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Konce a začátky světa ve světě a v nás
Po loňském roce, hlavně v jeho závěru, kte-

rý byl takový nějaký divný, dračí a chvílemi
ošklivý, mám daleko větší potřebu a touhu po
klidu, po dobru, po radosti, po dobrých zprá-
vách. A určitě to není jenom díky tomu, čím
vším jsme byli krmeni v celostátních médiích
v roce 2012, vyděšeni skutečnými událostmi
v celé společnosti, varováním o konci světa.
Občas se přihodí i „konec světa vlastní“. Jedi-
ná útěcha by mohla být v přísloví, že „všechno
zlé je pro něco dobré“. Stačí jen překonat a
přežít to zlé, dohrabat se k tomu dobrému. Ale
musejí se skutečně stále a dokola ty boje se
„zlem“ vésti, musí to „zlo“ být? Hm. Kdo ví?
Kdo ví. Dobro budiž pochváleno! A tak dík
za všechny dobré zprávy v našem Zpravoda-
ji! Ať nás provází!  A snad i proto čtěte dál…

K. Jarolímková

Opraváři
Opravujem silnice
chodníky a ďuzny
i významné budovy
co nás občas przní.

Opravujem kostely
a v nich všechno svaté
opravujem náměstí
s událostmi spjaté.

Opravy jsou žádoucí
pomník každý staví
o peníze nejde přec
nahlas všichni praví.

Opravujem o sto šest
v tom jsme velcí mistři
Kdy opravíme člověka?
Tak řekněte, vy chytří.

Rozum v lihu
Dnes musíte mít odvahu
používat rozum selský
když kolem jsou jen chytráci
až nebetyčně božský.

A kdyby jenom chytráci
oni i velcí svatí
co tleskají si od rána
ačkoli všechno hatí.

A milujíc své jistoty
co skromně přehlížejí
však jsou to jenom dětské hry
oni si rádi hrají.

Hrají si s tebou, se všemi
nejradši s nerozumem
ten se dá snadno ochočit
to stačí vodka s rumem.

Tak pozor selský rozume
v čem si chceš zaplavat,
však vlastně – jak chceš, jak myslíš
buď vhodný preparát.

Co chtít
Hloupne lid i jeho král
a ten lid neví co má chtít dál.

Anebo ví a nechce říct
tak asi budem mít to sladké nic.

Nikdo si neřekne, všichni se bojí
žijeme společně náš život dvojí.

Co nám as chybí?
Přijdeme na to?
Co bychom brali?
A co chtít za to?

(P.S. Šťastnou ruku při prezidentských vol-
bách 2013.)

Pozvánky na leden
12. 1. Turnaj ve stolním tenisu
18. 1. Myslivecký ples
21. 1. Přehrávka akordeonového

oddělení ZUŠ
21. 1. Divadlo Tři prasátka v MŠ
23. 1. Koncert KPH
24. 1. Cestovatelské promítání

v Koželužně
24. 1. Pohádka Kocourkov pro ZŠ

a ještě
2. 2. Masopust v Údolí, Zámecký ples

20 LET KARATE V NOVÝCH HRADECH
Před dvaceti lety vznikl oddíl karate při TJ Nové Hrady

Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
u příležitosti dvacetiletého výročí založení oddílu karate při Tělovýchovné

jednotě v Nových Hradech bych vám velice rád představil náš oddíl a stručně
popsal jeho historii.

V srpnu roku 1992 jsem se seznámil se skupinkou novohradských sportovců, kteří nadšeně
trénovali karate styl Shoto Kan. Tréninky probíhaly většinou v zámeckém parku, kde se scházeli
budoucí trenéři David Rusiňák a Karel Staněk, dále zde cvičili Jiří Staněk, Richard Debera a La-
dislav Homolka. Během prvního půl roku se skupina sportovců rozrostla o nově příchozí, přede-
vším děti a mládež a bylo nutné vytvořit oddíl, který by mladé sportovce zastřešoval. V té době
jsem byl držitelem stupně technické vyspělosti (barevné pásy na kimonu) 3. kyu - hnědý pásek a
měl jsem také první zkušenosti s tréninkem karate jako trenér III. třídy mládeže při TJ Krnov,
proto jsem podal přihlášku do Jihočeského svazu karate. K 11. lednu 1993 tak byl založen a
registrován nově vzniklý oddíl Karate při TJ Nové Hrady, který zahájil svoji činnost při
Jihočeském svazu karate. pokračování na str. 23

Prezidentské volby 2013

11. 1. 2013, 14.00 – 22.00 hod.
12. 1. 2013, 8.00 – 14.00 hod.

Myslivecké sdružení Nové Hrady
zve na tradiční

Myslivecký
ples,
který se koná

v pátek 18. 1. 2013
od 20.00 hodin v Hotelu Máj

K tanci a poslechu hrají kapely
ROSA a JIŽANI

Bohatá zvěřinová tombola
Vstupné 80 Kč

Velice děkujeme celému týmu KIC Nové Hra-
dy za zapůjčení kinosálu v Českém domě pro
Vánoční třídní besídku dne 19. 12. 2012 a pře-
devším paní Blance Cáplové za perfektní ser-
vis po celý den. Přejeme všem mnoho úspěchů
v roce 2013, hlavně pevné zdraví, štěstí a hod-
ně krásných dnů!!!

žáci III. B a paní učitelka Rolínková
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Zápis z 64. schůze městské rady
ze dne 29. 10. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 63. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 63. jednání rady města.

� 2. Návrh smlouvy o dílo
Rada schvaluje Smlouvu o dílo č. 130/2012
s pí. Ing. Markétou Hoškovou, Zlín na zpra-
cování dokumentace pro výběr dodavatele
k dotačnímu projektu: Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.

� 3. Seminář o průkazech energetické
náročnosti budov
Rada souhlasí s konáním semináře v objek-
tu bývalého Statku v Nových Hradech na
téma: Průkazy energetické náročnosti bu-
dov a pověřuje MěÚ Nové Hrady, Kulturní
a informační centrum zajištěním přípravy
akce.

� 4. Žádost o pronájem – čp. 14
Rada bere na vědomí žádosti o pronájem ne-
bytových prostor v Husově čp. 14. Rada vy-
zývá uchazeče k předložení podnikatelského
záměru, včetně navrhované výše nájemného
na pět let.
(Rada obdržela od EJA studio s. r. o., Nové
Hrady a od p. Tomáše Filipa žádost o proná-
jem nebytových prostor, Husova čp. 14, Nové
Hrady. Rada vzala žádosti na vědomí a
pověřila starostu ve spolupráci s tajemnicí
MěÚ Nové Hrady zasláním výzvy oběma
uchazečům s tím, že jejich žádosti budou
doplněny o podnikatelský záměr, včetně ná-
vrhu nájemného na dobu pěti let.)

� 5. Zveřejnění záměru prodeje
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc.
KN č. 301/2 o výměře 1 000 m2 v k. ú. Nové
Hrady Martině a Václavu Volkovým, Hra-
dební 377, Nové Hrady. Rada doporučuje
zastupitelstvu schválit prodej předmětného
pozemku dle podmínek schválených Zastu-
pitelstvem města pro prodej pozemků v této
lokalitě. Rada postupuje žádost k projedná-
ní na jednání zastupitelstva města.

