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Prosincové bilancování a očekávání
Každý rok v prosincovém čísle vítáme advent a pomalu se již v du-

chu přesouváme k svátkům vánočním, které jsou asi pro většinu z nás
symbolem klidu, pohody, pohádek, cukroví a dalších radostí. Myslím,
že určitě nejsem jediný, kdo každý rok naivně doufá, že opravdu s kon-
cem roku přijde i trochu klidnější období, při kterém bude šance zasta-
vit se nebo alespoň přibrzdit po tom celoročním shonu.

Letošní rok byl pro mne velmi náročný, plný složitých projektů a
stavebních akcí, díky kterým jsem měl od jara pocit, že většinu týdne
trávím na kontrolních dnech, na jednáních ohledně fakturací stavebních
prací nebo ohledně vyúčtování projektů. Na druhou stranu bylo velmi
zajímavé sledovat, jak jednotlivé stavby postupují - jak probíhají opra-
vy komunikací, výstavba chodníků, rekonstrukce objektu bývalého
Statku, sálu v Nakolicích či hasičárny v Údolí. Díky každodennímu po-
hledu z okna radnice jsem pak viděl měnící se náměstí a byl jsem velmi
rád, když při diskusích o průběhu prací přicházeli postupné pozitivní
ohlasy na tuto proměnu. Vždyť kolikrát v historii měníme takto vý-
znamně vzhled historického náměstí? Jsem proto velmi rád, že se do-
končená první část místním i turistům líbí a těším se, až se náměstí
zazelená, až se na jaře a v létě opět oživí prostor pod lipami, až budou
lidé nakukovat do 17 metrů hluboké historické studny nebo až budou na
slunečních hodinách zkoušet, zda ukazují opravdu správný čas…

Stavební aktivitě jsem díky rekonstrukci našeho domečku neunikal
ani doma, a tak by se asi mohlo zdát, že rok 2012 budu označovat
opravdu jako stavební. Musím však říci, že si tento rok nebudu pamato-
vat jen podle staveb. V osobním životě nemůže nic zastínit okamžik na-
rození našeho syna, nezapomenutelné však pro mne budou i svatby
některých velmi blízkých osob a jiné veselé i smutné události. Z pohle-
du pracovního nelze zapomenout i na další nestavební aktivity, které
nemají pouze krátkodobý dopad. Jednalo se zejména o koncesní řízení
na provozovatele vodohospodářského majetku, které bylo na podzim
ukončeno, a v těchto dnech budeme podepisovat novou smlouvu.
V tomto výběrovém řízení se nám podařilo vysoutěžit významně lepší
podmínky a díky tomu budeme schopni nejenom udržet cenu vodného
a stočného v současných parametrech, ale zároveň též budeme mít více
peněz na postupnou obnovu vodovodů a kanalizace.

Když v televizi a novinách sleduji, jak dochází k zdražování vody či
zvyšování poplatků na komunální odpad, jsem rád, že se v našem městě
daří tyto ceny držet. V případě komunálního odpadu však nejde jen o
zásluhu města či městského úřadu, ale připívají k ní i občané svým pří-
stupem k třídění odpadu a využívání sběrného dvora. Pokud tedy i v bu-
doucnu významně neporostou náklady na celkový systém odpadového
hospodářství, je šance, že nebudeme muset řešit výrazné navyšování
poplatku za svoz pro občany i podnikatele.

Ale to jsem se v tom mém listopadovém až prosincovém ohlédnutí
dostal trochu jinam. Rok ale ještě není úplně za námi, při pohledu na ka-
lendář nás do jeho konce čeká ještě několik týdnů a také aktivit a tradič-
ních akcí. Musíme ještě dokončit některé rozběhlé stavby, dokončit
jejich vyúčtování a samozřejmě pokračovat i v přípravě na rok následu-
jící. Nově jsme se v zastupitelstvu domluvili na tom, že rozpočet na rok
2013 schválíme již v prosinci a některé jeho detaily poté upřesníme na
jednání v březnu (např. podpora spolků a organizací).

Do konce roku nás však čekají i tradiční akce, na které se asi nejen já
velmi těším. Nejprve zahájení adventu, které letos přesouváme do areá-
lu Zámku, poté čertovský rej a každoroční posezení pro seniory. Pak už
přijde čas vánoční a budeme směřovat do nového roku.

Chtěl bych všem občanům města a osad popřát příjemný a klidný
advent a konec roku. Věřím, že přes neustále opakující se vyjádření
o různých krizích, budou Vánoce plné pohody, lidské vzájemnosti a
dobré nálady, a že si tuto dobrou náladu po silvestrovském veselí s se-
bou přeneseme i do roku 2013. Osobně se moc těším na první Vánoce,
které budeme trávit ve třech, proto bych chtěl i všem občanům popřát,
aby Vánoce byly ne o dárcích a vánočním cukroví, ale především o lid-
ském štěstí, lásce, plné rozzářených dětských i dospěláckých očí, krás-
ných setkání a společného prožívání v kruhu rodinném nebo s přáteli.
Do roku 2013 přeji všem jen to nejlepší – hodně zdraví, pohody,
osobních i pracovních úspěchů a především klidný a spokojený život
v našem městě a osadách.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Kulturní a informační centrum Nové Hrady

přeje krásný a poklidný advent,
Vánoce prožité v kruhu svých blízkých

a zdraví doprovázené štěstím
během celého roku 2013.

Advent 2012 v Nových Hradech
¡ Výstava „Buquoyské Nové Hrady“

1. – 16. 12. (soboty a neděle)
Vánoce u pana správce, Státní hrad N. Hrady

1. 12. Prodejní výstava knih v Městské knihovně N. Hrady

2. 12. Zpívání u vánočního stromu před zámkem

5. 12. Čertovsko-Mikulášský podvečer a Čertovský rej

7. 12. Mikulášská nadílka v kostele

8. 12. Čertovské kování v kovárně

8. 12. Předvánoční setkání seniorů

9. 12. Vánoční trhy na náměstí
a adventní dobročinné trhy v klášteře
Adventní koncert žáků ZUŠ N. Hrady

16. 12.Slavnostní předvánoční setkání

22. 12.Vánoční divadelní hra v kostele

24. 12.Půlnoční mše svatá

a dále

5. 1. Tříkrálová sbírka

foto: Michal Jarolímek, ml.
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Zápis z 62. schůze městské rady
ze dne 8. 10. 2012

Přítomni:
členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 61. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 61. jednání rady města.

� 2. Výzva k podání žádosti
Rada bere na vědomí žádosti zájmových
spolků o využití kluboven v objektu č. p. 74
- Statky a pověřuje starostu, místostarostu
Bc. Vochosku a radního Mgr. Jarolímka
dalším jednáním.

� 3. Výzva k podání nabídky
Rada schvaluje návrh výzvy k podání na-
bídky na zhotovení díla: Kalendář akcí a
událostí na rok 2013 a pověřuje investiční a
majetkový odbor MěÚ Nové Hrady realiza-
cí zadání.

� 4. Žádost o odprodej části pozemků
Rada bere na vědomí žádost p. Pavla Hobi-
zala a pí. Marie Hobizalové, Údolí u No-
vých Hradů o odprodej částí pozemků parc.
č. 257/24 a č. 257/27 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje místostarostu p. Šlence, p.
Prášila ze stavebního úřadu MěÚ Nové Hra-
dy a tajemnici MěÚ Nové Hrady místním
šetřením a dále postupuje žádost Osadnímu
výboru Údolí u Nových Hradů k projednání.

� 5. Pronájem apatyky
Rada bere na vědomí oznámení pí. Heleny
Žiakové, Nové Hrady o zrušení žádosti
o pronajmutí apatyky. Rada ruší usnesení
č. 56 z 20. 6. 2012 bod č. 21 a schvaluje zá-
měr pronájmu nebytových prostor čp. 14
v Husově ulici a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním záměru na úřední desce města.

� 6. Registrace akce Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady
– II. etapa
Rada bere na vědomí informaci o registraci
akce: RPS - Nové Hrady, Regenerace pane-
lového sídliště Nové Hrady - II. etapa. Rada
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční od-
bor přípravou podkladů pro realizaci akce.
Rada pověřuje starostu zajištěním technic-
kého dozoru investora.
Rada schvaluje financování akce ve výši
4 000 000,- Kč z dotace a souhlasí s do-
financováním podílu města ve výši
1,898.540,- Kč z rezervních prostředků roz-
počtu z minulých let.

� 7. Dotační dopis
Rada bere na vědomí oznámení o poskytnu-
tí neinvestičního příspěvku ve výši 30.000,-

Kč od hejtmana Jihočeského kraje na
realizaci projektu "Modernizace hasičského
vybavení SDH v Nových Hradech".

� 8. Měření radonu
Rada bere na vědomí výsledky měření rado-
nu v mateřských školách a postupuje infor-
maci ředitelce mateřské školy a pověřuje ji
zajištěním kontrolního měření.
Rada obdržela od Státního ústavu radiační
ochrany, v. v. i. Praha výsledky měření ra-
donu v mateřských školách s tím, že je třeba
provést kontrolní měření.

� 9. Návrh smlouvy o dílo
Rada bere na vědomí návrh smlouvy o dílo
se společností LesInfo CZ, a. s. a pověřuje
investiční a majetkový odbor MěÚ Nové
Hrady přípravou zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na zpracování lesního hos-
podářského plánu.

� 10. Cenová kalkulace
Rada bere na vědomí kalkulace nákladů
spojených s propůjčením obřadní síně k pi-
etnímu aktu a nákladů za služby související
s pronájmem hrobových míst. Rada souhla-
sí s návrhem cen za užívací právo k hrobo-
vému místu a návrhem ceny za propůjčení
obřadní síně k pietnímu aktu od 1. 1. 2013.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů návrh ceny za užívací
právo k hrobovému místu a návrh ceny za
propůjčení obřadní síně k pietnímu aktu od
1. 1. 2013. Dále byly předloženy kalkulace
nákladů spojených s propůjčením obřadní
síně k pietnímu aktu a náklady za služby
související s pronájmem hrobových míst.)

� 11. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, České Budějovice a dává sou-
hlasné stanovisko k převodu zemědělských
a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné
osoby, pozemku parc. č. 384/1 v k. ú. Nové
Hrady.

� 12. Předání a převzetí staveniště
Rada bere na vědomí Protokol o předání
a převzetí staveniště: Stropnice, Tomkův
mlýn - Nové Hrady - revitalizace, I. etapa.

� 13. Doporučená opatření
Rada bere vědomí informaci Agentury
ochrany přírody a krajiny ČR, o přípravě
souhrnu doporučených opatření pro evrop-
sky významnou lokalitu Veverský potok.

� 14. Správní rozhodnutí
Rada bere na vědomí probíhající správní ří-
zení.

� 15. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 16. Zápis z jednání komise soc. věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
26. 9. 2012 a zařazuje pí. Annu Kaliánko-
vou, pí. Martu Maierovou do seznamu
uchazečů o byt v DPS. Rada na základě do-
poručení komise souhlasí s přidělením bytu
0+1 v DPS p. Stanislavu Smolíkovi, bytu
0+1 p. Josefu Kopřivovi, bytu č. 33 p. Emilu

Tidlbachovi. Rada bere na vědomí informa-
ci o stažení žádosti o výměnu bytu v DPS
Nové Hrady (p. Miková).
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy s pí. Věrou Neumannovou k bytu č. 40
v Domě s pečovatelskou službou z důvodu
závažného porušení podmínek nájemní
smlouvy.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
26. 9. 2012, s doporučením a návrhem pro
radu. Komise projednala žádosti o přidělení
bytů v Domě s pečovatelskou službou
(DPS) a doporučila přidělení bytů 0 + 1
panu Stanislavu Smolíkovi, panu Josefu
Kopřivovi a panu Emilu Tidlbachovi. Ko-
mise též byla seznámena s opakovaným po-
rušováním domovního řádu DPS ze strany
nájemkyně paní Věry Neumannové (nepo-
volené užívání bytu dalšími osobami). Paní
Neumannová byla opakovaně upozorňová-
na Technickými službami města na toto po-
rušování, k nápravě však nedošlo. Komise
proto doporučila radě města řešit problém
právní cestou a ukončit nájemní vztah s paní
Věrou Neumannovou. Komise též projed-
nala žádost o výměnu bytu mezi panem M.
Kubátem a paní M. Vlnatou. Rada si v této
věci vyžádala od Technických služeb měs-
ta doplňující podklady s tím, že o žádosti
bude jednáno na jednání rady města dne
29. 10. 2012.)

