka, které jste
mohli přinést na speciální výstavu do Koželužny. Kdo tak učinil, jistě
nelitoval ani času ani chvíle při milém malování. Všichni ti, kteří své
malované papírové vajíčko přinesli na výstavu, si mohou v neděli 6.5.
v 16 hodin  vyzvednout v Koželužně  odměnu. Přijďte a neváhejte…

K. Jarolímková

Velikonoce v koželužně

Připravujeme pro děti
na léto v Koželužně

¢ Hudební týden aneb bubnování v rytmu života
V současné době jednáme o možnosti uspořádat pro děti „otevřený“
Hudební týden v Koželužně. Zaměřený bude na rytmiku, bubnování,
pohybové prvky a následně společné vystoupení na veřejném prostran-
ství 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 Koželuž-
nu 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 do-
poručen). Informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195.
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Prvňáčci se připravují
na Pasování na čtenáře

V dubnu naši knihovnu navštívili žáčci
z prvních tříd, aby se dozvěděli, jaké pro ně
máme knížky, hlavně ty z edice První kroky ke
čtení, První čtení, Už jsem čtenář, které jsou
tištěny krásně velkými písmenky a další knihy
převážně z nakladatelství Fragment, Junior,
Thovt a Albatros. Také se dozvěděli, že
v červnu je čeká slavnostní Pasování na čtená-
ře, co to je, jak to bude vypadat a že je čeká
zkouška ze čtení – vyzkouší je sám knihovnic-
ký písmenkový král.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Encyklopedie vynálezů – Louise Spilsbury

Co jsou to GM-potraviny? Kdy byly vyna-
lezeny mobilní telefony? Kde vynalezli papí-
rové peníze? Jak fungují čárové kódy? Proč
zůstávají satelity na oběžné dráze? Kdo vy-
myslel zip? Odpovědi nejen na tyto otázky, ale
i na celou řadu dalších najdete v této knize.

Válečná technika – Bill Gunston
se všichni tolik báli válečných lodí Vikin-

gů? Kdo vynalezl střelný prach? Kdy došlo
k prvnímu úspěšnému letu letadla? Proč se
Velká Británie pokoušela na konci první svě-
tové války zakázat ponorky? Fascinující sku-
tečnosti o válečných strojích od středověkých
bitev po nadzvukovou a “neviditelnou” tech-
niku. Sleduj, jak se vyvíjely schopnosti čelit
měnícím se požadavkům válečnictví. Válečné
stroje vyrážejí do boje!

Encyklopedie komiksu –
Josef Ládek, Robert Pavelka

Autoři předkládají přehled o historii česko-
slovenského komiksu v letech 1945-1989, a
toto stále značně nezřetelné místo v historii
kreslených příběhů co nejvíce doplňují a obo-
hacují. Především chtějí ukázat, že se tu nero-
dila jen díla poplatná režimu, tematicky slabá
či obsahově špatná, nebo dokonce určená
prakticky bez výjimky dětským čtenářům. Po-
ukazují na tvorbu konkrétních autorů, jejichž
jména by se rozhodně neměla zapomínat jen
proto, že žili a tvořili v té či oné době. A často i
za cenu osobního hrdinství, ze kterého neměli
většinou vůbec žádný prospěch. V prvním díle
Encyklopedie komiksu se seznámíme s ko-
miksy, které vycházely v časopise ABC.

Historie Evropy – Renáta Fučíková
Jen jednou za několik desetiletí může

vzniknout taková kniha. Původní česká kniha,
která si klade veliký cíl: seznámit čtenáře
s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou,
ale především čtivou formou. Kniha, ve které
je všechno podstatné, ale zároveň není zahlce-
na nesrozumitelnými pojmy a letopočty. S její
pomocí začnou i malé děti vnímat poznávání
dějin jako úžasné dobrodružství. Rozměrné a
působivé ilustrace zanechají nesmazatelný do-
jem. V bublinách připomínajících komiks mo-
hou děti číst jednoduchá sdělení. Starší děti
ocení, že dějinné události jsou zde představe-
ny jako živé příběhy. Rozdělení na 70 kapitol
a časová osa dole pod ilustracemi jim pomo-

hou dát si obsah knihy do souvislosti s látkou
probíranou ve škole. Studenti si doplní vše-
obecný přehled a lépe pochopí časové, geogra-
fické i myšlenkové souvislosti v mohutném
toku evropských dějin. Pro dospělé je tato kni-
ha příležitostí vymanit se ze zjednodušeného
pohledu na dějiny, který, ač si to neradi přizná-
váme, prorostl hluboko do našeho vnímání
jako důsledek nesvobodného školství z doby
totality.