� 6. Úřední záznam Osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada schvaluje záměr prodeje části poze-
mku parc. č. 1482/105 o výměře 25m2 v k. ú.
Byňov a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ní na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň úřední záznam k provedení
místního šetření k žádosti p. Vohosky,
Byňov k prodeji části pozemku parc. č.
1482/105 v k. ú. Byňov. Osadní výbor nemá
námitek k prodeji předmětného pozemku.)

� 7. Úřední záznam Osadního výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň
Rada schvaluje záměr prodeje části poze-
mku parc. č. 975/2 o výměře 981m2 v k. ú.
Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ní na úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň úřední záznam k provedení
místního šetření k žádosti manželů Němco-

vých, Štiptoň k prodeji pozemku parc. č.
975/2 o výměře 981m2 v k. ú. Štiptoň. Osad-
ní výbor nemá námitek k prodeji předmět-
ného pozemku.)

� 8. Žádost o zachování provozu obchodu
Rada bere na vědomí žádost občanů obce
Údolí o přijetí opatření k uzavření obchodu
v obci a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od občanů obce Údolí, za-
stoupených osadním výborem Údolí žádost
o zahájení jednání s vedením společnosti
Flosman, Tábor, neboť tato společnost oznámi-
la ukončení provozu obchodu v Údolí k 31.
10. 2012. Občané žádají o přijetí opatření, kte-
rá by pomohla uzavření dané provozovny
v Údolí odvrátit, případně přijetí potřebných
kroků, které povedou k obnovení provozu ob-
chodu jiným provozovatelem.)

� 9. Zápis Osadního výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule
Rada bere na vědomí Zápis č. 4 zasedání
Osadního výboru ze dne 8. 10. 2012 a pově-
řuje starostu řešením podnětů osadního vý-
boru.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule zápis ze 4. zasedání ze dne
8. 10. 2012 s tím, že osadní výbor podal ně-
kolik podnětů týkajících se jednotlivých
osad. Podněty se týkají zejména vysekání
keřů podél cest, umístění prosklené vývěsky
v osadě Jakule, přesazení dubu v blízkosti
domu čp. 92 či zveřejňování informací ve
vývěskách osadního výboru.)

� 10. Žádost o udělení výjimky
Rada souhlasí s udělením výjimky z počtu
dětí v třídě 3. mateřské školy na školní rok
2012-2013, v souladu s ustavením § 23 odst.
3 zák. č. 561/2004 Sb.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost u udělení výjimky
z počtu dětí v třídě Sluníčka z 24 až na
28 dětí na školní rok 2012 - 2013 s tím, že
navýšení počtu dětí nebude na újmu kvalitě
výchovně vzdělávací práce školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí.)

� 11. Návrh omezení provozu
Rada bere na vědomí omezení provozu a
uzavření Mateřské školy Nové Hrady
v době podzimních a vánočních prázdnin.

� 12. Žádost o dotaci plaveckého výcviku ZŠ
Rada schvaluje dofinancování plaveckého
výcviku žáků 3. a 4. ročníků Základní školy
Nové Hrady a pověřuje finanční komisi za-
řazením do rozpočtu r. 2013.

� 13. Ošetření památného stromu
Rada schvaluje spolufinancování ve výši
4.900,- Kč na ošetření památného stromu -
lípy v Konraticích a pověřuje účtárnu zapra-
cováním do rozpočtu roku 2012.

� 14. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Ka-
lendář akcí a událostí na rok 2013", souhlasí
s výběrem společnosti TYPODESIGN s. r. o.,
České Budějovice jako dodavatele a pověřuje
starostu města podpisem smlouvy o dílo.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu

o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Kalendář akcí a událostí na rok
2013" s tím, že kritériím výběrového říze-
ní nejlépe vyhověla nabídka společnosti
TYPODESIGN s. r. o., České Budějovice.)

� 15. Žádost o cenovou nabídku
Rada bere na vědomí cenovou nabídku na
koncertní křídlo zn. F. Scholze od pana
Štefana Matunáka a schvaluje jeho nákup
z prostředků rozpočtovaných v roce 2012
na provoz MěÚ Nové Hrady, Kulturního a
informačního centra.
(Rada na základě požadavku MěÚ Nové
Hrady, Kulturního a informačního centra
oslovila prodejce koncertních křídel pro do-
vybavení společenského sálu v objektu bý-
valého Statku. Rada oslovila 4 prodejce
resp. možné majitele koncertních křídel. Na
základě oslovení obdržela od p. Štefana
Matunáka, Kladné cenovou nabídku na
koncertní křídlo zn. F. Scholze, které splňu-
je požadavky KIC k zajištění koncertů. Os-
tatní oslovení se omluvili s tím, že v tuto
chvíli nemohou nabídnout koncertní křídlo
v požadovaném rozsahu.)

� 16. Usnesení Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Rada bere na vědomí Usnesení Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve věci podá-
ní rozkladu ve věci veřejné zakázky "Rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady –
II. etapa".

� 17. Žádost o výměnu bytů
Rada neschvaluje výměnu bytů mezi p. Mi-
roslavem Kubátem, 5. května čp. 170 a pí.
Marcelou Vlnatou, nám. Republiky čp. 59.

� 18. Zpětvzetí žádosti
Rada bere na vědomí zpětvzetí žádosti Iva-
na a Aleny Bartošových, České Budějovice
o odprodej části pozemku parc. č. 1456/2
v k. ú. Údolí u Nových Hradů.

� 19. Smlouva o výpůjčce
Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce s ČR -
Ministerstvem vnitra ČR ve věci výpůjčky
objektů a pozemků v areálu Pod Vodárnou
čp. 558, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 20. Předání vytýčené parcely
Rada bere na vědomí pozvánku Pozemko-
vého úřadu České Budějovice na předání
vytýčené parcely parc. č. 1211/11 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje místosta-
rostu p. Šlence účastí.

� 21. Dokončení stavby
Rada bere na vědomí informaci společnosti
SETERM CB, a. s. České Budějovice o ne-
zatížení věcným břemenem, vedení kabelu,
pozemek parc. č. 270/13 v k. ú. Nové Hrady
a postupuje ji zastupitelstvu města s návr-
hem na zrušení usnesení č. 7 bod 2. 1 ze dne
25. 8. 2011.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB,
a. s. České Budějovice oznámení o ukončení
stavby s názvem: Údolí u Nových Hradů
K 270/2 a 270/3 - kabel. V rámci této akce
byla uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene k pozemku parc.
č. 270/13 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.
Protože po dokončení stavby a po provede-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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ném geometrickém plánu nedošlo k zatížení
předmětného pozemku, není třeba podepsat
navrhovanou Smlouvu o věcném břemeni.)

� 22. Žádost o vyjádření, smlouva o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu – "Nové Hrady,
K 82/7/8, squash – kabel NN"
Rada bere na vědomí žádost Ing. Jana Ja-
bůrka, projektování elektrických zařízení,
České Budějovice o vyjádření k projektové-
mu návrhu stavby "Nové Hrady, K 82/7/8,
squash - kabel NN" a pověřuje stavební úřa-
du MěÚ Nové Hrady ve spolupráci se sta-
rostou zasláním odpovědi. Rada souhlasí s
návrhem Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu k akci "Nové Hrady, K 82/7/8, squash -
kabel NN" za jednorázovou úplatu ve výši
10 000,- Kč bez DPH s tím, že zatíženy by
byly pozemky parc. č. st. 273, 1008/2 a
817/8, a postupuje ji projednání na jednání
zastupitelstva města.