� 17. Jihočeská univerzita
Rada bere na vědomí informaci Ing. Petra
Císaře Ph.D. o rozvoji Jihočeské univerzity,
Školy komplexních systémů v Nových Hra-
dech.

� 18. Smlouva o dílo – Jižní Město – větev 6.
Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 19/2012
s Milanem Ertlem, Kaplice na výstavbu
dešťové kanalizace, splaškové kanalizace a
přípojky vody v Nových Hradech, Jižní
Město - větev 6 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 19. Valná hromada honebního
společenství Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci z jednání
valné hromady Honebního společenství
Nové Hrady.
(Starosta informoval radu o valné hromadě
Honebního společenství Nové Hrady, která
se konala dne 2. října 2012. Honební spole-
čenství zvolilo nové vedení a rozhodlo o pro-
nájmu honitby Nové Hrady na dalších deset
let Mysliveckému sdružení Nové Hrady.)

� 20. Opakovaná žádost
Rada bere na vědomí žádost vlastníků po-

zemků v k. ú. Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje starostu ve spolupráci s MěÚ Nové
Hrady, Stavebním úřadem svoláním místní-
ho šetření za účasti majitelů pozemků.
(Rada opakovaně obdržela žádost od vlastní-
ků pozemků, zastoupených Igorem Grupáčem,
České Budějovice o řešení problémového pří-
jezdu k jejich pozemkům a řešení situace
s vedením kanalizace pod jejich nemovi-
tostmi v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Zápis z 63. schůze městské rady
ze dne 15. 10. 2012

Přítomni:
členové rady:

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Bc. Josef Vochoska, místostarosta

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 62. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 62. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku v k. ú. Štiptoň
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
777/1 o výměře 5 116 m2 v k. ú. Štiptoň p.
Bronislavu Kubešovi, Zahradní čtvrť 318,
Nové Hrady se zřízením překupního práva
jako práva věcného ve prospěch Města
Nové Hrady. Rada doporučuje zastupitel-
stvu schválit prodej pozemku za částku 70,-
Kč/m2 a postupuje žádost k projednání za-
stupitelstvu města.

� 3. Prodej pozemku v k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. KN č. 1051/2 o výměře 2 867 m2 v k. ú.
Štiptoň panu Josefu Steinhauserovi, Štiptoň
čp. 65. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej předmětného pozemku za
částku 100,- Kč/m2 a postupuje žádost
k projednání zastupitelstvu.

� 4. Smlouva o nájmu a provozování
vodovodů a kanalizace
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o nájmu
a provozování vodovodů a kanalizace v No-
vých Hradech se společností ČEVAK a. s.,
České Budějovice a postupuje ji ke schvále-
ní zastupitelstvu města.

� 5. Program regenerace městské
památkové zóny Nové Hrady
Rada souhlasí s návrhem aktualizace Prog-
ramu regenerace městské památkové zóny
Nové Hrady a postupuje jej ke schválení za-
stupitelstvu města. Z 15
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh aktu-
alizace Programu regenerace městské
památkové zóny Nové Hrady. V návrhu
jsou zapracovány návrhy na plán péče pro
období následujících pěti let s tím, že maji-
telé jednotlivých objektů stanovili na zákla-
dě připravených rozpočtů náklady na péči
pro toto období.)

� 6. Pronájem pozemku
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. st. č. 3/1 o výměře 1 131 m2 v k. ú. By-
ňov pí. Anně Ferenčíkové, Byňov čp. 92, za
částku 2,- Kč/m2/rok, na dobu pěti let s tří-

měsíční výpovědní lhůtou a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 7. Pronájem pozemku
Rada bere na vědomí žádost společnosti
Sběrné suroviny a. s., České Budějovice
o pronájem nebo koupi pozemku s tím, že
v rámci územního plánu není zatím v lokali-
tě Nové Hrady vhodný pozemek v majetku
města pro provozovnu sběrných surovin.
(Rada obdržela od společnosti Sběrné su-
roviny, a. s. České Budějovice žádost
o pronájem nebo koupi vhodného prostoru
k podnikatelské činnosti - výkup papíru,
šrotů a barevných kovů.)

� 8. Připomínky k vyjádření OŽP Nové
Hrady
Rada bere na vědomí vyjádření p. J. Loukot-
ky k nesouhlasu s kácením dřevin v blízkos-
ti Zevlova mlýna a pověřuje starostu dalším
jednáním.

� 9. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 10. Správní rozhodnutí
Rada bere na vědomí probíhající správní ří-
zení.

� 11. Smlouva o dílo "RPS - Nové Hrady,
Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady - II. etapa"
Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 2012/023
se společností TANGENTA, spol. s r. o.
České Budějovice na z hotovení díla "Rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady -
II. etapa" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Tangenta, spol.
s r. o. návrh smlouvy o dílo k akci "RPS -
Nové Hrady, Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady - II. etapa". Práce zahrnují opra-
vu komunikace, parkovacích stání, vjezdů,
úpravu veřejného prostranství (klidová část) a
rekonstrukci části kanalizace.)

ZÁPIS z 15. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 25. října 2012

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Ing. Ludovít Kasan, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Omluveni:
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinero-
vá, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, pí. MUDr.
Nataša Návarová, p. Jiří Vicány.
Celkem bylo přítomno 10 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
10 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 14. zasedání

byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 14. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu
4. Program regenerace MPR a MPZ
5. Koncesní smlouva
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Doplnění programu bylo podáno. Pan sta-
rosta navrhl doplnění programu v dispozici
s majetkem o prodej pozemku v Komenského
ulici čp. 233 a o podání žádosti o bezúplatný
převod areálu roty.

Další návrh nebyl podán. Předložený prog-
ram byl schválen - 8 hlasy.

Hlasování:

Pro 8

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Ing.
Ludovít Kasan, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Bc. Josef Vochoska,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 2 p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Miroslav
Šlenc

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se. Návrhová komise ve složení:

p. Bc. Josef Vochoska, p. Petr Michale, p.
Miroslav Šlenc.

Hlasovalo se jednotlivě o členech návrho-
vé komise - o p. Bc. Josefu Vochoskovi.

Hlasování:

Pro 9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Bc. Josef Vochoska

Dále se hlasovalo o p. Petru Michale jako
členu návrhové komise.

Hlasování:

Pro 9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Petr Michale

Hlasování o členu návrhové komise p. Mi-
roslavu Šlencovi

Hlasování:

Pro 9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Miroslav Šlenc
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Návrhová komise byla schválena. Předse-
dou komise byl zvolen p. Bc. Josef Vochoska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 15. jednání zastupitelstva:

p. Ivan Dorotovič, p. Ing. Ludovít Kasan.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-

hu - 8 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro 8

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vocho-
ska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 2 p. Ivan Dorotovič, p. Ing. Ludovít Kasan

� 1. Kontrola usnesení z 14. jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 14. 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. Dále pan starosta doplnil, že
smlouva s p. Kubínem, která byla schválena
na 13. veřejném zasedání, již byla podepsána.

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení ze 14. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
2. 1 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení

práva odpovídající věcnému břemenu na
akci: Byňov – výměna trafostanice

Pan starosta informoval o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na
akci: Byňov – výměna trafostanice. Zřízení věc-
ného břemene je úplatné za částku 10. 000,- Kč.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E. ON Dis-
tribuce, a. s., České Budějovice pro stavbu
„Byňov – výměna TS obec a kabel NN“ za
jednorázovou úplatu ve výši 10. 000,- Kč bez
DPH. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.
č. 2349, 2347, 2344, 2589, 2336 v k. ú. Byňov.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 2 Prodej pozemku parc. č. 777/1 v k. ú.
Štiptoň

Pan starosta uvedl, že pozemek, o jehož
prodej žádal p. Bronislav Kubeš, se nachází
v k. ú. Štiptoň. Osadní výbor žádost projednal
a vyslovil souhlas s prodejem pozemku, za
podmínky, že bude o jeho prodeji informován
p. Krtek, který nyní na něm hospodaří. Dále
pan starosta informoval, že mezi panem Kube-
šem a panem Krtkem je dohoda, že zde bude i
nadále hospodařit p. Krtek. Pozemek se na-
chází v lokalitě, kde se v novém územním plá-
nu uvažuje o možnosti stavebních parcel. Aby
v budoucnu nedošlo k možným spekulacím
s tímto pozemkem po schválení nového územ-
ního plánu, je navrženo zřízení překupního
práva jako práva věcného ve prospěch města.
V této lokalitě zůstává i po prodeji tohoto po-
zemku možnost pro město dalších stavebních
parcel.

Pan Šlenc uvedl, že zřízení předkupního
práva pro město je pojistka, aby se nespekulo-
valo s tímto pozemkem, město případně od-
koupí zpětně pozemek za stejnou cenu, za
jakou ji prodalo.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 777/1 o výměře 5 116 m2 v k. ú. Štiptoň
p. Bronislavu Kubešovi, se zřízením překup-
ního práva jako práva věcného ve prospěch
Města Nové Hrady za cenu 70,- Kč/m2. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 3 Prodej pozemku parc. KN č. 1051/2 v k.
ú. Štiptoň

Pan starosta uvedl, že předmětný pozemek
se nachází v k. ú. Štiptoň. Také tento prodej
odsouhlasil osadní výbor. Pan Steinhauser má
ve vlastnictví sousední pozemky předmětné
nemovitosti.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. KN č. 1051/2 o výměře 2 867 m2 v k. ú.
Štiptoň panu Josefu Steinhauserovi, za cenu
100,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 4 Prodej pozemků – lokalita
Pod Vodárnou, Nové Hrady

Pan starosta informoval o prodeji části po-
zemku mezi úpravnou vody a majiteli přileh-
lých nemovitostí, kteří nyní požádali o jeho

prodej. V minulosti měli tuto část pozemku
v pronájmu a došlo mezi nimi ke vzájemné do-
hodě.

Zastupitelstvo schvaluje prodej části poze-
mku parc. KN č. 827/19 - dle GP nově parc.
KN č. 827/55 o výměře 70 m2 p. Marku Val-
hovi, Nové Hrady za cenu 100,- Kč/m2 +
úhradu 1/3 nákladů za zhotovení geometric-
kého plánu.

Zastupitelstvo schvaluje prodej části poze-
mku parc. KN č. 827/19 - dle GP nově díl „a“
o výměře 106 m2 manželům Vladimíru a Zu-
zaně Bícovým, Nové Hrady za cenu 100,-
Kč/m2 + úhradu 1/3 nákladů za zhotovení geo-
metrického plánu.

Zastupitelstvo schvaluje prodej části poze-
mku parc. KN č. 827/19 - dle GP nově díl „b“
o výměře 90 m2 p. Jiřímu Svobodovi, Nové
Hrady za cenu 100,- Kč/m2 + úhradu 1/3 ná-
kladů za zhotovení geometrického plánu.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smluv – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 5 Prodej pozemku parc. st. č. 371 v k. ú.
Nové Hrady

Pan starosta uvedl, že tento bod byl přesu-
nut z minulého zastupitelstva. Jedná se o sta-
vební pozemek pod budovou v Komenského
ulici čp. 233, o který zažádalo společenství
vlastníků tohoto domu, ale podle zákona musí
koupit každý vlastník bytu poměrnou část po-
zemku.