Zákeřné keře – Daniela Krolupperová

Malá víla Vincencie je zakleta zlým čaro-
dějem Rulíkem Zlomocným. Kouzlo může
zlomit pouze ten, kdo rozpozná všechny rostli-
ny použité v čarovném věnci, pomocí kterého
Rulík Vincencii zaklel. Usušené listy a bobule
z věnce se musí vrátit keři, ze kterého pochá-
zejí. Ostatní víly nakonec postupně všechny
keře najdou, úkol splní a Vincencie šťastně vy-
vázne ze spárů zlého čaroděje.

Úžasný deník. Tom Gates – Liz Pichon

Kdyby měl Adrian Mole mladšího bratra,
byl by to právě Tom Gates. Jedná se o humor-
né deníky 9letého kluka kombinované vtipný-
mi kresbičkami.

Spící město – Martin Vopěnka
První kniha trilogie Spící město. Čtyři sou-

rozenci, nejstarší Kryštof, dvojčata Ema a
Kristýna a malý Samuel, žili ještě donedávna
ve šťastné rodině. Jednoho rána se ale probudi-
li v hrozné situaci. Jejich rodiče upadli do zá-
hadného spánku a oni si musí najednou
poradit docela sami. Jak zjistili, usnuli všichni
rodiče po celém světě. A co je ještě horší, ma-
lého Samuela jim unese neznámý muž! Pro
sourozence začíná každodenní boj, v němž ví-
tězí ti silnější, vychytralejší a bezohlednější.
Zároveň ale poznávají, jak je důležité držet při
sobě, pomáhat si a nedat se.

Městská knihovna Nové Hrady

O Z N A M U J E,

že bude uzavřena
ve dnech 7. – 11. 5. 2012

z důvodu čerpání dovolené.

Děkujeme za pochopení.
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SETKÁNÍ
V NESMĚNI,
6. ročník Festivalu

pro přátele duchovních cest
Nesměň u Českých Budějovic

2. a 3. červen 2012
Přednášky a besedy, workshopy,

hudební a taneční vystoupení

Na festivalu vystoupí např. Igor Chaun (re-
žisér a scenárista), Ridina Ahmedová (zpě-
vačka), Udubudu (africké rytmy), Zdeněk
Šimanovský (konstelace, muzikoterapie),
Jana Skalová (fyzioterapeutka, Feldenkrai-
sova metoda).
Doprovodný program:
jarmark, jídelna Spirála, čajovna, poradny
Pořádá: Nesměňka, Esoterický obchůdek
České Budějovice, obec Ločenice a Nesměň
Vstupné: Od 90,- do 500,- Kč
Vstup na doprovodný program volný

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

Areál památníku Jana Žižky z Trocnova zve
20. 5. 2012, 14.00 hod.

Den koní a dětí
pořádá JK Argos Třeboň ve spolupráci s Jihočeským muzeem

Protože  je nyní Muzeum České Budějovice uzavřené
z důvodu rekonstrukce, navštivte akce na jeho  pobočkách.

Více se dozvíte na www.muzeumcb.cz

–  INFORMACE Z REGIONU  –  INFORMACE Z REGIONU  –  INFORMACE Z REGIONU  –

Putování ke kapli v Mýtinách
V sobotu 9. června se můžete

zúčastnit vycházky do zaniklé vesnice
Mýtiny, kde vytvoříme improvizovaný
kulturní program a připomeneme ně-
kolik historických faktů u jediné do-
chované stavby – kaple.

Smyslem cesty bude nejen příjem-
ná procházka a připomenutí nedávné-
ho života v obci, ale také poukázání na
stávající stav kaple a potřebě jejích
dalších oprav a následného oživení.