� 23. Podprogram Podpora regenerace
panelových sídlišť
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva pro místní rozvoj ČR o poskytnutí dota-
ce na akci: RPS - Nové Hrady, Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady - II. etapa,
souhlasí s realizací akce a pověřuje starostu
zajištěním podkladů pro realizaci akce dle
podmínek dotačního titulu.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace
na akci: RPS - Nové Hrady, Regenerace pa-
nelového sídliště Nové Hrady - II. etapa.
Poskytnutá dotace je ve výši 4 mil. Kč a cel-
kové náklady činí 5,898.540,- Kč.)

� 24. Kupní smlouva
Rada schvaluje Kupní smlouvu se společ-
ností SOME Jindřichův Hradec s. r. o., na
dodávku zametacího stroje a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy po obdržení Roz-
hodnutí o poskytnutí dotace.
(Rada obdržela návrh kupní smlouvy se spo-
lečností SOME Jindřichův Hradec s. r. o. na
dodávku zametacího stroje pro čištění všech
typů komunikací a všech typů znečištění, na
základě výběrového řízení: Snížení imisní
zátěže z dopravy ve městě Nové Hrady.)

� 25. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, České Budějovice o sdělení pod-
le zákona a pověřuje starostu zasláním sou-
hlasného stanoviska.

� 26. Správní rozhodnutí
Rada bere na vědomí probíhající správní řízení.

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

� 28. Prodej části pozemku u Švýcarského
domu
Rada bere na vědomí záznam z místního
šetření ve věci přístavby dřevníku k objektu
u Švýcarského domu a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady záznam z místního šetření ve

věci přístavby dřevníku k objektu u Švý-
carského domu spodního - nový na KN st.
239, k. ú. Nové Hrady s tím, že rada opětovně
projedná žádost JUNÁKU - svazu skautů a
skautek ČR, středisko VAVÉHA České Bu-
dějovice o možném odprodeji části pozemku.)

� 29. Územní plán
Rada bere na vědomí sdělení Stavebního
úřadu MěÚ Nové Hrady o postupu prací při
zpracování nového územního plánu.
(Rada obdržela od Stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady sdělení k průběhu prací na
tvorbě nového územního plánu města.
V současné době se získávají a zakreslují do
výkresu limitů Územně analytické podkla-
dy pro návrh zadání, kde se stanoví hlavní
cíle a požadavky na zpracování návrhu
územního plánu.)

� 30. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
Rada bere na vědomí Dodatek č. 3 ke Smlou-
vě o úvěru s Českou spořitelnou, a. s.
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s. Doda-
tek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 10706/11/LCD
ze dne 29. 6. 2011 s tím, že splatnost úvěru je
nejpozději do 31. 12. 2013.)

� 31. Zápis komise pro cestovní ruch,
podnikání a zaměstnanost
Rada bere na vědomí Zápis z jednání Komi-
se pro cestovní ruch, podnikání a zaměstna-
nost ze dne 25. 10. 2012.
(Rada obdržela od Komise pro cestovní
ruch, podnikání a zaměstnanost Zápis z jed-
nání ze dne 25. 10. 2012, ve kterém bylo
projednáno vyhodnocení turistické sezóny
za rok 2012, statistika návštěvnosti města
v roce 2012 a návrh produktů cestovního ru-
chu pro rok 2013.)

� 32. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo - akce
"Nové Hrady – obnova vodovodu a
kanalizace na náměstí Republiky
Rada schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
– akce "Nové Hrady - obnova vodovodu a
kanalizace na náměstí Republiky" a pověřu-
je starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti Eurovia, a. s.
návrh Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - akce
"Nové Hrady - obnova vodovodu a kanali-
zace na náměstí Republiky. Dodatek řeší
změnu v předmětu plnění na základě zjiště-
ní jiného uložení stávajících sítí v křižovat-
ce ulic Hradební a Komenského - z tohoto
důvodu dojde k rozšíření výkopů a konečné
úpravy asfaltových povrchů. Dodatek dále
řeší výměnu uliční vpusti a její přípojky do
stoky B – původní vpusť a přípojka jsou
v havarijním stavu, bylo tedy rozhodnuto
o dodání nové vpusti a přípojky. Dodatek
též řeší přesun jednotlivých aktivit v rámci
smlouvy o dílo z I. etapy do II. etapy.)

� 33. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – akce
"Oprava krovu a střechy kulturního
zařízení Český dům"
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
– akce "Oprava krovu a střechy kulturní-
ho zařízení Český dům" a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY, s. r. o. návrh Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo - akce "Oprava krovu a stře-
chy kulturního zařízení Český dům". Do-

datek řeší rozšíření díla o skutečnosti zjiš-
těné po odkrytí původní krytiny (zejména
doplnění nátěru tesařských konstrukcí) a
rozšíření díla o pomístné opravy fasády
a doplnění protisněhových háků.)

Zápis z 65. schůze městské rady
ze dne 7. 11. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 64. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 64. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 4
Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4
(Rada projednala návrh rozpočtového opat-
ření č. 4. Budou provedeny přesuny mezi
jednotlivými položkami, na objemu rozpoč-
tu se nic nemění.)

� 3. Žádost o pronájem
Rada města schvaluje pronájem neby-
tových prostor v objektu nám. Republiky
čp. 57 pí. Kateřině Fáčové, Pod Zámeckým
čp. 466, Nové Hrady na dobu pěti let s tří-
měsíční výpovědní lhůtou s nájemným
20.000,- Kč/rok a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 4. Kalkulace nákladů veřejného
osvětlení
Rada města bere na vědomí kalkulaci nákla-
dů veřejného osvětlení na Jakuli ve výši
39.495,- Kč a postupuje ji Osadnímu výbo-
ru Byňov, Jakule, Štiptoň k projednání.
(Rada obdržela od Technických služeb města
Nových Hradů kalkulaci nákladů k instalaci
veřejného osvětlení na Jakuli ve výši 39.495,-
Kč. Jedná se o nové veřejné osvětlení ve smě-
ru od areálu ŽPSV k domu pana Svobody.)

� 5. Žádost o stanovisko
Rada města bere na vědomí žádost Odboru
životního prostředí MěÚ Nové Hrady o sta-
novisko k umístění odchyceného toulavého
psa do útulku a souhlasí s jeho umístěním
v útulku Domov fauny v Krásné Hoře.

� 6. Dětská hřiště
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Bonita Group Service s. r. o. Tišňov
o možnosti čerpání dotace na dětské hřiště
z programu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR a pověřuje starostu dalším jednáním.

� 7. Poskytnutí informace
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti BONWER WIN a. s., Ostrava
o výši odvodu za III. čtvrtletí roku 2012
v souvislosti s výkonem loterní činnosti ve
výši 22.687,- Kč.

� 8. Pozvánka
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
tyčení pozemku v k. ú. Hranice u N. Hradů.

� 9. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva VB-souhlas s
umístěním energetického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Jana
Jabůrka, České Budějovice pro společnost
E.ON Česká republika, s. r. o. České Budějo-
vice a postupuje ji k projednání na jednání
zastupitelstva města s tím, že bude požado-
vána jednorázová úplata ve výši 10 000,- Kč
bez DPH.
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� 10. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada města souhlasí s navrhovanou stavbou
"Nové Hrady, K 817/8, squash - kabel NN",
kde investorem této stavby je E.ON Distri-
buce, a. s.