Zastupitelstvo revokuje usnesení z 24. ve-
řejného jednání zastupitelstva města Nových
Hradů ze dne 27. 9. 2006, bod 2. 5. a nově
schvaluje prodej pozemku parc. st. č. 371 o vý-
měře 722 m2 v k. ú. Nové Hrady, obci Nové
Hrady, okres České Budějovice se všemi prá-
vy a povinnostmi, se všemi součástmi a příslu-
šenstvím do spoluvlastnictví kupujících:
– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální

6016/171235 o velikosti 25,37 m2 k celku
pro kupující manžele Jaromír Brych a Eva
Brychová do společného jmění manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7783/171235 o velikosti 32,82 m2 k celku
pro kupujícího p. Jiřího Cigánka do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7713/171235 o velikosti 32,52 m2 k celku
pro kupující manžele Jan Cihlář a Marie
Cihlářová do společného jmění manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 6038/
171235 o velikosti 25,46 m2 k celku pro ku-
pujícího p. Jiřího Haidera do výlučného
vlastnictví,
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– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5954/171235 o velikosti 25,10 m2 k celku
pro kupující pí. Věru Klestilovou do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9663/171235 o velikosti 40,74 m2 k celku
pro kupující pí. Emilii Koppensteinerovou
do výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8253/171235 o velikosti 34,80 m2 k celku
pro kupující pí. Ludmilu Korgerovou do
výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
7248/171235 o velikosti 30,56 m2 k celku
pro kupujícího p. Josefa Kučeru do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5927/171235 o velikosti 24,99 m2 k celku
pro kupujícího pí. Ing. Karla Kutílka do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8158/171235 o velikosti 34,40 m2 k celku
pro kupující manžele Vlastislav Maxa a
Ludmila Maxová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
6186/171235 o velikosti 26,08 m2 k celku
pro kupují pí. Martu Němcovou do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9827/171235 o velikosti 41,43 m2 k celku
pro kupující pí. Mgr. Lindu Novákovou do
výlučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
6084/171235 o velikosti 25,65 m2 k celku
kupující manžele Miroslav Pavlík a Jaro-
slava Pavlíková do společného jmění man-
želů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
268/7445 o velikosti 25,99 m2 k celku pro
kupujícího p. Jana Salvu do výlučného
vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1214/34247 o velikosti 25,59 m2 k celku
pro kupující pí. Máriu Salvovou do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/136988 o velikosti 13,62 m2 k celku
pro kupujícího p. Lubomíra Strapka do vý-
lučného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/136988 o velikosti 13,62 m2 k celku
pro kupujícího p. Milana Strapka do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
1615/68494 o velikosti 6,81 m2 k celku pro
kupující pí. Annu Strapkovou do výlučné-
ho vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
9663/171235 o velikosti 40,74 m2 k celku
pro kupující manžele František Šafář a Ja-
roslava Šafářová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
5490/171235 o velikosti 23,15 m2 k celku

pro kupujícího p. Petra Šillera do výlučné-
ho vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
8089/ 171235 o velikosti 34,11 m2 k celku
pro kupující manžele Petr Tisoň a Anežka
Tisoňová do společného jmění manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5980/
171235 o velikosti 25,21 m2 k celku pro ku-
pující manžele Jiří Tuscher a Jaroslava
Tuscherová do společného jmění manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5991/
171235 o velikosti 25,26 m2 k celku pro ku-
pující pí. Marii Vicánovou do výlučného
vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 6070/
171235 o velikosti 25,59 m2 k celku pro
kupující manžele Jiří Vítovec a Mgr. Ka-
teřina Vítovcová do společného jmění
manželů,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 8841/
171235 o velikosti 37,28 m2 k celku pro ku-
pující pí. Jaroslavu Vrobelovou do výluč-
ného vlastnictví,

– spoluvlastnický podíl o velikosti 5952/
171235 o velikosti 25,10 m2 k celku pro ku-
pující pí. Mgr. Anitu Župčanovou do vý-
lučného vlastnictví,

za cenu 36 100,- Kč. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem příslušných smluv

– 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se

2. 6 Žádost o bezúplatný převod – část areá-
lu bývalé roty

Pan starosta uvedl, že mezi městem a Mi-
nisterstvem vnitra byl podepsán zápis o bez-
úplatném užívání na část areálu bývalé roty
(dolní část). Je však třeba uzavřít smlouvu
o výpůjčce na další rok. Zároveň pro tuto část
areálu bylo jednáno o bezúplatném převodu na
Město Nové Hrady, ke kterému je nutno
schválit zastupitelstvem žádost. Převod by se
mohl po konečném schválení ze strany Minis-
terstva vnitra uskutečnit v průběhu roku 2013.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
o bezúplatný převod pozemků a staveb (v ma-
jetku České republiky, s právem hospodařit
Ministerstvem vnitra ČR) v areálu Pod Vodár-
nou č. p. 413, Nové Hrady.

Jedná se o pozemky:
st. p. č. 741 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 742 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 743 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 744 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 745 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 746 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 747 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 748 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 749 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 750 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 751 - zastavěná plocha a nádvoří
st. p. č. 754 - zastavěná plocha a nádvoří

p. č. 732/3 - orná půda
p. č. 732/4 - orná půda
p. č. 827/41 - trvalý travní porost
p. č. 842/22 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/1 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/2 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/3 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/4 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/5 - ostatní plocha, jiná plocha
p. č. 844/6 - ostatní plocha, jiná plocha
a stavby

– objekt garáží o celkové výměře 357 m2

(bez č. p. /č. e. na st. p. č. 751 – garáž)
– sklad PHM o celkové výměře 100 m2 (bez

č. p. /č. e. na st. p. č. 749 - jiná stavba)
– hospodářská budova o celkové výměře 123

m2 (bez č. p. /č. e. na st. p. č. 743 - zeměděl-
ská stavba)

– kotce pro psy o celkové výměře 420 m2

(bez č. p. /č. e. na st. p. č. 748 - jiná stavba)
– muniční sklad o celkové výměře 70 m2

(bez č. p. /č. e. na st. p. č. 746 - jiná stavba)
– muniční kobka o celkové výměře 29 m2

(bez č. p. /č. e. na st. p. č. 747 - jiná stavba)
– močůvková jímka a hnojiště o celkové vý-

měře 50 m2

– mycí plocha o celkové výměře 241 m2 (bez
č. p. /č. e. na st. p. č. 750 - jiná stavba)

– ČOV o celkové výměře 41 m2 (bez č. p. /č.
e. na st. p. č. 744 - stavba technického vy-
bavení)

– střelnice s příslušenstvím o celkové výmě-
ře 535 m2 (bez č. p. /č. e. na st. p. č. 745 -
objekt občanské vybavenosti)

– zpevněná komunikace, oplocení, vodovod,
kanalizace dešťová, zemní vodojem, teplo-
vod

– chodníky, kanalizace splašková, el. rozvo-
dy NN a rozvody plynu.

Zastupitelstvo pověřuje starostu odesláním
žádosti o bezúplatný převod – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
3. 1 Rozpočtové opatření č. 3

Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření
č. 3 obsahuje pouze změny na jednotlivých
položkách schváleného rozpočtu.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 3 dle návrhu – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0
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3. 2 Navýšení příspěvku na provoz pro
Technické služby města Nových Hradů

Pan starosta uvedl důvody žádosti Tech-
nických služeb města Nových Hradů o navý-
šení provozní dotace. Technické služby nad
rámec svého rozpočtu prováděly práce pro
město, např. rekonstrukci vyrovnávací nádrže
kanalizace, rekonstrukci osvětlení, montáže
dopravního značení. Tyto činnosti byly vynu-
ceny aktivitou města a nebyly plánovány
v rámci provozní dotace pro TSM v rámci roz-
počtu roku 2012.

Zastupitelstvo schvaluje navýšení příspěv-
ku na provoz pro Technické služby města No-
vých Hradů ve výši 630 000,- Kč z důvodu
realizace prací ve prospěch města, které neby-
ly řešeny v rámci příspěvku na provoz při
schvalování rozpočtu na rok 2012. K navýšení
příspěvku budou použity rozpočtové prostřed-
ky z minulých let – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

3. 3 Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady – II. etapa

Pan starosta informoval o přidělení dotace
na akci: Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady – II. etapa. Na základě výběrového říze-
ní je třeba schválit dofinancování ve výši
1 898 540,- Kč. Dotace ve výši 4 miliony bude
spočívat v otevření bankovního limitu a podíl
města může být hrazen až v roce 2013. Projekt
řeší druhou část rekonstrukce části sídliště
(bývalé sídliště ŽPSV), zejména opravu kana-
lizace a komunikace, vybudování parkovacích
stání a řeší též klidovou zónu mezi domy v ře-
šeném území. Podíl města na celé akci bude
zahrnut do rozpočtu města na rok 2013.

Zastupitelstvo schvaluje realizaci akce „RPS
– Nové Hrady, Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady – II. etapa“ a dofinancování podílu
Města Nové Hrady ve výši 1 898 540,- Kč z roz-
počtu města Nové Hrady – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 4.  Aktualizace Programu regenerace
Městské památkové zóny Nové Hrady
K tomuto bodu pan starosta sdělil, že Prog-

ram regenerace Městské památkové zóny Nové

Hrady je třeba každých 5 let aktualizovat a
schválit zastupitelstvem. V plánu je uvedeno,
co může být realizováno v daném období. Měs-
tem byli osloveni všichni vlastníci objektů
a společně s nimi byly zpracovány rozpočty
k uvažovaným opravám jednotlivých objektů.
Pan starosta vyjmenoval jednotlivé objekty a
aktivity spojené s možnostmi oprav na těchto
objektech.

Zastupitelstvo schvaluje aktualizaci Prog-
ramu regenerace městské památkové zóny
Nové Hrady – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

V 18.45 odešel p. Ivan Dorotovič.

� 5. Koncesní smlouva
Pan starosta informoval zastupitele o kon-

cesním řízení na pronájem vodohospodářské-
ho majetku města. Do tohoto řízení se
přihlásily dvě společnosti a jediným kritériem
byla cena. Tato musí být garantována společ-
ností v hlavních položkách na dobu 5 let. Je
třeba schválit smlouvu, která byla zaslána za-
stupitelům k prostudování.

V 18.47 se vrátil p. Ivan Dorotovič.
Pokud bude smlouva schválena i ze strany

ČEVAK, a. s., mohla by platit od 1. 11. 2012.
Po jednání se společností ČEVAK, a. s. o sta-
novení ceny pro rok 2013 bude cena vrácena
na původních cca. 56,- Kč od 1. 1. 2013, která
se promítne v nájemném a toto zvýšené ná-
jemné bude použito na údržbu vodohospodář-
ského majetku.

Zastupitelstvo na základě koncesního říze-
ní „nájem vodohospodářského majetku města
Nové Hrady za účelem jeho správy a provozo-
vání“ schvaluje Smlouvu o nájmu a provozo-
vání vodovodů a kanalizací v Nových
Hradech se společností ČEVAK a. s., České
Budějovice dle návrhu – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro 10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doro-
tovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr.
Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Ka-
san, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

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

stupitelů města ani občanů.

� 7. Diskuse
Pan starosta připomenul, že byly řešeny

značky při vjezdu do dvora v Komenského
ulici. Značka „Dopravní obsluha“ bude dále
řešena společně se značením na náměstí. Poté

citoval z vyhlášky přesné znění dodatkové ta-
bulky.

Dále pan starosta sdělil, že bylo s Policií
ČR řešeno vymáhání dodržování značky „zá-
kaz vjezdu 3,5 t“ od zahradnictví Ferenčík
směrem ke hřbitovu. Tuto značku opakovaně
porušují traktory a nákladní vozidla s dřívím.
Po Policii ČR byly žádány častější kontroly
v této lokalitě.