Vycházet se bude v 9 hodin od In-
focentra na náměstí v Nových Hradech, společný program začne od
11 hodin u kaple v Mýtinách. Přicházet můžete z různých směrů a
přinášet můžete dary různých forem – třeba jen vaše povzbuzení,
přání, nebo živý příspěvek ke kulturnímu programu.

Další informace získáte v KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208 (Květa Jarolímková) nebo u sdružení Drobné památky
nejjižnějších Čech (Lucie Sovová), tel. 774 766 676.

2. 5. 2012, 20.00 hod.

· Probudím se včera

Česká komedie ze studentského prostředí o cestě
za studentskou láskou do hlubin nedávné mi-
nulosti. Sympatický čtyřicátník Petr Kovář
dostane úžasnou šanci vrátit se na chvíli do
svých studentských let, do června 1989, aby
konečně vyznal lásku své bývalé spolužačce
Elišce. Je mu opět osmnáct, ale zůstalo mu vě-
domí i paměť „čtyřicátníka“. Snaží se získat
sympatie Elišky, ale musí opět zvládat i stu-
dentské povinnosti, s čím nepočítal. Zapomněl
také, jak odlišné bylo školství před sametovou
revolucí a co to znamená být opět v kůži stu-
denta za časů, kdy se pánům profesorům říka-
lo „soudruhu“.
Komické situace i vážnější konflikty řeší s vti-
pem, nadhledem I drzostí mládí. Prima zábava,
energie mládí, studentská recese. Originální
vzpomínka na předsametovou dobu. Skvělý
příběh, nevšední milostná zápletka a zcela ne-
čekaná pointa.
Skvělý příběh, nevšední milostná zápletka a
zcela nečekaná pointa.
Česká komedie, přístupný, 55,-Kč

26. 5. 2012, 20.00 hod.

· Čtyři slunce

Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Příběh rodiny a jejích přátel z menšího města
vypráví o touze proměnit svůj život k lepšímu,
ale také o tom, jak často jsou děti ovlivňovány
přešlapy svých rodičů. Téměř čtyřicetiletý, ale
pubertou doposud zmítaný otec od rodiny Jára
(Jaroslav Plesl) se stále nepoučil z vlastních
chyb a jeho úlety s sebou přinášejí komické
momenty. S partnerkou Janou (Anna Geisle-
rová) vychovávají dvě děti. Starší z nich je
dospívající syn z Járova prvního manželství
Véna (Marek Šácha), který v příběhu sehraje
klíčovou roli po boku staršího kamaráda, pun-
káče Jerryho (Jiří Mádl). Jana prožívá krizi
v manželství, ta vyvrcholí v momentě, kdy Járu
vyhodí z práce a ona si najde milence (Igor
Chmela). Lavinu nečekaných událostí zpo-
vzdálí sleduje a možná nakonec ovlivní místní
guru Karel, jehož ztvárnil v nezvyklé herecké
poloze Karel Roden. Nový film mezinárodně
ceněného režiséra Bohdana Slámy si odbyl
světovou premiéru v soutěžní sekci filmového
festivalu Sundance ve Spojených státech.

Český film, přístupný od 12 let, 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – březen 2012

INFORMACE Z REGIONU
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
Kdo chtěl poznat Novohradsko trochu jinak, mohl s námi po dva

dny (13. a 14. dubna) „putovat“ Novohradskými horami. Páteční puto-
vání jsme zahájili v Pohorské Vsi prohlídkou kostela sv. Linharta, a od-
tud jsme se vydali na pěší okruh přes Huťský rybník, Skelné a Stříbrné
Hutě, Zlatou Ktiš, Žofín a Černé Údolí, kde naše páteční putování kon-
čilo promítáním starých fotografií Novohradska. V sobotu jsme auto-
busem odjeli na tvrz Tichou a do Cetvin, kde jsme měli možnost
prohlédnout si opravený kostel a projít si obnovenou křížovou cestu.
Dvoudenní výlet jsme zakončili velmi působivou prohlídkou Fotoateli-
éru Seidel v Českém Krumlově. Za sebe mohu říci, že jsem byla velmi
potěšena zájmem o tento výlet a věřím, že se líbilo!