� 11. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 12. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 13. Návrh podmínek provozu – sál
Nakolice, osadní místnost Údolí,
spolkový a společenský sál v objektu
bývalého Statku v N. Hradech
Rada města schvaluje návrh provozu Spol-
kového a společenského sálu v Nakolicích,
Spolkové a společenské místnosti v objektu
hasičské zbrojnice v Údolí a Spolkového a
společenského domu čp. 74 v Nových Hra-
dech po skončení rekonstrukce dle návrhu.

� 14. Novohradská občanská společnost –
návrh spolupráce a partnerství
Rada města bere na vědomí Protokol o part-
nerství s Novohradskou občanskou společ-
ností o. s. na projektu "Rodina a zaměstnání
- inovace pro venkov", souhlasí (v případě
získání dotační podpory k realizaci) se za-
pojením Města Nové Hrady do projektu
jako partnera a pověřuje starostu podpisem
prohlášení o partnerství.
(Rada byla Mgr. Jarolímkem informována
o návrhu spolupráce a partnerství Města
Nové Hrady se společností Novohradská
občanská společnost o. s. na projektu "Ro-
dina a zaměstnání - inovace pro venkov".
Partnerství je bez finančního příspěvku,
město bude po finanční stránce zajišťovat
udržitelnost některých výstupů projektu.)

� 15. Smlouva s E. ON Energie a. s.
Rada města schvaluje smlouvu s E.ON
Energie, a. s. na dodávku elektrické energie
(produkt Obec 36) a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Ener-
gie a. s. návrh produktu Obec 36 na dodávku
elektrické energie. Produkt nabízí Městu
Nové Hrady a jeho zřizovaným organiza-
cím fixní cenu elektrické energie pro období
2013–2015.)

� 16. Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo – akce
"Modernizace místních komunikací
Nové Hrady – zlepšení dostupnosti a
bezpečnosti na daných úsecích"
Rada schvaluje Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo
– akce "Modernizace místních komunikací
Nové Hrady - zlepšení dostupnosti a bez-
pečnosti na daných úsecích" a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti SWIETELSKY
stavební, s. r. o. návrh Dodatku č. 4 Smlouvy
o dílo - akce "Modernizace místních komu-
nikací Nové Hrady - zlepšení dostupnosti a
bezpečnosti na daných úsecích". Dodatek

řeší upřesnění rozsahu díla na základě geo-
metrického zaměření části díla v lokalitě
Údolí u N. Hradů. Dodatkem dochází k na-
výšení ceny díla o 2 240,- Kč bez DPH.)

Zápis z 66. schůze městské rady
ze dne 19. 11. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 65. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 65. jednání rady města.

� 2. Dokoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Luďka
Vlčka, České Budějovice o dokoupení po-
zemku parc. č. 431/8 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje starostu spolu s Osadním
výborem Údolí u Nových Hradů svoláním
místního šetření.

� 3. Úřední záznam
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 527/24 a č. 257/27 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Údolí u
Nových Hradů souhlasné stanovisko k pro-
deji části pozemku parc. č. 527/24 a č.
257/27 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Mís-
tostarosta p. Šlenc informoval o provedeném
místním šetření s tím, že nejsou námitky
k prodeji předmětných pozemků.)

� 4. Žádost o pronájem zemědělských
pozemků
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 1402, č. 1436 a č. 1498 v k. ú.
Nakolice a pověřuje tajemnici MěÚ zveřej-
něním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od 1. Jihočeské zemědělské
a. s., Svébohy žádost o pronájem zeměděl-
ských pozemků parc. č. 1402, 1436, 1498
v k. ú. Nakolice.)

� 5. Žádost o pronájem zemědělských
pozemků
Rada města bere na vědomí žádost 1. Jiho-
české o pronájem pozemků v k. ú. Štiptoň,
Byňov a Údolí u Nových Hradů ve vlastnic-
tví města.

� 6. Žádost o pronájem pozemku
Rada města schvaluje záměr pronájmu poze-
mku parc. č. 945/6 v k. ú. Štiptoň a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada bere na vědomí žádost Jihočeských
lesů a. s., České Budějovice o pronájem poze-
mku parc. č. 945/6 v k. ú. Štiptoň. Jedná se o
pozemek v areálu kamenolomu ve Štiptoni.)

� 7. Žádost o pronájem pozemku
Rada města neschvaluje záměr pronajmout
pozemek parc. č. 940 v k. ú. Štiptoň.
(Rada obdržela od Jihočeských lesů a. s.,
České Budějovice žádost o pronájem poze-
mku parc. č. 940 v k. ú. Štiptoň, jedná se
o přístupovou cestu ke kamenolomu.)

� 8. Změna v užívání bytu
Rada města bere na vědomí oznámení
o změně nájemce bytu č. 3 v Komenského
395, Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ústavu nanobiologie a
strukturní biologie CVGZ, pracoviště Nové
Hrady oznámení o změně nájemce bytu č. 3

v Komenského 395, Nové Hrady s tím, že
novým nájemcem je zaměstnanec AV ČR
pan Martin Novák.)

� 9. Odměny zaměstnanců TSM
Rada města bere na vědomí výplatu odměn
zaměstnancům TSM za II. pololetí roku
2012 a stanovuje odměnu zastupující ředi-
telce pí. Aleně Kedrušové dle návrhu.

� 10. Mezistátní veteraniáda Liberec
Rada města schvaluje p. R. Rusiňákovi,
Nové Hrady příspěvek ve výši 1. 357,- Kč
na pokrytí nákladů spojených s účastí na
závodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Mezistátní veteraniáda Liberec". Rada
města děkuje p. R. Rusiňákovi za úspěšnou
reprezentaci Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady žádost o finanční příspěvek k vyúč-
tování nákladů spojených s účastí na zá-
vodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Mezistátní veteraniáda Liberec", které se
dne 17. 11. 2012 zúčastnil.)

� 11. Smlouva o poskytování služeb
mobilního operátora
Rada města schvaluje Smlouvu o posky-
tování služeb mobilního operátora se spo-
lečností Telecom 21 CB s. r. o., České
Budějovice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Telecom 21
CB s. r. o., České Budějovice návrh smlou-
vy o poskytování služeb mobilního operáto-
ra T. Mobile Czech Republic a. s. Na
základě této smlouvy dojde k výraznému
zlevnění provozu mobilních telefonů v rám-
ci MěÚ Nové Hrady.)

� 12. Komplexní pozemková úprava
Veveří u Nových Hradů a Mýtiny
Rada města bere na vědomí pozvánku k od-
souhlasení nově navržených pozemků v k.
ú. Veveří u Nových Hradů a Mýtiny a pově-
řuje starostu dalším jednáním.

� 13. Žádost o povolení užití městského
znaku
Rada města souhlasí s užitím městského
znaku do emise zápalkových nálepek.
(Rada obdržela od Ing. Mileny Palkové, fir-
ma Zápalka, Plzeň žádost o povolení užití
městského znaku a nabídku reklamních zá-
palek.)

� 14. Poskytnutí informace
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti BONWER WIN a. s., Ostrava o výši
odvodu 22.687,- Kč, za výkon loterní čin-
nosti.