Pan starosta též uvedl, že jsou finalizovány
práce na náměstí. Náměstí je již také osázeno
keři a travou. Slavnostní otevření je plánováno
na jaro. Při kulturních akcích v prosinci (čerti,
advent), bude část náměstí zaplocena, aby ne-
došlo k poškození vysázených rostlin.

Starosta města dále informoval o kontrole
jednotlivých výstupů projektů ze strany rady
města a nabídl zastupitelům možnost seznámit
se s jednotlivými akcemi, včetně návštěvy re-
konstruovaných a budovaných objektů.

Paní Ing. Ševčíková se dotazovala, zda
osvětlení, které je u radnice, takto zůstane, pří-
padně půjde výš, neboť nyní oslňuje. Dále se
dotazovala, jak dlouho bude trvat uzavření uli-
ce u Českého domu.

Pan starosta odpověděl, že světlo u radnice
nastaví TSM tak, aby neoslňovalo při výjezdu
u spořitelny. K druhému dotazu uvedl, že nyní
stavebníci v této části prováděli demontáž
krytiny a ukládali navezený materiál. Po pro-
vedení těchto prací již uzávěra nebude nutná a
ulice bude bez problémů průjezdná.

Pan Michale upozornil na vymletou cestu
ze Sběrného dvora, kterou by bylo zapotřebí
zpevnit.

Pan starosta uvedl, že to vyřeší s TSM.
Dále informoval o otevření mostu v Údolí dne
9. 11. 2012, to znamená, že oprava skončí o 3
týdny dříve. Ještě uvedl, že Správa a údržba
silnic České Budějovice bude provádět opra-
vy komunikací za 3 miliony a jednou z oprav
je i komunikace v Údolí ve směru na Horní
Stropnici.

Pan Dorotovič upozornil na ohnutou znač-
ku v Komenského ulici a dotazoval se, zda
bude náměstí při zahájení adventu resp. zpívá-
ní u stromu kompletně uzavřeno.

Pan starosta odpověděl, že uzavřena bude
jenom vnitřní část náměstí, kde se prováděla
rekonstrukce.

Pan starosta informoval zastupitele a hos-
ty, že další jednání zastupitelstva bude prav-
děpodobně 20. prosince. Na tomto jednání by
mělo dojít ke schválení rozpočtu města na
rok 2013 s tím, že příspěvky jednotlivým or-
ganizacím se schválí na březnovém zastupi-
telstvu.

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

ným zastupitelům i občanům města za účast
na 15. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů a ukončil jednání zastupitel-
stva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 19.10 hodin.
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Poslední veřejné
ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Nové Hrady v tomto roce
se uskuteční 20. 12. 2012 od 18 hod.

v Koželužně.

Město Nové Hrady
zve občany na tradiční

SETKÁNÍ SENIORŮ,
které se uskuteční v sobotu 8. 12. 2012

od 15.00 hodin v sále kulturního
a spolkového domu (Statek)

v Nových Hradech.

K tanci a poslechu zahrají místní
muzikanti pod vedením Josefa Vochosky,

zazpívá Pavel Heidinger.

Občerstvení zajištěno.

V době konání akce též můžete navštívit
výstavu „Buquoyské Nové Hrady“.

Poděkování – krajské volby 2012
Místní organizace sociální demokracie v Nových Hradech děkuje občanům města za účast

v říjnových krajských volbách a za hlasy, které umožní zvoleným krajským zastupitelům za
ČSSD pokračovat v ověřeném programu jihočeské sociální demokracie v dalším čtyřletém ob-
dobí. Na základě Vašich hlasů se stala ČSSD v územním obvodu našeho města nejúspěšnějším
subjektem krajských voleb stejně jako v celkovém výsledku těchto voleb na jihu Čech s počtem
18 mandátů z 55 členného krajského zastupitelstva.

Koaliční spolupráce byla s ohledem na výsledek demokratických voleb a svobodné rozhod-
nutí občanů jihočeského kraje dohodnuta s KSČM, jako druhou nejúspěšnější stranou krajských
voleb. Stejný postup byl zvolen v roce 2008, kdy druhou nejúspěšnější stranou voleb byla ODS.
V jedenáctičlenné Radě Jihočeského kraje bude mít ČSSD 8 radních a KSČM 3.

Dovoluji si Vám poděkovat také svým jménem za podporu, která napomohla k mému zvolení
členem Zastupitelstva Jihočeského kraje.

Za místní organizaci ČSSD Nové Hrady Josef Vochoska

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ
Místní organizace sociální demokracie v Nových Hradech

přeje všem občanům našeho města pohodové a klidné prožití

vánočního času a do nového roku především hodně zdraví,

štěstí a úspěchů v osobním i profesním životě.

Sdružení Občané pro ZDRAVÉ  město
přeje všem občanům města a osad

příjemné prožití adventního času a  vánočních svátků.

Do roku  2013 přejeme hodně zdravíčka, štěstí,
spokojenosti, osobních i  pracovních úspěchů

a především co nejspokojenější život v našem městě a osadách.

EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ,
JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte proti chování politiků a nadnárodních kor-

porací bezmocní?

Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské
dění kolem Vás vlastně netýká?

Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto
přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a
„vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za
nás učinili jiní. Místo aktivního a zodpovědného občana se pak stáváme
poslušnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.

Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů
společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného pros-
toru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu,
a proto nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá prá-
va, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace
dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompe-
tencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný Evropskou unií a
státním rozpočtem České republiky, který s ústředním motem „Nebuď
ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se
do občanského života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všech-
ny. Realizovány proto budou zdarma a srozumitelnou formou prezenč-
ní kurzy ve větších krajských městech, ale také online semináře a
e-learningové kurzy dostupné na internetu. Pro odbornou veřejnost
z oboru dalšího vzdělávání pak chystáme brunche a konference. Tema-
ticky se vzdělávací kurzy dotýkají Aktivního občanství a participace
občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismu a preven-
ce extremismu, Odpovědného přístupu k životnímu prostředí
a udržitelnému rozvoji a Odpovědného přístupu k financím. Každému
z témat budou věnovány 3 samostatné kurzy.

Projekt je aktuálně ve své přípravné fázi, na spuštění aktivit se mů-
žete těšit od ledna 2013.
O všech novinkách a termínech Vás budeme včas informovat na webo-
vých stránkách realizátora http://aletheia.cz/eu_projekty.htm a v brzké
době i na stránkách projektu www.nebudovcan.cz. Těšíme se na setká-
ní s Vámi, občany!

Zaměstnanci Městského úřadu Nové Hrady
přejí všem občanům města Nové Hrady a osad

krásné prožití vánočních svátků,
pevné zdraví, osobní spokojenost

a šťastný vstup do roku 2013.
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Nové Hrady celého světa
2. díl

Neuburg an der Donau
Neuburg an der Donau (v českém překladu

Nové Hrady na Dunaji) je hlavním městem
regionu Neuburg-Schrobenhausen v němec-
kém Bavorsku. Neuburg byl v minulosti
významným centrem a sídlem falckých
kurfiřtů a od 30. června 1972 se stal horno-
bavorským okresním městem. Město se
nachází v blízkosti měst Ingolstadt a Augs-
burg.

Neuburg má původní opevnění a může
se pochlubit i dalšími významnými památ-
kami. Vedle starého hradu (stejně jako v našem případě i tento hrad byl
původně “nový” a dal městu jméno…) je nejvýznamnější renesanční
zámek, který byl postaven v letech 1530 – 45 za falckého hraběte a kur-
fiřta Oty Jindřicha. V zámku se nacházejí muzea a unikátní sbírky, zej-
ména kolekce barokního malířství a archeologické muzeum.

Z dalších památek je nutno zmínit pozdně renesanční kostel (posta-
vený 1607/1608 stavitelem Heintzem), radnici z let 1603-1609, roko-
kovou knihovnu Provinzialbibliothek (1731/32) nebo barokní kostely
sv. Petra (1641/46) a sv. Uršuly (1700/17001). V blízkosti města (7 km)
se pak nachází lovecký zámek Oty Jindřicha Grünau.

Město má kolem 30 000 obyvatel, starostou města je Dr. Bernhard
Gmehling. Partnerským městem Neuburgu je i český Jeseník.

Na stránkách města lze najít i krátký text v češtině, který láká na růz-
né kulturní akce, připomíná důležitost Dunaje jako životní tepny nejen
města, ale i regionu. Láká též na různé turistické atrakce a gastronomii:

Protiklady a harmonie
Avantgardu a klasiku nabízejí kulturní výstavy v Rathausfletz a Für-

stengang. Celostátní pověst mají Mezinárodní týden pro starou hudbu a
Letní akademie pro výtvarné umění, tanec, divadlo a hudbu. Toto platí
také pro Neuburské barokní koncerty, jakož i koncerty souboru Ensem-
ble del Arte. Kdo hledá atmosféru světových hvězd Jazzové scény, na-
lezne v Birdland Jazzclub, ve sklepení bývalé dvorní lékárny, špičkovou
mezinárodní adresu.

Životní tepna Dunaj
Neuburg je město u řeky. Ať při toulkách po pobřeží Dunaje, při pro-

cházkách blízkými luhovými lesy nebo při cyklistice po Dunajské cyk-
lostezce a Via Raetica, všude lze zažít Dunaj jako tvárnící element.

Četné pozoruhodnosti v okolí lákají k výletu do přírody. Romantic-
ký lovecký zámek Grünau odmění návštěvu stejně tak jako poutní kos-
tel Heilig Kreuz v Bergen se svými románskými původy.

Daleko sahá výhled z Finkenstein do údolí Dunaje. V jeskyních
Mauerner Höhlen lze nahlédnout zpět do minulosti. Před 80.000 lety
zde pobývali neandrtálci a jeskynní medvěd. Skanzen „Haus im Moos“
připomíná namáhavý život venkovanů v minulých dobách.

Mnohotvárnost jedinečnosti
Černá půda a vesnice rovné jako dle šňůry jsou zdomácnělé v du-

najských bažinách „Donaumoos“. Zvyk má své pevné místo v Nebur-
ském kraji. Sem náleží Ehekichener svatební slavnost stejně tak jako
Jízda Leonhardi v Laisacker. Labužníci přicházejí kvůli Schroben-
hausenskému chřestu nebo během Bramborových týdnů, a jako již od
pradávna se servíruje dunajská ryba, především při slavnosti „Fischer-
gasslerfest“. V neuburském dunajském údolí drží Přírodní a krajinná
ochrana svou ruku nad 5000 hektary luhů a luk. Zde kvete 40 druhů or-
chidejí vedle tichých stojatých vod, bobr opět zdomácněl. Setkávají se
zde volavky, kormorán a ledňáček. Zde je místo pro jemný přírodní po-
žitek, pro procházky, cyklistiku, rybaření, lodní plavbu nebo zcela jed-
noduše pro oddech.

Vše na jeden pohled
Pozoruhodnosti: Staré město „Altstadt“ s Residenčním zámkem a

Zámeckou kaplí, náměstí „Karlsplatz“, Dvorní kostel „Hofkirche“,
Weveldhaus, provinční knihovna „Provinzialbibliothek“, Horní brána,
Dunajské pobřeží a Anglická zahrada. V okolí: Lovecký zámek Grü-
nau, Klášterní kostel Heilig Kreuz v Bergen, starý hrad „Alte Burg“
u Burgwaldberg, Finkenstein a jeskyně „Weinberghöhlen“ v Mauern.
Památník „Latourdenkmal“ v Oberhausen, Vzdělávací centrum život-
ního prostředí a Skanzen „Haus im Moos“ v Kleinhohenried, Pettenko-
ferhaus v Lichtenheim, zámky v Bertoldsheim a Niederambach.

Umění a kultura: Státní galerie flámského barokního malířství, Zá-
mecké museum s prehistorií a ranou historií, církevním barokem a od-
dělením Knížectví Pfalz-Neuburg, Městská galerie v Rathausfletz se
střídajícími se kulturními výstavami, Provinční knihovna „Provinzial-
bibliothek“, Městské divadlo, Birdland Jazzclub, koncerty, přednášky.