V úterý 17. dubna se v Borovanech konalo setkání pracovníků v ces-
tovním ruchu, kde jsme i my za naše KIC měly možnost prezentovat
Nové Hrady. Setkání se zúčastnili nejen „íčkaři“ z ostatních obcí v rám-
ci Sdružení Růže, ale i poskytovatelé služeb CR a hosté ze sousedního
Rakouska aby nám představili své plány a akce, které chystají pro
letošní sezonu.

Turistická sezona se nezadržitelně blíží a tak je potřeba ji náležitě
„otevřít“. První květnový víkend (5. a 6. 5.) bude nejen pro návštěvníky
Nových Hradů připraven program, kde si určitě každý vybere to své.
Na programu budou komentované prohlídky města s průvodcem, na
státním hradě budou zpřístupněny hospodářské sklepy, klášter nabídne
komentované prohlídky a kovárna taktéž prohlídky s ukázkou kování a
prodejem regionálních výrobků. V neděli jste zváni na vernisáž výstavy
„Karikatury“ Mirka Kemela, karikaturisty, kterého velmi dobře znají
zejména čtenáři MF Dnes, a hned poté nám M. Kemel ještě zahraje se
svou kapelou. Vernisáž výstavy a koncert se uskuteční v Koželužně od
16 hodin.

A hned další víkend nato pojedeme již popáté otevírat sezonu na
Novohradsku, tentokrát to nebudeme mít tak daleko – sezonu otevřeme
v Horní Stropnici. V tradičně netradičních disciplínách se utkáme
s týmy z Pohorské Vsi, Kaplice, Benešova n. Černou, Horní Stropnice,
Českých Velenic a Dolního Dvořiště. Přijměte pozvání a přijeďte fandit
našemu „dámskému“ soutěžnímu družstvu v sobotu 12. května od
14 hodin na stropnickém koupališti.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského
rezervačního systému CBsystem

květen, červen 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, operní a baletní představení:
¡ 2., 3. 5. – Škola základ života – Jihočeské divadlo

¡ 4. 5. – Fuk – Jihočeské divadlo

¡ 4. 5. – Řemeslníci (Švandovo divadlo) – DK Metropol

¡ 5. 5. – Romeo a Julie – DK Metropol

¡ 9. 5. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 22. 5. – Listování – Malé divadlo, ČB

¡ 19. 5. – Koncert baletní školy – DK Metropol

Dětská divadelní představení:
¡ 5. 5. – Divoký tygr přeskakuje strž – Malé divadlo

¡ 12. 5. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo

¡ 19. 5. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo

Vycházky za historií… – České Budějovice:
¡ 10. 5. – katedrály sv. Mikuláše a nových archeologických objevů

¡ 24. 5. – …královské pevnosti na soutoku Malše a Vltavy

¡ 7. 6. – …Německého domu a deníků primátora J. Tescheka

¡ 21. 6. – …novobarokní vily velkotovárníka Franze Hardtmutha

¡ 28. 6. – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města křížem krážem

Koncerty:
¡ 6. 5. – Májový koncert – klášter Borovany

¡ 15. 5. – Lenka Dusilová a Tin Soldert – Baromantika –
KD Slavie, ČB

¡ 6. 6. – Luňáčci – Borovany

¡ 10. 6. – Pohádkové a muzikálové melodie - Borovany

Muzikál:
¡ červenec a srpen 2012 – Casanova – Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ Dekameron (7. – 26. 6. 2012)

¡ Kocour v botách (16. 6. – 8. 9.)

¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)

¡ Romeo a Julie (5. – 8. 7. a 27. – 29. 7.)

¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 21. 7.)

¡ Sluha dvou pánů (22. – 25. 7.)

¡ Rigoletto (3. – 11. 8.)

¡ Robin Hood (14. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9.)

¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012), v hlavní roli José Cura

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

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

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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Putování Novohradskými
horami ve stopách

Jana Žáčka
Místní akční skupina Sdružení Růže

připravuje dvoudenní putování Novohrad-
skými 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 brožur-
ce, kterou jsme v listopadu minulého roku
vydali. 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 putová-
ní Novohradskými 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 základ-
ní škole a ráno nabereme směr Slepičí
Hory, přes Slepici, Kohouta, přejdeme zří-
ceninu 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 – nádra-
ží (cca 28 km). Doufáme, že Vás potěší pub-
likace J. Žáčka, kterou účastníci pochodu
dostanou zdarma, pamětní list a samozřej-
mě nezapomenutelné zážitky z této krásné
byť náročné cesty.