� 15. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 14. 11. 2012 a zařazuje p. Pavla Bruc-
knera do seznamu uchazečů o byt v DPS.
Rada na základě doporučení komise souhla-
sí s uzavřením smlouvy o nájmu na uvolně-
ný byt 0+1 Byňov – Jakule čp. 121, s pí.
Michaelou Dřevovou, Nové Hrady s tím, že
smlouva bude prodlužována vždy po 3 mě-
sících. Rada rozhodla o nepřidělení bytu
1+2 v domě čp. 12 v N. Hradech a pověřila
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tajemnici MěÚ Nové Hrady opakovaným
zveřejněním záměru pronájmu.

� 16. Stavební řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 17. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 18. Cyklokrosová, bikrosová a
motokrosová trať
Rada města bere na vědomí seznámení
s podklady pro rozhodnutí o udělení výjim-
ky ze zákazu, pro rozhodnutí Krajského úřa-
du Jihočeského kraje a pověřuje starostu
města dalším jednáním.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru životního prostředí, ze-
mědělství a lesnictví seznámení účastníků
řízení s podklady pro rozhodnutí o udělení
výjimky ze zákazu škodlivě zasahovat do
přirozeného vývoje zvláště chráněných dru-
hů a živočichů a jejich biotopu. Výjimka je
požadována za účelem zřízení cyklokroso-
vé, bikrosové a motokrosové tratě v areálu
bývalé pískovny Nakolice. K žádosti Města
Nové Hrady o povolení výjimky vydala
kladné stanovisko společnost Calla – sdru-
žení pro záchranu prostředí.)

Zápis z 67. schůze městské rady
ze dne 28. 11. 2012 - mimořádná

� 1. Kontrola usnesení z 66. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 66. jednání rady města.

� 2. Technické služby města Nových
Hradů – předání funkce a pověření,
stanovení platu
Rada na základě žádosti pana Ing. Františka
Štangla a jednání ze dne 26. 11. 2012 souhla-
sí s posunutím termínu předání funkce ředi-
tele TSM Nových Hradů k datu 1. 1. 2013
s tím, že do doby opětovného výkonu funk-
ce ředitele nebude pan Ing. Štangl pobírat
příplatek za vedení. Rada města pověřuje pí.
Alenu Kedrušovou výkonem funkce zastu-
pující ředitelky Technických služeb města
Nových Hradů do 31. 12. 2012.
(Rada města byla starostou města seznáme-
na se zápisem z jednání ze dne 26. 11. 2012
ve věci předání pozice ředitele Technických
služeb města Nových Hradů. Na základě
výběrového řízení byla po dobu uvolnění
pana Ing. F. Štangla do pozice uvolněného
radního Jihočeského kraje pověřena paní A.
Kedrušová výkonem funkce zastupující ře-
ditelky. Toto pověření bylo stanoveno s ter-
mínem do 30. 11. 2012. Vzhledem k tomu,
že pan Ing. Štangl nebyl pro další volební
období zvolen do uvolněné funkce v rámci
zastupitelstva Jihočeského kraje, vrací se na
svoji původní pozici ředitele TSM Nových
Hradů. Na jednání dne 26. 11. 2012 požádal
pan Ing. Štangl o to, aby fyzické předání
funkce proběhlo až k 1. 1. 2013 s tím, že by
do doby předání funkce nepobíral příplatek
za vedení. Rada souhlasila s posunutím ter-

mínu předání funkce ředitele TSM Nových
Hradů k datu 1. 1. 2013 a pověřila paní A.
Kedrušovou vykonáváním funkce zastupu-
jící ředitelky do 31. 12. 2012.)

� 3. Rozhodnutí Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ve věci veřejné zakázky malého
rozsahu "Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady- II. etapa" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy o dílo s vybraným ucha-
zečem dle výběrového řízení.
(Rada obdržela od předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže rozhodnutí ve
věci veřejné zakázky malého rozsahu: Rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady -
II. etapa" s tím, že předseda Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže potvrdil původní
rozhodnutí ÚOHS a zamítnul podaný roz-
klad společnosti SaM silnice a mosty, a. s.)

� 4. VZ – Rekonstrukce chodníku podél
jižní strany náměstí
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky: Rekonstrukce chodníku podél jižní
strany náměstí a schvaluje jako dodavatele
společnost EUROVIA CS a. s., České Bu-
dějovice. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy o dílo.
(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu "Rekonstrukce
chodníku podél jižní strany náměstí". Do vý-
běrového řízení se přihlásilo 5 společností se
svou nabídkou, hodnocena byla pouze cena.
Nejnižší nabídku ve výši 461. 862,71 Kč
včetně DPH, zaslala společnost EUROVIA
CS a. s., České Budějovice.)

� 5. Zveřejnění záměru města
Rada města schvaluje výpůjčku kluboven
ve Spolkovém a společenském domě v No-
vých Hradech spolkům: Český svaz ochrán-
ců přírody - místní organizace Nové Hrady,
Novohradská občanská společnost, o. s.
Nové Hrady, Český rybářský svaz - místní
organizace Nové Hrady, Seniorklub Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smluv.

� 6. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 975/2 o výměře 981 m2 v k. ú. Štip-
toň manželům Němcovým, Štiptoň čp. 62 a
postupuje žádost o koupi s doporučením
prodeje pozemku za cenu 70,- Kč/m2 zastu-
pitelstvu města.

� 7. Prodej pozemku
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1482/105 (dle GP parc. č. 1482/105
díl "a" o výměře 25 m2) v k. ú. Byňov man-
želům Vohoskovým, Byňov čp. 87 a postu-
puje žádost s doporučením prodeje za cenu
100,- Kč/m2 zastupitelstvu města.

� 8. Soupis nových pozemků
Rada města bere na vědomí soupis nových
pozemků a označení pozemkových úprav
v rámci komplexní pozemkové úpravy Ve-
veří u Nových Hradů a Mýtiny.
(Rada obdržela od zpracovatele projektu
Ing. Petra Novotného, TRAVAL s. r. o.,

České Budějovice soupis nových pozemků
a označení pozemkových úprav v rámci
komplexních pozemkových úprav pro k. ú.
Veveří u Nových Hradů a k. ú. Mýtiny.)

� 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15/2012
o provedení záchranného
archeologického výzkumu
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 15/2012 o provedení zá-
chranného archeologického výzkumu s Jiho-
českým muzeem v Českých Budějovicích a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích, archeologického
oddělení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o dílo č. 15/2012 o provedení záchranného
archeologického výzkumu. Dodatek řeší
navýšení ceny díla o 3 995 Kč z důvodu vět-
šího rozsahu prováděných archeologických
prací.)

Zápis z 68. schůze městské rady
ze dne 3. 12. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 67. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 67. jednání rady města.

� 2. Žádost o odepsání pohledávky
Rada města schvaluje odpis nedobytné po-
hledávky ve výši 4.750,- Kč.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady žádost k odepsání nedo-
bytné pohledávky ve výši 4. 750,- Kč.)

� 3. Dodatek smlouvy na svoz domovního
odpadu
Rada města schvaluje Dodatek ke smlouvě č. 30
TS/1998 o dodávce služeb v oblasti odpado-
vého hospodářství pro rok 2013 s Technický-
mi službami Třeboň s. r. o., Třeboň a pověřuje
starostu podpisem dodatku ke smlouvě.
(Rada obdržela od Technických služeb
Třeboň, s. r. o., Třeboň návrh Dodatku ke
smlouvě č. 30 TS/1998 o dodávce služeb
v oblasti odpadového hospodářství. Pro rok
2013 nedochází k žádným změnám v kalku-
lované ceně, jediná změna bude po schvále-
ní v sazbě DPH.)