Slavnosti a akce: největší Dunajské plavání v Evropě v lednu, mezi-
národní rybaření v květnu, Neuburské zámecké slavnosti v červnu/čer-
venci (dvouroční turnus 2009/2011)., Bavorský Jedermann v červenci
(dvouroční turnus 2008/2010), Neuburská komorní opera v červenci,
Mezinárodní týden pro starou hudbu a Letní akademie pro výtvarné
umění, tanec, divadlo a hudbu v srpnu, Neuburské barokní koncerty,
Odvaha ke klobouku „Mut zum Hut“ a hrnčířský trh v září, Vánoční
trhy v prosinci.

Volný čas a sport: plavání na koupališti „Freibad am Brandl“ a
v „Parkbad“, Camping a veslařský klub, Golf na překrásné zelené ploše
Wittelsbacher golf-klubu v Rohrenfeld-Grünau, tenis na pěstěných zele-
ných plochách, cyklistika a vycházky po pobřeží Dunaje, v bažinách ve
Vorjura, toulky na člunu, plachtění ve vzduchu, plavba plachetnicí atd.

Kulinářsky: Restaurace a hostince nabízejí regionální speciality a
sezónní kuchyni. Chřestové týdny na jaře, Bramborové a divočinové
týdny na podzim.

Turistické informace:
Tourist-Information
Ottheinrichplatz A 118
Tel. 08431/55240 oder 55241
Fax. 08431/55242, e-mail: tourismus@neuburg-donau.de
Internet: www.neuburg-donau.deHofkirche Staré město

Celkový pohled
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Barevný podzim
ve školce

Pan podzim už přichází
zásobu má barviček,
pomaluje každý strom,
nevynechá lísteček.

Žlutou, zlatou, červenou
promíchává v kyblíčku,
míchat různé kombinace,
to má přece v malíčku.

Nejen, že se učíme podzimní básně, ale
také zpíváme o barevném podzimu a pravidel-
ně chodíme na podzimní procházky do lesa na
houby, barevné listy, šišky a jiné přírodniny,
ze kterých si ve školce vyrábíme zvířátka, ob-
rázky a různé skřítky podzimníčky.

Podzimní čas byl pestrý nejen pro děti, ale i
pro rodiče.
¡ 11. 10. odpoledne jsme pro rodiče a učitele

uspořádali seminář „Divokost a její kulti-
vované projevy“, alternativní přístup k vý-
chově divokých dětí.

¡ 17. 11. naši předškoláci svým pásmem bás-
ní i písní přivítali nové občánky.

¡ 22. 10. jsme pozvali do školky příslušníky
Policie ČR, naše tatínky Jirku Plouhara a
Martina Brychtu, kteří nám osvětlili jak po-
licie „pomáhá a chrání“.

¡ 24. 10. jsme odpoledne pozvali rodiče na
vycházku městem s panem starostou Hok-
rem, který vyprávěl o historii domů a na zá-
věr nás pozval na výstavu Buqoyské Nové
Hrady do Statku. Bylo to opravdu velice
zajímavé a poučné.

¡ 29. 10. – 30.10. jsme ve školce protančili
na „Strašidláckém běsnění“ v kostýmech
bubáků, strašidel, víl a čarodějů.

¡ 2. 10. jsme společně s dětmi zamkli naší
zahradu básní „Zamykáme zahrádku poví-
me jí pohádku o té bílé peřince…“. Tento
akt však neznamená, že po celou zimu ne-
budeme zahradu využívat, naopak!

¡ 30. 10. k nám přijelo divadlo Bambini s po-
hádkovým příběhem „Zpíváme si se zvířát-
ky“. Zazpívali jsme si společně lidové, ale i
večerníčkové písně o zvířátkách.

¡ 7. 11. jsme společně na Jánské louce pustili
létající draky. Drakiádě počasí přálo, vítr
foukal a draci létali vysoko.

¡ 12. 11. dopoledne si předškoláci ze třídy
Broučků zahráli v kostýmech Legendu
o svatém Martinovi, Koťátka a Žabičky si
společně upekly svatomartinské rohlíčky
ve školce. Odpoledne od 16.00 do 17.00
jsme pozvali rodiče s dětmi na pohoštění
před školku, kde jsme si pochutnávali na
dobrotách od šikovných maminek. Děkuje-
me za pohoštění. Děti se ještě povozily na
poníkovi Honzíkovi, než se trochu setmí,
abychom mohli rozsvítit lampiony. Jen
počasí nám nepřálo. Martin na bílém koni
poslal místo sněhu déšt, ale my nejsme
z cukru, a tak se lampiónový průvod vydal
městem za poníkem Honzíkem, který nesl

pokračování na str. 10
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v sedle sv. Martina (Páju Kypetů) ve zbroji.
Děkujeme Markétce a Cilce za organizaci,
propůjčení poníka a ochotu nás doprovodit.
Lampiónový průvod byl doprovázen moti-
vační písní Už Martin na bílém koni, už
zase přijíždí k nám, vesele podkůvky zvo-
ní, jede k nám zas bílý pán… za rytmické-
ho doprovodu rolniček. Průvod prošel od
školky náměstím a u Českého domu jsme
se pořádně promoklí rozešli do tepla svých
domovů.

¡ 13. 11. do školky přijelo divadlo Zvoneček
s pohádkou O slepičce a kohoutkovi.

¡ 19. 11. jsme viděli v Divadle divů umění
kejklířů, žonglování, kouzlení, jízdu na
jednokolce a cvičené pejsky.

¢ Od listopadu začali chodit předškoláci do
keramické dílny, kde si vytvářejí vánoční
překvapení domů.

¢ Pravidelně připravujeme celoroční výzdo-
bu do Rezidence, kde reprezentujeme dět-
skými výtvory naší školku na veřejnosti.

Připravujeme:
Ó 5. 12. Mikulášská nadílka

ve školce s čerty, Mikulášem a andělem

Ó 17. 12. Vánoční den ve školce,
dopoledne pro děti,
odpoledne pro rodiče

Krásné barevné podzimní dny
vám přeje Vaše školka

KNIHA JE STUDNICE MOUDROSTI
My žabičky, pravidelně navštěvujeme místní knihovnu a zde se

seznamujeme s dětskými knihami a encyklopediemi. Paní knihovni-
ce nám vždy připraví aktuální pohádku k tématu. Letos jsme si spo-
lečně vyšli do knihovny v týdnu STRAŠIDLÁCKÉHO BĚSNĚNÍ,
poslechli jsme si pohádku „O KAMENOŽROUTOVI“ a povídali
jsme si o strašidlech, kterých se nemusíme bát. Potom jsme si po-
slechli pohádku „O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE“ z gramofonové
desky, kterou děti nazvaly velké černé cédéčko a nakonec jsme si
zatancovali na písničku „O VEČERNÍČKOVI“. Za odměnu jsme
všichni i paní učitelky dostali bonbon.

Děkujeme paní knihovnici Císařové za příjemně strávené chvíle
a milé přijetí v knihovně a budeme Vás pravidelně navštěvovat.

Těšíme se na spolupráci ŽABIČKY

Barevný podzim ve školce
pokračování ze str. 9
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Jmenování profesorem
Dne 16. 11. 2012 proběhlo v Karolinu slavnostní jmenování profesorů

panem prezidentem Václavem Klausem. Jedním ze jmenovaných je i prof.
RNDr. Dalibor Štys, CSc., kterého navrhla vědecká rada ČVUT.

Slavnostnímu aktu předcházely dvě fáze profesorského řízení. První
proběhla v dubnu. Jednalo se o představení odborných výsledků před vě-
deckou radou fakulty. Zároveň se posuzovala i schopnost kandidáta sesta-
vit a řídit odborný tým, případně větší univerzitní celek. Druhá fáze
spočívala v představení vědeckých výsledků před vědeckou radou ČVUT.

Jmenování D. Štyse profesorem aplikované fyziky je vyvrcholením
jeho práce za posledních 11 let v Nových Hradech. On a jeho skupina
byli a jsou schopni produkovat výsledky v oboru Aplikovaná fyzika na
úrovni nejlepší české technické univerzity. V experimentálních vědách
můžete sotva dosáhnout vyššího ocenění.

Mgr. Naďa Štysová
Škola komplexních systémů FROV JU

Společné pracoviště JU a FS ČVUT

SŠ České Velenice představuje své obory
poslední část

Vážení čtenáři,
v minulém čísle zpravodaje jste se sezná-

mili s obory zaměřenými na dopravu a přepra-
vu. V poslední části našeho malého seriálu
Vám představím elektrotechnické obory.

Již dlouhou tradici má v naší škole čtyřle-
tý maturitní obor Mechanik elektrotechnik se
zaměřením na silnoproud. Absolventi tohoto
oboru se uplatní ve vysoce kvalifikovaných
funkcích ve firmách, které realizují rozvod,
montáže a instalace elektrických vedení všeho
druhu či instalace konkrétních elektrických
zařízení, včetně údržby. V průběhu studia se
žáci naučí i základy ekonomiky a účetnictví,
získají tím dobré předpoklady pro založení
vlastního podnikání v oblasti montáže, údržby
a oprav elektrických zařízení. A jaké profese
mohou naši absolventi vykonávat? Jsou to
elektromechanik, revizní technik, energetik,
elektrodispečer, zkušební technik, opravář
elektrických spotřebičů, výpočetní či spotřeb-
ní techniky, školící technik atd.

Odborný výcvik konají žáci např. v such-
dolské firmě Eaton, se kterou již několik let
úspěšně spolupracujeme. Žáci si také mohou
najít sami firmu v blízkosti svého bydliště, kde
se seznamují s praktickými činnostmi svého
oboru. Všichni jsou odměňováni za produktiv-
ní práci.

Tento obor také studují žáci, jejichž snem
je stát se strojvedoucím kolejových vozidel. Ti

konají odborný výcvik v Depu kolejových vo-
zidel České Budějovice. České dráhy nabízejí
těmto žákům bohaté stipendium ČéDés, kdy
jim po celou dobu studia hradí ubytování,
platí kapesné a učební pomůcky a poskytnou
In-kartu na bezplatné jízdy vlakem. Celkem
může žák získat až 147 tisíc korun. Navíc má
po úspěšném složení maturitní zkoušky zajiště-
nou práci u tohoto dopravce. Podrobnější infor-
mace o tomto stipendijním programu získáte
na našich webových stránkách www.sscv.cz
nebo na webu Českých drah.

Na konci studia mohou žáci získat osvěd-
čení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o elektrotech-
nické kvalifikaci, § 5.

Od příštího školního roku otevíráme nový
tříletý učební obor Servisní technik elektrických
přístrojů a zařízení. Tento obor jsme připravili
pro žáky, kteří mají zájem o elektrotechniku,
ale nechtějí skládat maturitní zkoušku. Ab-
solventi tohoto oboru se uplatní v servisu a
údržbě automatických výrobních linek, elek-
trotechnických a strojních částí robotizova-
ných pracovišť, měřící a regulační techniky,
chladírenské a klimatizační techniky. Odbor-
ný výcvik budou žáci konat ve firmě Eaton,
která tento obor podporuje a podílí se na tvor-
bě jeho školního vzdělávacího programu. Vy-
braným žákům bude poskytovat stipendium.
Také firma Magna Cartech České Velenice
bude využívat specializaci tohoto oboru pro
servis automatizovaných strojů a přístrojů ve
svých provozech. Žáci si také mohou najít

sami firmu v blízkosti své-
ho bydliště, kde se seznámí
s praktickými činnostmi
svého oboru. Všichni jsou
odměňováni za produktivní
práci.

V současné době si stále
více soukromníků pořizuje
na své domy solární panely
či využívají další alternativ-
ní zdroje energie, proto se ve
vyšších ročnících mohou
žáci zaměřit na obnovitelné
zdroje energie. Absolventi

oboru poté budou schopni zvládnout servis
těchto zařízení.