Podrobnější informace, pozvánku a přihláš-
ku naleznete na našich stránkách MAS SR.
http://mas.sdruzeniruze.cz.

Tato akce byla uskutečněna v rámci projektu Konkurences-
chopnost venkova, který realizuje Novohradská občanská spo-
lečnost o.s. z Programu rozvoje venkova.

Poznávací výlet po Novohradsku

Ještě k besedám s autorským čtením a k čtenářům roku
Koncem března Nové Hrady navštívila spisovatelka Petra Braunová

a udělala pro nás dvě besedy pro děti ze základní školy a jednu pro do-
spělé spojenou s vyhlášením Čtenářů roku. Pro nedostatek místa
v minulém Novohradském zpravodaji nebylo možné přidat fotografie
z těchto akcí, a proto je přidáváme až v tomto čísle. D.C.
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MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY v KARATE
Nejlepší závodníci karate se sjeli do Českých Budějovic
Slavnostně vyzdobená sportovní hala Vy-

sokých škol Slávie na Sádkách v Českých Bu-
dějovicích přivítala v sobotu 7. dubna 2012
elitu soutěžního karate ze všech koutů České
republiky. Do této vrcholné domácí soutěže se
z Krajských přeborů a Národních pohárů pro-
bojovalo více jak sto zkušených závodníků
k bojům o tituly Mistrů republiky v karate. Do
soutěže se nominovali svými skvělými výko-
ny na krajských soutěžích také naši závodníci
Petr Zachař a Jaromír Švenda.

V dopoledním bloku bylo vidět excelentní
výkony v disciplíně kata povinná sestava úde-
rů, kopů, krytů a dalších obranných prvků
v obraně proti imaginárnímu útočníkovi.

V prvním kole nastupoval Petr proti jedno-
mu z favoritů soutěže několikanásobnému
mistrovi ČR a vicemistru Evropy Jindřichu

Pilmanovi z Kesl Ryu Praha a nepostoupil do
dalšího kola, jeho protivník nakonec skončil
na třetím místě. Jarda měl podobnou zkuše-
nost, cvičil kata s neméně dobrým protivní-
kem Jakubem Tesárkem z Tesy karate Praha,
Jarda podlehl, ale díky tomu, že jeho soupeř
byl jedním z finalistů, postoupil do repasáže,
kde skončil na bodovaném sedmém místě.

Odpoledne se rozpoutaly za hlasitého
skandování naplněného hlediště boje v discip-
líně sportovního zápasu kumite. Zde bojoval
pouze Jaromír Švenda v kategorii do 84 kg,
v prvním kole proti již zmiňovanému Pilma-
novi se kterým sice prohrál, ale opět se mu po-
dařilo dostat do repasáže, kde se mu po tuhých
bojích podařilo vylepšit skóre a umístil se na
pěkném pátém místě po prohře o jediný bod
v zápase o bronzovou medaili. U obou našich

závodníků byla znát tréma, na domácím pros-
tředí podali velice dobrý výkon a získali další
zkušenosti před další soutěží. Gratuluji závodní-
kům k pěkným výkonům a přeji štěstí 21. dubna
na Grand Prix v Hradci Králové, kde se utkají
s konkurencí z více jak dvaceti zemí.

Martin Hermann

Jaromír Švenda bojuje v kata na MČR

GRAND PRIX KARATE Hradec Králové
Bronzová medaile z prestižního mezinárodního šampionátu putuje do Nových Hradů

Mezinárodní prestižní soutěž Grand Prix,
která se konala ve dnech 21. 22. dubna 2012,
byla původně koncipována jako „Středoev-
ropská liga“ určená především pro státy nej-
blíže k naší republice. Po třinácti letech trvání
této soutěže se o středoevropském závodu již
hovořit nedá, protože se do Hradce Králové na
13. ročník Grand Prix sjelo téměř tisíc karatis-
tů z pořádající České republiky, Polska, Slo-
venska, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Litvy,
Německa, Francie, Lucemburska, Belgie, Ho-
landska, Norska, Chorvatska, Bosny a Herce-
goviny a Bulharska. Závodníci ale nebyli
pouze ze „starého kontinentu“, své země přije-
li reprezentovat také karatisté z Izraele a Ar-
ménie. Tato prestižní soutěž mezinárodních
týmů karate se konala ve slavnostně vyzdobe-
ném Kongresovém centru Aldis a pořadatel-
sky byla perfektně připravena.