� 4. Dodatek ke smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem č. I/2012
ke smlouvě č. 1040003140/001 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu se společností E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice na reali-
zaci stavby "Byňov - výměna TS obec a ka-
bel NN" a postupuje dodatek smlouvy ke
schválení zastupitelstvu města.

� 5. Žádost o přidělení bytu v DPS Nové
Hrady
Rada města schvaluje přidělení bytu č. 48
v Domě s pečovatelskou službou Nové Hra-
dy p. Janu Loškovi, Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. Jana Loška, Nové Hrady
žádost o přidělení bytu v DPS Nové Hrady.
Žádost byla kladně posouzena a doporučena
komisí sociálních věcí a zdravotnictví.)

� 6. Žádost o zvýšení kapacity jističe
Rada města schvaluje zvýšení kapacity
hlavního jističe v nebytovém prostoru v čp.
57 nám. Republiky dle návrhu.

INFORMACE Z RADNICE
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pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2013

(Rada obdržela od nájemce nebytových
prostor v čp. 57 Mgr. Petry Kropíkové žá-
dost o zvýšení kapacity hlavního jističe
o 10A z důvodu nemožnosti instalace topení
ke stávajícímu jističi.)

� 7. Návrh na zpevnění komunikací
Rada města bere na vědomí návrh společ-
nosti Novohradské hory, spol. s r. o., Nové
Hrady na zpevnění komunikací v k. ú. Na-
kolice a v k. ú. Štiptoň a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od společnosti Novohradské
hory, spol. s r. o., Nové Hrady návrh na zpev-
nění komunikací ve vlastnictví Města Nové
Hrady v k. ú. Nakolice parc. č. 1457 /k lípě/ a
v k. ú. Štiptoň parc. č. 1200/13 /Štiptoňské/.
Komunikace jsou nezpevněné a v kopcovitém
terénu, dochází k jejich poškozování erozí a i
k znehodnocování okolních parcel.)

� 8. Žádost o souhlas s přijetím věcného daru
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru od obchodu Flop Nové Hrady ve výši
1.000,- Kč pro Základní školu Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy v
Nových Hradech žádost o souhlas s přijetím
věcného daru od obchodu Flop Nové Hrady
v hodnotě 1.000,- Kč.)

� 9. Oznámení vstupu na nemovitost
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti E.ON Servisní, s. r. o. České Budě-
jovice o vstupu na nemovitost ve vlastnictví
města z důvodu dodávky nové trafostanice.

� 10. Průzkum zájmu obcí o společné
projekty
Rada města bere na vědomí průzkum zájmu
obcí o společné projekty mikroregionu
Sdružení Růže v rámci Programu obnovy
venkova na rok 2013 a pověřuje starostu za-
sláním námětů na společné projekty.

� 11. Návrh rozpočtu
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2013 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtu na rok
2013. Rozpočet byl projednán ve finanční
komisi rady města a postoupen k projednání
Finančnímu výboru Zastupitelstva města N.
Hradů. Rozpočet je koncipován jako pře-
bytkový, a to s ohledem na nutnost splacení
úvěrů k předfinancování projektů z dotací.)

� 12. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí podpory ze Státního fondu životního pros-
tředí ČR na akci "Snížení energetické
náročnosti ZŠ Nové Hrady" a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Mi-
nisterstva životního prostředí ČR o poskytnutí
dotace na akci "Snížení energetické náročnos-
ti ZŠ".

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

� 14. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo – akce
"Obnova veřejných prostranství

a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady – kompletní
revitalizace náměstí, terénní úpravy
prostranství, vybavení veřejných
prostranství, vybavení skateparku,
zajištění publicity"
Rada schvaluje Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
– akce "Obnova veřejných prostranství a zá-
zemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady - kompletní revitalizace
náměstí, terénní úpravy prostranství, vyba-
vení veřejných prostranství, vybavení ska-
teparku, zajištění publicity" a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Dodatek upřesňuje rozsah díla na základě
geometrického zaměření díla. Dodatkem
dochází k navýšení ceny díla na základě
upřesnění předmětu plnění v rozsahu změ-
nových listů v celkové výši 350 010,- Kč
bez DPH.)

ZÁPIS z 16. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 20. prosince 2012

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludo-
vít Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Kop-
pensteinerová, p. Petr Michale, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni:
p. Ivan Dorotovič, pí. Mgr. Jarmila Kubaláko-
vá, pí. MUDr. Nataša Návarová, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Bc. Josef Vochoska,
Celkem bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
Jana Káplová – tajemnice MěÚ.

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále „Ko-
želužny“ v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 10 čle-
nů zastupitelstva, tj. nadpoloviční většiny a
zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan staros-
ta konstatoval, že zápis z 15. zasedání byl řád-
ně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 15. jednání zastupitel-

stva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočet města pro rok 2013
4. Obecně závazná vyhláška o stanovení

dvousložkové ceny vodného a stočného
5. Dodatek koncesní smlouvy (ČEVAK),

schválení kalkulace vodného a stočného
pro rok 2013

6. Návrh komplexních pozemkových úprav
k. ú. Veveří a k. ú. Mýtiny

7. Interpelace
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení

Doplnění programu bylo podáno panem
starostou, a to v bodě č. 2 dispozice s majet-
kem - pod bodem 2.9 se jedná o schválení bez-
úplatného převodu tří komunikací.

Dalším doplněním jako bod č. 7 je informa-
ce o činnosti Finančního výboru zastupitelstva
a návrh plánu jeho činnosti na rok 2013. Tento
bod navrhuje k projednání předsedkyně výbo-
ru pí. E. Koppensteinerová.

Další návrh nebyl podán. Předložený prog-
ram byl schválen - 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

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

p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jiří Vicány, p.
Miroslav Šlenc.

Hlasovalo se jednotlivě o členech návrho-
vé komise o p. Mgr. Michalu Jarolímkovi.

Hlasování:

Pro
9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít  Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, p. Miroslav Šlenc,
p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Mgr. Michal Jarolímek

Dále se hlasovalo o p. Jiří Vicánym, jako
členu návrhové komise.

Hlasování:

Pro
9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Lukáš Win-
zberger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Jiří Vicány

Hlasování o členu návrhové komise p. Mi-
roslavu Šlencovi.

Hlasování:

Pro
9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzber-
ger

Proti 0

Zdržel se 1 p. Miroslav Šlenc

Návrhová komise byla schválena. Předse-
dou komise byl zvolen Mgr. Michal Jarolí-
mek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 16. jednání zastupitelstva: pí. Emilii Kop-
pensteinerovou a p. Jana Kollmanna.

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. Ing. Ludovít  Kasan, p. Petr Michale,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Lu-
káš Winzberger

Proti 0

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

INFORMACE Z RADNICE
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� 1. Kontrola usnesení z 15. jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 15. 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 kon-
trolu usnesení z 15. veřejného jednání
zastupitelstva města – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
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: Nové Hrady, K 817/8,
squash – kabel NN

Pan starosta uvedl, že budou zatíženy poze-
mky v bezprostřední blízkosti kuželny a uva-
žovaného squashového areálu.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu za jednorázovou
úplatu  ve  výši  10.000,-  Kč  bez  DPH  pro
stavbu společnosti E.ON Distribuce, a. s.
„Nové Hrady, K 817/8, squash – kabel NN“.
Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č. st.
273, 1008/2 a 817/8 v k. ú. Nové Hrady. Za-
stupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 2 Zrušení usnesení ze 7. jednání zastupitel-
stva města

Pan starosta uvedl, že v rámci akce „Údolí
u Nových Hradů K 270/2 270/3 – kabel“ (pro-
váděla společnost SETERM pro E.ONDistri-
buce, a. s.), kde byla schválena Smlouvě o
smlouvě budoucí o zřízení práva věcného bře-
mene, bylo po provedení stavby a zaměření
zjištěno, že akcí nebyly dotčeny předmětné
pozemky v majetku města.