Na konci studia mohou žáci získat osvěd-
čení z vyhlášky č. 50/1978 Sb., o elektrotech-
nické kvalifikaci, § 5.

Vážení čtenáři, snažila jsem se Vám tímto
seriálem přiblížit obory vyučované na naší
škole a seznámit Vás s možným uplatněním
absolventů těchto oborů. Těší nás, že většina
našich žáků po složení závěrečné zkoušky či
maturitní zkoušky najde práci, úspěšní matu-
ranti také studují na vysokých školách tech-
nického či ekonomického zaměření.

Zaměstnavatelé stále více pociťují nedosta-
tek technicky vzdělaných pracovníků, takže se
snaží podporovat naši školu a společně hledá-
me cesty, jak přesvědčit žáky a jejich rodiče,
že volba některého z oborů vyučovaných na
naší škole je správná a absolventi najdou
dobře placené zaměstnání. Velkou podporu
máme i od našeho zřizovatele Jihočeského
kraje, pan hejtman Zimola se letos účastnil
zahájení školního roku v naší škole a ocenil
naši spolupráci s okolními firmami.

Přijďte se podívat do naší školy a osobně
se přesvědčit o výhodách studia některého
z nabízených oborů. Dny otevřených dveří
máme ještě 1. prosince 2012, 11. ledna a
1. února 2013. Rádi Vás uvítáme i mimo
tyto dny po telefonické domluvě.

„Proč platit drahé dojíždění do vzdálených
měst, když kvalitní vzdělání získáte za humny?“

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy
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Pravěké okénko
do školní družiny

Ahoj lidi, také to cítíte? Z kuchyně
od maminky pořád něco voní. Celý
dům je provoněný zvláštními pachy a já
nevím proč. Děti mi vysvětlily, že se
blíží jakési Vánoce. Co to je, to se asi
musím nechat překvapit. Prý to hlavní
přijde 24. 12. Tak si na to musím
počkat…

Stejně vám ale musím říci, že to
bude asi něco! Všichni se těší a moc se
na to připravují. Třeba tady u nás ve družině. Začalo to už 31. 11. Na-
jednou tady začali pobíhat divní tvorové všech barev. Nakonec jsem
zjistil, že jsou to jen děti převlečené do masek. Vysvětlily mi, že mají
Hallovenskou párty a co to všechno znamená. Od toho dne se pořád
děje něco zajímavého. Ve družině se nám objevila spousta bílých koní.
Prý na nich přijel nějaký Martin, já ho teda neviděl, ale když to říkaly
děti, tak jim věřím. Na okna děti vystřihaly hvězdičky a po koních přišli
ještě odpornější tvorové, nějací čerti. Družina se jimi dočista zaplnila.
Mezi nimi občas vykoukne bílý andílek a červený Mikuláš. Řeknu
vám, že se tu trochu i bojím. Je to tu dočista peklo! A 5. 12. Prý dorazí i
živí, tak to teda nevím, jak to dám. Docela mě totiž děsí, jsou strašidel-
nější něž bratránek Rex (a on je tyranosaurus). Tak uvidím, co mě tady
ještě před těmi Vánocemi čeká.

PS: Srdečně vás s dětmi zveme na Vánoční perníčkovanou od 3. 12.
v prostorách ŠD a také na Vánoční besídku 20. 12 od 16.00 také v ŠD.

Užijete si Vánoce a já se na Vás těším v novém roce 2013.
Váš Frody

Výstava fotografií
Ve středu 17. 10. jsme společně s chlapci ze 6. a 8. ročníku v rám-

ci výtvarné výchovy navštívili výstavu „Buquoyské Nové Hrady“.
Výstava probíhá v budově bývalých Statků. Kromě historických fo-
tografií budov a krajiny v okolí Nových Hradů jsme si prohlédli mo-
del Skotské vesničky, která se původně nacházela v zámeckém parku.
Autorem modelu je bývalý žák naší školy – Michal Jarolímek ml.

Po prohlédnutí výstavy jsme využili krásného, slunného, pod-
zimního počasí a vypravili se k místnímu zámku. Na vlastní oči
jsme se přesvědčili, jak se některá místa změnila, některá zůstala
zachována, jiná dokonce zanikla.

Našli jsme vstup do zámeckého skleníku. Za zámkem jsme obje-
vili průhled do Kapinosu, kde se v minulosti na konci aleje hrdě tyčil
obelisk. Došli jsme na louku, kde se původně nacházela tzv. Skotská
vesnička – místo kratochvílí novohradské šlechty.

Z informačních tabulí jsme vyčetli zajímavosti, o kterých jsme
dosud neměli tušení. Výstava i vycházka se vydařila. Autorům vý-
stavy a celého projektu děkujeme za pěkný zážitek.

Mgr. Petra Vyhlídková
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SÁZENÍ STROMKŮ V ZOO
DVOREC U BOROVAN

V sobotu 20. 10. 2012, v den, kdy se slaví Den stromů, jsme se
s ochránci přírody z Nových Hradů účastnili sázení stromků v ZOO
Dvorec u Borovan. Zde jsme sázeli již v loňském roce a z našich loň-
ských stromků (39 ks) nevydržel pouze jeden a to neopatrností malého
návštěvníka. Při letošním sázení nám opět přálo počasí, ranní mlha se
rozplynula a bylo nádherné slunečné počasí, a tak se mohlo dobře sázet.
Zasadili jsme celkem 20 jehličnanů a 25 listnatých stromů. Celá akce
byla spojena s prohlídkou ZOO parku jako odměna pro děti. Další stro-
my zasadili návštěvníci ZOO, kteří si na tuto akci svůj stromek přinesli
s tím vědomím, že se na své stromky přijdou podívat, jak se jim daří.
Každý stromek dostal ceduličku se jménem sázejícího a tak i po letech
se budeme moci podívat na naše stromky, jak zde rostou a pomáhají vy-
tvářet stín zdejším zvířecím obyvatelům. Příští rok opět na shledanou
při již třetím sázení. L. Starý

Výprava za prameny
a studánkami

Novohradských hor
Svatý Hubert vyslyšel naše přání a připra-

vil pro nás slunečný podzimní den. U družiny
se nás v sobotu 3. 11. 2012 sešlo 10 nadšenců a
pes. Naše výprava začala odjezdem z Nových
Hradů přes zaniklou obec Veveří na Jedlici,
kde nám náš průvodce pan Hlinšťák vyprávěl
o studánkách a pramenech na této hoře a postup-
ně jsme k těmto pramenům docházeli. Všichni
jsme vylezli i na nejvyšší vrchol této hory. Pro-
tože bylo vidět opravdu hodně do daleka, měli
jsme tu možnost nádherného pohledu lesními
průhledy na Nové Hrady, České Velenice, Bo-
rovany, Třeboň i Temelín. Naše výprava se
nám vydařila a máme v zásobě další výpravu za
prameny a studánkami. L. Starý



14 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ prosinec 2012

Svatomartinské odpoledne v klášteře
V podvečer na svátek svatého Martina, tedy 11. listopadu, se kláš-

terní jídelna proměnila ve výrobnu lampionů. K dispozici bylo vše pot-
řebné a záleželo jen na fantazii každého, jak bude jeho svítilna vypadat.
Nechyběly předlohy z minulých let a pomocné ruce kněží a sestřiček.
Vedle nejmenších dětí, které doprovodili jejich rodiče, přišlo i mnoho
dalších, kteří tvořili sami či ve skupině kamarádů. Důležitý byl nácvik
písniček s harmonikou, kytarou a ukazováním, kterými se potom poda-
řilo přivolat svatého Martina. Ten přijel na svém bílém koni přímo před
klášter, kde už ho s lampiony všichni očekávali. V čele s ním se pak
celý zástup vydal na náměstí před radnici, kde se příběh o sv. Martino-
vi, který jako voják měl slitovaní a soucit s žebrákem, jemuž věnoval
půlku svého vojenského pláště, odehrál před očima přítomných. Zazně-
lo i poselství události, kdy sv. Martin uviděl Krista zahaleného právě
tou věnovanou půlkou pláště. Po Martinově příkladu se pak děti mezi
sebou dělily o koláče a nezapomněly ani na žebráka. Byl to pěkný záži-
tek, ať už pro množství světélek, které rozzářily náměstí, krásného koně
a obětavého jezdce, jež nám přiblížili život světce, pro děti, které se
s radostí dělily a také díky vědomí, že sem zavítali i lidé z okolí. Podě-
kování patří všem, kteří se podíleli na přípravě, každému účastníku a
zvláště pánům Blížencovi a Střelečkovi, kteří už několik let věnují svůj
čas a síly, aby v příběhu o sv. Martinovi nechyběl ani kůň ani jezdec.

Lenka Bráchová, správkyně novohradského kláštera

Dětská hasičská soutěž v Nových Hradech
SDH Nové Hrady pořádal 27. října podzim-

ní kolo dětské celorepublikové hry PLAMEN,
kterého se zúčastnila družstva z Nových Hradů,
Trhových Svinů, Horní Stropnice, Žáru, Oleš-
nice, Třebče a Jílovic. Podzimní kolo je vlastně
branný závod na 2 km, ve kterém děti prokazují
své vědomosti a dovednosti z topografie, ha-
sičských prostředků, zdravovědy, vázání uzlů,
střelbě a zdolávání překážky po laně.

Naši SOPTÍCI se umístili v kategorii st.
žáků na 3. a 4. místě. V kategorii ml. žáků na
1. místě. I přes velkou nepřízeň počasí se po-
dařilo tento závod uspořádat tak, aby vše pro-
běhlo co možná nejlépe. Velké poděkování
patří pí. Kedrušové, která nám umožnila využít
areál Technických služeb, také děkujeme pí.
Staňkové, která nám navařila dobrý guláš,
p. Kypetovi za ochotu při využití pastviny a
v neposlední řadě všem, kteří se na přípravě
této poměrně náročné akce podíleli.

Za SDH Nové Hrady
Radek Bandík a Milan Drbout
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Rok víry
A tím vítězstvím, které přemohlo svět, je naše víra.
(1 Jn 5,4)

Papež Benedikt XVI. vyhlásil apoštolským listem Porta fidei Rok
víry, ktorý potrvá v katolické

církvi od 11. října 2012 až do 24. listopadu 2013. Začátek Roku víry
souvisí se dvěma velkými výročími, které ovlivnily tvář Církve naší
doby, a to 50. výročím zahájení Druhého vatikánského koncilu z vůle
blahoslaveného papeže Jana XXIII. (11. října 1962) a 20. výročím zve-
řejnění nového Katechizmu katolické ciíkve, který Církvi daroval bla-
hoslavený papež Jan Pavel II. jako plod zmíněného koncilu, s cílem
objasnit všem věřícím sílu a krásu víry (11. října 1992). Rok víry bude
ukončen o slavnosti Ježíše Krista Krále léta Páně 2013.

Benedikt XVI. v den vyhlášení Roku víry uvedl, že posláním Církve,
tak jako tomu bylo i s Kristovým posláním, je mluvit o Bohu, pamatovat
na jeho svrchovanost a připomínat všem lidem, obzvlášť křesťanům, kteří
ztratili svou vlastní identitu, že Boží je právo na všechno to, co mu patří, a
tím je i náš život. Rok víry má být novým impulzem pro misionářské po-
slání celé Církve, jehož těžištěm je vyvést lidi z pouště, ve které se často
nacházejí, směrem k místu života, přátelství s Kristem, který nám dává
život v plnosti. „Drazí bratři a sestry, vy jste těmi protagonisty nové
evangelizace, kterou Církev přijala a vede dále, třebaže ne bez těžkostí,
ale se stejným zanícením jako první křesťané,“ vyjádřil se papež.