Českou republiku zde zastupovali nejen
členové reprezentace, ale také závodníci z dal-
ších oddílů z celé republiky. Nutno dodat, že
v tak kvalitní konkurenci není jednoduché ob-
stát a každý, kdo na těchto závodech startuje,
musí být dokonale připraven.

Oddíl karate Tělovýchovné Jednoty Nové
Hrady reprezentovali Petr Zachař a Jaromír
Švenda v disciplíně kata (souborná cvičení -
aplikační sestavy) a Jarda i v disciplíně kumite
(sportovní zápas dle pravidel WKF) do 84 kg a

v kategorii bez rozdílu hmotnosti (BRH) v ka-
tegorii muži. V kategorii junioři nastoupil za
náš oddíl Tomáš Hermann v disciplíně kumite
nad 75 kg a také v kategorii bez rozdílu hmot-
nosti (BRH). Dopolední část soutěže tradičně
patřila disciplíně kata, kde Petr v soutěži jed-
notlivců bohužel nepostoupil z prvního kola
přes domácího člena státní reprezentace Deni-
se Wojtylu z VŠB TU Ostrava, když s ním
prohrál těsně 3:2. Jaromír se nedostal v soutěži
kata přes Michala Slávika z SK Masters.

Soutěž kumite začala v odpoledních hodi-
nách a závodilo se až do pozdních večerních
hodin. Jaromír Švenda se utkal s Petrem Ku-
bičkou z Fight Clubu České Budějovice, kdy
po nerozhodném výsledku za stavu 3:3 roz-
hodčí tzv. na praporky určili vítězem utkání
Kubičku. V repasáži v souboji o třetí místo
podlehl náš borec reprezentantovi Ukrajiny
a umístil se na pěkném bodovaném 5. místě.
V disciplíně kumite v kategorii BRH nepo-
stoupil Jarda přes slovenského soupeře z prv-
ního kola.

V kategorii juniorů nad 75 kg porazil po
vydařeném zápase Tomáš Hermann 4:0 Di-
mitri Pakhalyuka z Ukrajiny a postoupil do

dalšího zápasu, kde po složitém souboji za sta-
vu 0:2 podlehl Němci Benjaminu Kerberovi.
V repasáži v souboji o třetí místo Tomáš zvítě-
zil nad Sebastianem Litwou z Karate Shotokan
klubu Legnice z Polska a získal bronzovou me-
daili.

Šampionát byl pro náš tým velikou zkuše-
ností a z výsledků je patrné, že se naši borci
ani v takto vysoké konkurenci neztratili. Pro
Tomáše je zasloužený bronz již třetí medailí
z takto vysoké soutěže, jakou Grand Prix urči-
tě je. Naši závodníci si také odnáší mnoho
cenných zkušeností, a to zejména trenérských,
protože jednotlivé části předsoutěžní přípravy
měli možnost konzultovat s velmi zkušenými
trenéry a dostali se tak k novým tréninkovým
postupům a informacím, které jsou pro náš
oddíl do budoucna velkým přínosem.

V měsíci květnu nás čeká II. kolo Meziná-
rodní ligy talentované mládeže v Českých
Budějovicích a především Mistrovství ČR
Allkampf-Jitsu v Písku, do těchto soutěží přeje-
me našim závodníkům mnoho sil a sportovní-
ho štěstí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš vpravo útočí na soupeřovo horní pás-
mo a boduje zásahem