Obnova Církve se děje prostřednictvím svědectví, které nabízí život
věřících: křesťané jsou povoláni svým vlastním životem ve světě umož-
nit, aby zazářilo slovo pravdy, které nám zanechal Pán Ježíš. Z tohoto
pohledu je Rok víry výzvou ke skutečnému a novému obrácení k Pánu,
jedinému Spasiteli světa. V tajemství jeho smrti a zmrtvýchvstání zjevil
Bůh v plnosti zachraňující Lásku, která volá všechny lidi ke změně ži-
vota skrze odpuštění hříchů. Toto nové obrácení k Pánu Ježíši má vést k
novému objevení víry, aby se všichni členové Církve stali důvěryhod-
nými a radostnými svědky zmrtvýchvstalého Pána v dnešním světě a
byli schopni ukázat „dveře víry“ mnohým hledajícím.

Do té míry, do jaké se člověk svobodně odevzdá Kristu skrze víru,
se jeho myšlenky, pocity, smýšlení a konání pomalu očišťují a promě-

ňují na cestě, která v tomto životě nikdy definitivně neskončí. Víra, pro-
jevující se láskou, se stává novým měřítkem myšlení a konání, které
mění celý lidský život. Kristova láska naplňuje naše srdce a povzbuzuje
nás k evangelizaci. Misijní úsilí věřících, které nesmí nikdy ochabnout,
čerpá sílu a účinnost z každodenního objevování Kristovy lásky. Víra
totiž roste, když je prožívána jako zkušenost přijaté lásky a když se ode-
vzdává jako zkušenost milosti a radosti. Umožňuje nést plody, protože
rozšiřuje srdce nadějí a umožňuje vydávat účinné svědectví. Věřící se
totiž „vírou posilují“, jak napsal svatý Augustin.

Víra je rozhodnutí být s Pánem a žít s ním. A toto „bytí s ním“ vede k
pochopení důvodů, pro které věříme. Víra právě proto, že je aktem svo-
bodné vůle, vyžaduje i společenskou odpovědnost za to, čemu věříme.
Lze konstatovat, že poznání obsahu víry je základem toho, abychom s
ním mohli souhlasit, tedy si naplno svým rozumem i vůlí osvojit, co
předkládá Církev. Poznání víry uvádí do celku Bohem zjeveného ta-
jemství spásy. Daný souhlas zahrnuje i to, že když věříme, svobodně
přijímáme celé tajemství víry, protože garantem jeho pravdivosti je
sám Bůh, který se zjevuje a umožňuje nám poznat jeho tajemství lásky.
Rok víry tedy bude též vhodnou příležitostí k posílení svědectví lásky.
Abychom opětovali lásku, se kterou se nás Bůh ujal. Právě víra nám
umožňuje poznávat Krista a jeho láska nás pobízí pomáhat pokaždé,
když se On stane naším bližním na cestě životem.

To, co dnešní svět zejména potřebuje, je věrohodné svědectví těch,
kteří jsou – osvíceni na duchu i v srdci slovem Páně – schopni otevírat
srdce i mysl mnohých, kteří touží po Bohu a pravém životě bez konce.

Rádi bychom proto pozvali všechny, kteří tuší, že existuje někdo,
kdo je nekonečně přesahuje a koho by chtěli potkat a lépe poznat. Kaž-
dé pondělí v půl sedmé večer se v klášteře Božího milosrdenství v No-
vých Hradech schází skupinka lidí různého věku a rozmanitých názorů,
věřících i hledajících, kteří si chtějí o těchto věcech povídat a vzájemně
si sdělovat své zkušenosti, nebo prostě jen sedět a poslouchat. Dveře
jsou otevřené opravdu každému.

Víra je pozváním k odevzdanosti. Odevzdejme se Bohu, který nás
nekonečně miluje.Věřme Mu, právě proto, že nás tak miluje. Tato víra
potom zazáří i v našem životě jako vítězství, které přemáhá svět!

Rodina Panny Marie

PRAVIDELNÉ AKTIVITY v Koželužně pokračují od září
tak jako v prvním pololetí tohoto roku.

Ó Pondělí:
14.00 – 16.00 hod. Tvoření pro nejmenší (0–6 let s rodiči)
16.00 – 17.30 hod. Cvičení pro dospělé

s fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou

Ó Středa:
13.00 – 14.30 hod. Výtvarný kroužek I., pro menší děti
14.30 – 16.00 hod. Výtvarný kroužek II., pro větší děti

Ó Sobota:
14.00 – 17.00 hod. Tvoření pro celou rodinu

Tvoření pro děti zajišťuje Lucie Sovová, tel. kontakt 774 766 676.
Přijďte staří známí i noví, mnoho nápadů tam čeká i na Vás.

V době tvůrčích aktivit je možné
hrát i stolní fotbal.

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA

TRHOVÉ  SVINY

38. KONCERTNÍ  SEZÓNA 2012 – 2013
276. – 278. hudební večer

12. prosince
MUSICA BOHEMICA – Vánoční koncert

23. ledna
TRIO KARAGEORGIEV
Radka Křížová - housle, zpěv

Marcela Křížová - klavír
Nikola Karageorgiev - violoncello

20. února
Ivo KAHÁNEK - klavír

& Smyčcový kvartet  Pražské konzervatoře

Koncerty probíhají od 19 hodin v Kulturním domě v T. Svinech
(vyjma koncertu pořádaného 7. listopadu – JKF České Budějovice)

Koncerty finančně podporuje Jihočeský kraj, Nadace ČHF,
Městys Ledenice, Městys Besednice

Informace v ZUŠ T. Sviny, tel. 380 120 534
e-mail info@zustsviny.cz

Předplatné je vhodným dárkem pro Vaše blízké!
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Okénko do knihovny
Deník malého poseroutky – Jeff Kinney
Když je vám tak jedenáct, může to být fakt opruz. A nikdo to neví líp
než Greg Heffley, protože se najednou ocitl na víceletém gymplu, kde
malí poseroutkové, jako je on, naráží každý den na chodbách do kluků,
kteří jsou větší, silnější a holit by se mohli dvakrát denně. Deník malého
poseroutky není jen tak obyčejný deníček. Greg tenhle sešit dostal od
mamky. A to přesto, že deníky jsou přece jenom pro holky! Takže si ne-
myslete, že to bude nějaké “milý deníčku” tohle a “milý deníčku” tám-
hleto. Navíc tohle vlastně není deník, to jsou ZÁPISKY. Greg si prostě
zapisuje a čmárá obrázky ke všemu, co se kolem něj děje.

O chytré kmotře lišce – Josef Lada
Pohádkové vyprávění o chytré a učenlivé lišče, která byla vychována
mezi lidmi, naučila se mluvit a psát a když se dostala na svobodu, pro-
slavila se široko daleko svými šprýmovnými kousky.

Uzly a pomeranče – Iva Procházková
Příběh o statečnosti, odpovědnosti a o první lásce. Darek by si moc přál,
aby jejich rodina byla jako jiné, ale od matčina pohřbu je všechno jako
vykolejené. Co uzavřeli provozovnu, otec sežene jen příležitostnou
práci a na syna nemá čas, ani na malou Emu. Ze smutku ho vytrhne ot-
cův nápad. Co takhle zřídit si chovnou stáj? Za domkem mají louku,
kde by mohli chovat koně. Budou podnikat a konečně splatí dluhy. Da-
rek je zpočátku nedůvěřivý, vždyť koně nikdy neměli, nakonec ve stáji
tráví nejvíc času a sám se naučí na koních jezdit. Ale pak se stane něco,
co se nemělo podle Darka nikdy přihodit...

Loď mezi hvězdami – Revis, Beth
Sedmnáctiletá Amy se přidala ke svým rodičům coby „zmrazený pasa-
žér“ na vesmírné lodi Universum a čekala, že se probere na nové plane-
tě o tři sta let později. Nemohla tušit, že její spánek skončí o padesát let
dříve a ona se octne ve zcela novém světě mezi hvězdami, ve světě, kte-
rý si žije podle vlastních pravidel. Amy si brzy uvědomí, že její probu-
zení nezpůsobilo jen selhání počítače. Někdo z pár tisíců obyvatel
vesmírné lodi se ji pokusil zabít. A pokud rychle něco nepodnikne, její
rodiče budou další na řadě. Proto teď musí co nejrychleji rozluštit skrytá
tajemství Universa. Ale na jejím seznamu podezřelých figuruje i jediný
člověk, na kterém jí záleží: Syn, budoucí vůdce lodi a láska, která přišla
znenadání.

Až se mě dcera zeptá – Halina Pawlowská
Nikdy mne nenapadlo, že by má dcera stála o nějaké rady, notabene
MOJE! Často mi zdůrazňovala, že ví všechno líp, protože je přece
o pětadvacet let mladší! Teď je všechno jinak, ne proto, že bych zázrač-
ně omládla (což by se mi líbilo), ale protože má dcera si založila rodinu.
Založila si ji v našem domě. A jednou přišla a zeptala se: Co mám uva-
řit, aby mě chtěl? Co mám předložit tchyni, aby pochopila, že jsem nej-
báječnější na světě? Co mám sníst, abych zhubla?! A taky se zeptala
úplně prostě: Co mám udělat se šunkou, aby neoschla?
A tak vznikla tahle knížka! Jsou v ní totiž odpovědi na otázky mé dcery
a jsou v ní konkrétní recepty i rady, jejichž pravdivost je ověřená zkuše-
nostmi. A jestli náhodou i vy potřebujete vědět, jak rychle a bezbolest-
ně zkrásnět a co předložit bestii, která koketuje s vaším mužem, tak se
nechte inspirovat!

Žabičky v knihovně
1. listopadu si mrňouskové ze školky ze třídy Žabiček udělali čas na
návštěvu městské knihovny. Zjistili, jaké pěkné knížky je možné tam
najít, a poslechli si pohádky. A nakonec, protože tělo potřebuje i pohyb,
si i zatančili při večerníčkových písničkách. Zdá se, že se jim mezi
knížkami líbilo, někteří to tady dobře znají z návštěv s rodiči, jiní jsou
rozhodnuti sem své rodiče přivést. Slíbili, že zase přijdou, s paní učitel-
kou Maruškou a se slečnou učitelkou Míšou přijdou určitě.

Knihovnice D. Císařová

ZVEME VÁS NA
PRODEJNÍ VÝSTAVU KNIH

v sobotu 1. prosince od 14 do 17 hod.
a ve výpůjční době až do Vánoc
v Městské knihovně Nové Hrady.

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Městská knihovna Nové Hrady
bude uzavřena v době Vánoc
od 27. 12. 2012 do 4. 1. 2013

Městská knihovna v Nových Hradech vyhlašuje

ADVENTNÍ AMNESTII
od 1. prosince 2012 až do Vánoc

Čtenářům budou prominuty pokuty za pozdní vrácení knih
Přihlašování nových čtenářů zdarma
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – prosinec 2012

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v Kultur-
ním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení:
¡ 1. 12. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 1. 12. – Slepice – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 12. – Vraždy a něžnosti – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 12. – Romeo a Julie – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 27. 12. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 12. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 12. – Arabská noc – DK Metropol, ČB
¡ 6. 12. – Cena za něžnost (Divadlo Palace) – DK Metropol, ČB
¡ 7. a 8. 12. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 7., 8. a 31. 12. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 12. – Vánoční operní střípky s W. Taem a jeho hosty –

Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 12. – Kdo je tady ředitel? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 12. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 12. a 31. 12. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 12. 12. – Z nařízení bytové komise, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 12. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 13. 12. – Fuk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. a 15. 12. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 12. – Listování – Malé Divadlo, ČB
¡ 18. 12. – Rok na vsi – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 12. – Když se zhasne, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 12. – Misantrop – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 12. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. a 29. 12. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 12. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Láska, sex a žárlivost – derniéra – Divadlo U Kapličky, ČB

Dětské divadelní představení:
¡ 1., 3., 5., 15., 22. 12. – Maruška a Duch Vánoc – Malé divadlo, ČB
¡ 2., 4., 9. 12. – Vánoční abeceda – Malé divadlo, ČB
¡ 2. 12. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 12. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 12. – Vánoční příběh – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 12. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 12. – O veliké řepě a další pohádky – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 12. – Čarodějka Jeniffer – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 12. – Sto roků prázdnin, Malé divadlo, ČB
¡ 31. 12. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB

Koncerty:
¡ 1. 12. – Koncert Josefa Zímy, orchestru Jiřího Sládka – DK Metropol
¡ 2. 12. – Adventní koncert skupiny Nezmaři – Klášter Zlatá Koruna
¡ 3. 12. – Vlasta Redl a Naše nová kapela – DK Metropol, ČB
¡ 5. 12. – Jihočeská komorní filharmonie & Nezmaři –

Koncert. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 9. 12. – Adventní koncet Wild Sticks –

Kostel Navštívení P. Marie, Borovany

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.
Výzva pro subjekty cestovního ruchu
kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích ces-
tovního ruchu (Regiontour Brno, ITF Bratislava a Holiday World
Praha) prostřednictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže, mohou
své tištěné propagační materiály dodat nejpozději do 14. ledna 2012
do novohradského informačního centra. Materiály budou k dispozi-
ci návštěvníkům veletrhu na stánku propagujícím region Novohrad-
sko, Borovansko a Trhovosvinensko. IC

Hlášení městského rozhlasu
Máte-li zájem o zasílání hlášení městského rozhlasu na Váš e-mail,
můžete nahlásit svůj e-mail osobně na KIC Nové Hrady nebo zaslat
požadavek na infoc@novehrady.cz.

¡ 13. 12. – Jihočeská dechová kapela Jižani –
Koncert. síň Otakara Jeremiáše, ČB

¡ 13. 12. – Gospelové Vánoce 2012 –
Kostel sv. Jana Nepomuckého, ČB

¡ 15. 12. – Pavel Šporcl pro Nazaret – Borovany
¡ 15. 12. – Vánoční galakoncert (JKF) – DK Metropol, ČB
¡ 17. 12. – Cimbal Classic & Polajka –

Koncert. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 21. 12. – J. J. Ryba – Česká mše vánoční (JKF) –

Koncert. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 21. 12. – Aneta Langerová studio tour 2012 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 23. a 26. 12.  Vánoční koncert (soubor opery JD) –

Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 1. 2013 – Novoroční koncert – DK Metropol, ČB

Sportovní vyžití:
¡ SK Dynamo České Budějovice – fotbalové zápasy

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ Král duchů a Třeštil aneb jak zkrotit nelidu (6. – 23. 6. 2013)

– kouzelná romanticko-komická hra
¡ Pták Ohnivák a liška Ryška (15. 6. – 24. 8. 2013)

– klasická česká pohádka
¡ Divotvorný hrnec (26. 6. – 15. 7. 2013) – muzikál
¡ Carmen (18. – 21. 7. 2013) – baletní příběh Carmen a Dona José,

toto klasické a světoznámé dílo, vypráví o přání, žárlivosti, lásce,
hříchu a pomstě.

¡ Rigoletto (26. – 31. 7. 2013) – nesmrtelná opera o otcovské lásce,
milostné vášni a nelítostné kletbě.

¡ Romeo a Julie (2. – 4. 8. 2013) – balet na motivy nejkrásnějšího
milostného příběhu W. Shakespeara.

¡ Ženy Jindřicha VIII. (6. – 17. 8. 2013) – česká komedie o zálet-
ném králi Jindřichovi, jeho šesti ženách, zrádném rádci a královu
dvojníkovi, který způsobil neuvěřitelné věci.

¡ Dekameron (21. 8. – 7. 9. 2013) – komedie plná vzrušujícího
dobrodružství, vtipu a lásky.

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

Masopustní výbor zve
všechny účastníky Novohradského masopustu

na schůzku, která se koná dne 5. 1. 2013 od 17.00 hod.
v Restauraci u Václava.

Termín Novohradského Masopustu: 9. – 10. 2. 2013.
Zve Masopustní výbor
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Sportovní klub Byňov,

oddíl stolního tenisu,
pořádá

TURNAJ
PRO VEŘEJNOST,

který se koná v sobotu

12. ledna 2013 od 9 hod.
v herně SK Byňov na Jakuli v ŽPSV.

Ceny a občerstvení
budou připraveny.

Srdečně zveme všechny zájemce
o stolní tenis.

SK Byňov, oddíl stolního tenisu

Tělovýchovná jednota Nové Hrady přeje
všem sportovcům a spoluobčanům Nových
Hradů šťastné a veselé prožití svátků vá-
nočních a hodně štěstí a zdraví v roce
2013. Tímto chceme též poděkovat za ce-
loroční podporu sportu v našem městě.

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

Již sedmým rokem na podzim probíhá turnaj smíšených družstev ve volejbale „O NOVO-
HRADSKÝ POHÁR TJ“.

Letos jsme se sešli v sobotu 20. 10. 2012 v tělocvičně TJ (hale), kde od 8.30 – 16.00 hodin bo-
jovala družstva TJ N. HRADY, BUDVAR, KRIMINÁLNÍ POLICIE PRAHA, JZD PLANÁ a
STŘEDOČESKÁ POLICIE.

Bitva to byla velkolepá, minulý rok vyhráli pohár překvapivě pánové ze SPRÁVY
A ÚDRŽBY SILNIC, letos se nezúčastnili. Ale přijeli pánové z BUDVARU a opět pohár vyhrá-
li. GRATULUJEME A UVIDÍME, JESTLI HO PŘÍŠTÍ ROK OBHÁJÍTE! Ale nezoufáme,
naše heslo zní: „NENÍ DŮLEŽITÉ VYHRÁT, ALE ZÚČASTNIT SE!“

TJ N. HRADY již dvakrát pohár vyhrála a 2. místo nám také sluší – GRATULUJI nám
k umístnění na stupních vítězů.

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

nám zpestřuje turnaj vtipem a sponzorskými dárky.
VELKÉ DÍKY patří organizátorce LAĎCE BÁRTOVÉ, která každoročně toto setkání zajis-

tí. Poděkování také patří Mysliveckému sdružení Nové Hrady za zapůjčení klubovny. Mirku
WEGEROVI st. a jeho týmu za výborné pohoštění a Blance CÁPLOVÉ za pěkné fotky na
památku, děkujeme!

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

Veselé a příjemné Vánoce, zdraví, štěstí, pohodu a spoustu sportovního elánu v roce 2013 -
SPORTU ZDAR!

Marie Dorotovičová, předsedkyně SPV při TJ Nové Hrady.

Přejeme všem sportovcům a spoluobčanům příjemné prožití svátků vánočních a v novém
roce 2013 zdraví, štěstí, lásku a spoustu sportovních a životních úspěchů.

Výbor Tělovýchovné jednoty N. Hrady

Kluci v akci

Nástup všech družstev

Na zdraví

Tělovýchovná jednota
Nové Hrady

D Ě K U J E
společnosti ČEZ a. s.
za finanční podporu

v roce 2012.
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11. Mistrovství ČR v AKJ Open Fighting & hard kata 2012
Jihočeští závodníci triumfovali na prestižní soutěži

Tento víkend se do Plzně sjelo přes dvě stě
soutěžících na 11. Open Fighting a Hard kata -
Mistrovství ČR v Sebeobranném systému
Allkampf-Jitsu. Setkali se zde vyznavači sebe-
obranných systémů Allkampf-Jitsu, Jiu Jitsu,
Brazilského Jiu Jitsu, ale také karate Shoto
Kan, Shito Ryu, Judo, Valetudo a MMA z celé
České republiky.

Na zápasištích se soutěžilo ve dvou disciplí-
nách. V dopoledních hodinách se konala soutěž
kata, kde závodníci ve dvou kolech předváděli
povinné sestavy karate stylů Shoto Kan, Shito
Ryu a Allkampf-Jistu dle jejich zaměření, kdy
součet bodů určuje pořadí jednotlivců. V kate-
gorii mistrovských pásů excelovali novohrad-

ští karatisté, kteří předvedli precizní sestavy,
Petr Zachař obhájil loňské prvenství a Jaromír
Švenda vybojoval stříbrnou pozici. Oba potvr-
dili, že jsou na tuto soutěž opět velice dobře
připraveni. V kategorii kata muži nad 34 let
mistrovské stupně zvítězil Martin Hermann.
V soutěži kata od 16. let do mistrovských stup-
ňů vybojoval bronz Ladislav Bárta z TJ N.
Hrady.

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu
AKJ Fighting. Tato disciplína je zápasová for-
ma Allkampf-Jitsu, kde proti sobě nastupují
dvojice dle věkových a váhových kategorií.
Zápas má tři fáze, v první soupeři používají
údery a kopy, v druhé se po zachycení soupeře
již používají jen podmety, stržení a hody. Ve
třetí fázi se snaží bojovníci jeden druhého na
zemi znehybnit. Za všechny kvalitní techniky
podle pravidel AKJ ČR jsou zápasníkům
přičítány body a je určeno pořadí v kategorii.

Nejlépe si vedl junior Tomáš Hermann,
který neměl ve své kategorii soupeře a tak opět
startoval v kategorii muži +95 kg, ve které po
tvrdých soubojích zvítězil před domácím zá-
vodníkem Edlem z ŠBU Plzeň a Jakubčíkem
z VSK BUDO Praha a odvezl si tak titul Mis-
tra ČR AKJ. Stříbrnou medaili vybojoval od-

dílový kolega Pavel Winkler v kategorii muži
-69 kg za Maršíkem z Kobra Kladno, před To-
máškem z Cobra Ryu Strakonice. V kategorii
muži -95 kg po dlouhých a složitých zápasech
zvítězil Ladislav Bárta a získal titul Mistra ČR
AKJ pro N. Hrady, před druhým Burešem a
třetím Novákem z VSK BUDO Praha.

Nyní se naši závodníci připravují na
nadcházející Mistrovství ČR juniorů a mlá-
deže v karate, které se bude konat ve dnech
1.–2. prosince ve sportovní hale v Českých
Budějovicích.

trenér Martin Hermann

Tomáš Hermann útočí kopem na soupeřovo
střední pásmo

Ladislav Bárta zvítězil v kategoii muži do 95 kg

Martin Hermann zvítězil v kategorii kata muži na 34 let mistrovské stupně

Petr Zachař zvítězil v kategorii kata mistrovské stupně a Jaromír Švenda
vybojoval druhé místo Tomáš Hermann zvítězil v kategorii muži nad 95 kg

Zleva Tomáš Hermann,Jaromír Švenda,Martin Hermann,Petr Zachař
a Ladislav Bárta
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úřední dny: každou středu od 14.30 do 16.30 h
nebo dle dohody

Firma MEDISIZE CZ, s. r. o. sídlící v Trhových Svinech
děkuje všem svým zaměstnancům za úspěšné zvládnutí

pracovních úkolů v roce 2012 a přeje jim a jejich
rodinám do nového roku 2013 hodně

pracovních a životních úspěchů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s. r. o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel.: 386 305 277, e-mail: jkaplova@medisize.cz

řádková inzerce

� Prodám byt 3+1 s garáží v Hradební ulici, 2 patro.
Cena: 1,300.000,- Kč. /Možný i pronájem/.
Tel.: 602 168 652

Drogerie na náměstí
si Vás dovoluje pozvat
k předvánočním nákupům
V nabídce máme:
dárkové kazety od 99 Kč
vánoční balíčky od 49 Kč
toaletní a parfémované vody, deodoranty, holící potřeby,
vlasovou kosmetiku, dekorativní kosmetiku,
dětské a kojenecké potřeby.

U nás zakoupené zboží Vám rádi dárkově zabalíme.

Všem našim spokojeným zákazníkům přejeme krásné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2013.

Upozornění: Z důvodu plánované, rozsáhlé rekonstrukce
se stěhování prodejny odkládá na jarní měsíce roku 2013.
Rádi Vás přivítáme v nové, prostornější prodejně a připravujeme rozšíření
o široce sortimentní hračkárnu a jiné Vámi žádané zboží.

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!