Zleva Jaromír Švenda 5. místo v kumite, Tomáš Hermann 3. místo v kumite junioři a Petr Zachař
na Grand Prix 2012
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TJ SOKOL Nové Hrady informuje
Ve dnech 7. 4. 2012 a 8. 4. 2012 proběhlo

tradiční Velikonoční koulení o ceny v kuželně
Nové Hrady. Tohoto zábavného klání se ak-
tivně zúčastnilo více než 100 občanů z No-
vých Hradů a okolí ve všech věkových a
výkonnostních kategoriích a také řada diváků,
kteří nesoutěžili. Pro všechny bylo připrave-
no, na oba dva dny, pohoštění zdarma a mnoho
hodnotných cen, které se nám podařilo získat
od štědrých sponzorů. Soutěž byla vyhlášena
ve třech kategoriích tj.
¬ děti do čtrnácti let
¬ neregistrovaní
¬ registrovaní
V kategorii děti do čtrnácti let jsme připra-

vili hodnotné ceny pro všechny zúčastněné,
kterých bylo celkem dvacet. Na 1. místě se
umístila Stanislava Betuštiaková, druhé místo
obsadil Milan Bedri, třetí skončila Natálie Be-
tuštiaková. V kategorii neregistrovaní bylo
rozděleno 15 cen. První cenu získal Tomáš
Glienke, druhou Víťa Jelínek a třetí Tomáš Je-

línek. A v kategorii registrovaní se soutěžící
podělili také o 15 hodnotných cen. Prvním byl
Jiří Cigánek těsně před Stanislavem Sladkým
a Stáninou Betuštiakovou.

TJ sokol děkuje všem účastníkům za účast
a pěknou velikonoční oslavu kuželkářského
sportu.

Sponzorům, kteří nás obdarovali hodnot-
nými cenami, děkujeme za dary a těšíme se na
další spolupráci.

Zároveň děkujeme všem členům TJ Sokol
Nové Hrady, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu této akce.

Sponzoři: Město Nové Hrady – Mgr. Vla-
dimír Hokr, Sexta spol. s r. o, Cukrářství Něm-
cová, Mgr. Vladislav Kyrbis, a jako nejstarší
sponzor Václav Šiller. Ještě jednou děkujeme
všem, kteří se nám rozhodli pomoci tímto
způsobem.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

TJ Sokol Nové Hrady informuje
V polovině měsíce dubna byla zakonče-

na kuželkářská sezóna pro TJ Sokol Nové
Hrady, oddíl kuželek. Naši TJ reprezento-
vala čtyři družstva. V krajském přeboru se
umístili naši reprezentanti na celkovém tře-
tím místě. Škoda zaváhání v posledních
utkáních, které bylo způsobeno nemocí
hráčů, jinak se rýsovala možnost postupu
do vyšší soutěže.

V meziokresním přeboru dospělých
skončilo družstvo mužů na pěkném třetím
místě. Družstvo žen v téže soutěži obsadilo
desátou příčku.

V dorostenecké lize meziokresního pře-
boru nás reprezentovalo nově složené
družstvo jehož věkový průměr je 13 let.
Toto družstvo se umístilo na prvním místě.

Vedení TJ Sokol Nové Hrady děkuje
všem hráčům a náhradníkům za příkladnou
reprezentaci města i oddílu.

Za TJ Sokol Nové Hrady
Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

–  INFORMACE Z REGIONU  –  INFORMACE Z REGIONU  –  INFORMACE Z REGIONU  –
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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

KIC Nové Hrady

HLEDÁ
na období květen, červen, září

BRIGÁDNÍKY
NA INFORMAČNÍ

CENTRUM
Požadavky:

¢ Dobrá znalost němčiny a částečně angličtiny

¢ Dobrá znalost Nových Hradů,
Novohradského regionu  a jižních Čech
(historie, současnost, kulturní památky,

turistické cíle, služby a další.)

¢ Dobrá znalost česko-rakouského příhraničí
(Novohradské hory z české a rakouské strany )

¢ Dobrá znalost práce s PC,
vyhledávání informací na internetu.

¢ Dobrá orientace v mapách.

¢ Příjemné vystupování.

¢ Věk od 18 let.

Hmotná odpovědnost.

Pracovní doba: sobota, neděle, 8.30-17.00 hod.

Další informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Sběrné suroviny, a.s.,
Pražská 493, 370 04 České Budějovice

Mají zájem
o dlouhodobý

pronájem pokud
možno zpevněného
pozemku o rozloze

cca 1000 m2 + nebytový
prostor výhodou

V blízkosti připojení kanalizační
a vodovodní řad, el. přípojka

Kontakt:
eva.jedlickova@sbernesurovinycb.cz,

nebo písemně na shora uvedenou adresu

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

inzerujte v Novohradském zpravodaji
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