Zastupitelstvo ruší usnesení ze 7. jednání
zastupitelstva města ze dne 25. 8. 2011, bod.
2.1 z důvodu nezasažení pozemků a tudíž ne-
zatížení pozemků věcným břemenem při reali-
zaci akce – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.3 Prodej pozemku parc. KN č. 301/2 v k. ú.
Nové Hrady

Pan starosta informoval, že se v tomto pří-
padě jedná o prodej stavební parcely v lokalitě
Pod Zámeckým. Zájem projevili manželé Vol-
kovi z Nových Hradů a byli jedinými zájemci
o tento pozemek.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. KN č. 301/2 o výměře 1 000 m2 v k. ú.
Nové Hrady manželům Martině a Václavu
Volkovým, dle podmínek schválených zastu-
pitelstvem pro prodej pozemků v této lokalitě.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.4 Prodej pozemku parc. KN č. 975/2 k. ú.
Štiptoň

Pan starosta seznámil zastupitele s výsled-
kem místního šetření s tím, že pozemek nava-
zuje na pozemky ve vlastnictví žadatelů a je
pro město těžko využitelný. Souhlas s prode-
jem vyslovil i osadní výbor.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. KN č. 975/2 o výměře 981 m2 v k. ú.
Štiptoň manželům Dagmaře a Františku
Němcovým, za cenu 70,- Kč/m2. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2. 5 Prodej pozemku parc. KN č. 1482/105
v k. ú. Byňov

Pan starosta uvedl, že pozemek v k. ú. By-
ňov se nachází v místní části Jakule, bezpros-
tředně u domu manželů Vohoskových. I zde
bylo provedeno místní šetření a osadní výbor
vyslovil souhlas s prodejem.

Pan Šlenc uvedl, že se vlastně jedná o vstup
do domu.

Zastupitelstvo schvaluje prodej části poze-
mku parc. č. 1482/105 (dle GP parc. č.
1482/105 díl „a“) o výměře 25 m2 v k. ú. By-
ňov manželům Anně a Janu Vohoskovým, za
cenu 100,- Kč/m2 + úhradu nákladů za zhoto-
vení geometrického plánu. Zastupitelstvo po-
věřuje starostu podpisem smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se

2.6 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu na stavbu: Byňov – výměna
TS obec a kabel NN

Pan starosta informoval, že po zaměření
realizovaného díla se zjistilo, že stavba se
dotkla více pozemků, což řeší dodatek k této
smlouvě.

Zastupitelstvo schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 1040003140/001 o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu společnosti E.ON Distri-
buce, a. s. „Byňov – výměna TS obec a kabel
NN“. Stavbou budou zatíženy pozemku parc.
č. 2349, 2347, 2344, 2589, 2336, 2335, 2334,
2337, 2397, 2590 v k. ú. Byňov. Zastupitel-
stvo pověřuje starostu podpisem smlouvy –
10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.7 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu: Nové Hrady 7 zahrádek, kabel NN
(přílož k VN)

Pan starosta uvedl, že se jedná o stavbu,
kterou je řešeno připojení zahrádek a poze-
mků pod Olejovým rybníkem. Tyto pozemky
v minulosti prodalo město Nové Hrady maji-
telům okolních pozemků. Starosta dále uvedl,
že i tato smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídající věcnému břemenu bude za
jednorázovou úplatu 10 000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH pro stavbu společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. „Nové Hrady 7 za-
hrádek, kabel NN (přílož k VN)“. Stavbou
budou zatíženy pozemky parc. č. KN 839,
829/1, 829/112, 829/111 v k. ú. Nové Hrady.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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2.8 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu: Štiptoň, Kapinos – zahuštění TS

Pan starosta konstatoval, že i v tomto přípa-
dě bude smlouva o zřízení práva odpovídající
věcnému břemenu za úplatu ve výši 10.000,-
Kč bez DPH.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH pro stavbu společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. „Štiptoň, Kapinos
– zahuštění TS“. Stavbou bude zatížen poze-
mek parc. KN č. 2639 v k. ú. Byňov. Zastupi-
telstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

2.9 Bezúplatný převod účelových komunikací
Pan starosta seznámil zastupitele s pod-

klady pro protokoly o bezúplatném převodu
tří účelových komunikací od ČR – Minister-
stva zemědělství, Pozemkového úřadu České
Budějovice. Tyto komunikace byly opraveny
v rámci pozemkových úprav v daných katas-
trálních územích. Jedná se o cestu od fotbalové-
ho hřiště k zahrádkám ve směru k Zámeckému.
Další je komunikace od pivovaru v Údolí až
před most k areálu Sokolího hnízda. Třetí akcí
byla oprava komunikace ve Štiptoni (od p. Krt-
ka ke křižovatce u kapličky). Na základě schvá-
lení a podpisu protokolů budou komunikace
převedeny do majetku města.

Pan Šlenc doplnil, že je velice důležité, že se
povedlo opravit cestu přes Štiptoň, neboť díky
tomu bylo možno rozšířit svoz domovního od-
padu a vytvořit sběrné místo pro tříděný odpad.

Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod
účelových komunikací HPC2 (k. ú. Štiptoň, dél-
ka 963 m, šíře 3 m, 2 x 0,5 m krajnice), VPC1
(v k. ú. Nové Hrady, délka 324 m, šířka 4 m, 2 x
0,5 m krajnice) a HPC4 (v k. ú. Nové Hrady,
délka 605 m, šířka 3 m, 2 x 0,5 m krajnice) od
České republiky – Ministerstva zemědělství,
Pozemkového úřadu České Budějovice. Komu-
nikace byly realizovány v rámci pozemkových
úprav v daných katastrálních územích. Zastupi-
telstvo pověřuje starostu podpisem příslušných
předávacích protokolů a smluv – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 3. Rozpočet města
3.1  Rozpočtové opatření č. 4

Pan starosta uvedl, že rozpočtové opatření
č. 4 obsahuje pouze změny na jednotlivých po-
ložkách schváleného rozpočtu. Rozpočtové
opatření již bylo schváleno radou města a je
předloženo zastupitelstvu na vědomí.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 4 dle návrhu – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

3.2 Rozpočtové opatření č. 5
Pan starosta uvedl, že rozpočtovým opatře-

ním č. 5 se také jedná o přesuny mezi jednotli-
vými položkami. Rozpočtové opatření již bylo
schváleno radou města a je předloženo zastu-
pitelstvu na vědomí.

Zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 5 dle návrhu – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

3.3 Rozpočet města na rok 2013
Pan starosta podrobně informoval o návrhu

rozpočtu na rok 2013. Rozpočet je koncipován
jako přebytkový, příjmy jsou vyšší, ale jsou
zde splátky úvěrů, které dorovnávají výdaje do
výše příjmů. Prostředky z minulých let nejsou
v rozpočtu použity (přibližně zde zůstává cca
5 milionů korun). Oproti zveřejněné verzi roz-
počtu budou poníženy příjmy na výkon státní
správy, tj. položka 4112 o 272.000,- Kč a
v této výši budou poníženy i výdaje, a to na
§ 6409, položka 5169. Rozpočet pro rok 2013
je stanoven jako stabilizační, úkolem rozpočtu
r. 2013 jsou hlavně splátky úvěrů, díky kterým
město předfinancovalo projekty z dotačních ti-
tulů. V rámci nového rozpočtového určení
daní jsou navýšeny daňové příjmy o 6,4 mi-
lionu korun. TSM mají navýšeny náklady
o provoz na další nové aktivity a i na splátky
hospodaření za minulé roky. V dotacích je za-
hrnuta položka na nový zametací stroj pro
TSM, rekonstrukce obchodu čp. 13 a obchodu
v Byňově (projekty podpořené z Programu
rozvoje venkova). Je také počítáno s navýše-
ním částky na rekonstrukci městských bytů
o půl milionu korun.

U paragrafu úřadu je zařazena položka na
nový server, který je již zastaralý. Počítá se též
s úpravou obřadní síně, desetiletým lesním
hospodářským plánem a s náklady na nový
územní plán.

Rozpočet projednala finanční komise,
schválila jej rada a i finanční výbor zastupitel-
stva.

Pí. Koppensteinerová uvedla, že finanční
výbor projednal rozpočet za účasti p. místosta-
rosty Vochosky a nebyly k němu připomínky.

P. Šlenc uvedl, že by si přál, aby nám
všechny příjmy v rámci dotací byly řádně a
v termínu vyplaceny.

Pan starosta uvedl, že některé projekty
bylo nutno prodloužit, a to jak z důvodu složi-
tější realizace, tak i z důvodu pozdržení admi-
nistrace ze strany poskytovatelů dotací, např.
u Pasivního domu jsme čekali od března na
zprávu z rakouské strany. Z naší strany nebyl
problém, abychom předali finální vyúčtování
do konce roku.

Další důležitá věc budou granty a dotace a i
zde bude třeba dalších finančních prostředků
na realizace. Jedná se o projekt rekultivace
skládky, kde již máme registrační list (dotace
cca 15,5 mil korun) a jsou zde i částečně podí-
ly na vykoupení pozemků. V rozpočtu jsou i
částky pro osadní výbory, pro hasičské sbory a
pro podporu sportu a spolkové činnosti.

Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2013 v celkové výši příjmů 102 855 808,-
Kč, celkové výdaje 47 991 372,- Kč, splátky
úvěrů ve výši 54 864 436,- Kč. V rozpočtu
jsou zahrnuty závazné ukazatele pro pří-
spěvkové organizace města, a to pro Tech-
nické služby města Nových Hradů ve výši
9 000 000,- Kč, Základní škola Nové Hrady
3 000 000,- Kč a Mateřská škola Nové Hrady
1 000 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny
celkové příjmy a výdaje na rok 2013 ve výši
172.200,- Kč. Do rozpočtu není zahrnut pře-
bytek hospodaření z minulých let. Zastupitel-
stvo zmocňuje radu města ke schvalování
rozpočtových opatření do celkového ročního
objemu 10 % ze schváleného rozpočtu pro rok
2013 – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

3.4 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
s Českou spořitelnou

Dodatek se týká prodloužení splatnosti
úvěru do konce roku 2013 z důvodu pomalejší
administrace projektu ze strany poskytovatele
dotace (schvalování proplácení výdajů ra-
kouského partnera). Banka nenavyšuje úroko-
vou sazbu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a
schvaluje Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru
s Českou spořitelnou – prodloužení splatnosti
k projektu Polyfunkční pasivní dům. – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0
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V 19.17 hod. odešel p. Winzberger.

� 4.  Obecně závazná vyhlášky č. 3/2012
Pan starosta informoval, že nová vyhláška

de facto pouze potvrdí již zaběhlou praxi, kdy
je cena vodného a stočného koncipována jako
dvousložková tj. paušál + pohyblivá částka dle
skutečného odběru. Dle nového nařízení musí
být toto potvrzeno vyhláškou.

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 3/2012, kterou se stanovuje úhra-
da vodného a stočného ve dvousložkové for-
mě – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány

Proti 0

Zdržel se 0

� 5. Kalkulace vodného a stočného pro
rok 2013
Pan starosta uvedl, že je třeba schválit kal-

kulaci vodného a stočného pro rok 2013. Cena
vodného a stočného byla vysoutěžena z cca
56,- Kč na 39,80 Kč. ČEVAK dle nové kon-
cesní smlouvy může navyšovat náklady pouze
o tzv. indexy. Cena bez DPH bude zachována
ve výši roku 2012. Město nebude dorovnávat
zvýšení DPH. Vysoutěžená cena se promítne
do vyššího nájemného o cca 1,4 mil. korun,
kterou budeme mít na obnovu vodohospodář-
ského majetku.

V 19.20 hod. se vrátil p. Winzberger.

Město by dle schváleného desetiletého
plánu obnovy vodohospodářského majetku
mělo ročně zpětně financovat opravy ve výši
minimálně 2,409.000,- Kč tak, aby docházelo
k postupné obnově vodohospodářského ma-
jetku. Desetiletý plán však bude třeba přepra-
covat, neboť např. životnost kanálu byla dána
na 100 let, reálnější je však životnost 70 let.
Z tohoto důvodu se částka na obnovu navýší,
nicméně není kvůli tomu v současné době
nutno zvyšovat cenu vodného a stočného.
Jedná se pouze o peníze na obnovu, ne na
nové investice. Hodnota vodohospodářského
majetku se výrazně navýšila.

Zastupitelstvo schvaluje standardní kal-
kulaci vodného a stočného pro občany a pod-
nikatelské subjekty. Dále bude starosta
jednat (s ČEVAKem a Poděbradkou) o dife-
rencovaném stočném pro společnost Podě-
bradka, která platí přímé náklady spojené
s čištěním vody ze závodu Dobrá voda v naší
čistírně odpadních vod. I z této částky však
získává město nájemné (cca. 250 000,- Kč),
které bude použito na opravy a údržbu v rám-
ci čistírny.

Zastupitelstvo schvaluje kalkulaci vodné-
ho a stočného pro rok 2013 dle návrhu –
10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 6. Nové uspořádání pozemků v k. ú.
Veveří u Nových Hradů a k. ú. Mýtiny
Pan starosta představil návrh pozemko-

vých úprav v k. ú. Veveří u Nových Hradů a
k. ú. Mýtiny. V k. ú. Mýtiny nedochází
k příliš velkým majetkovým změnám, měs-
to zde získává do majetku pozemky pod ko-
munikacemi a v okolí kaple. Pan starosta
upozornil na důležité změny v rámci KPÚ
Veveří, a to zejména na pole u Veverského
rybníka směrem k Novým Hradům, přes
které vede městský vodovod (přivaděč
vody z Jedlice). Zpracovatel byl požádán,
aby byl pozemek dotčený vodovodem pře-
veden do majetku města a aby zde byla na-
plánována cesta. Do budoucna tak bude
město snadněji realizovat opravy této části
vodovodu. Pozemková úprava v k. ú. Veve-
ří neřešila tzv. signálku.

Zastupitelstvo schvaluje Návrh nového
uspořádání pozemků a Plán společných zaří-
zení v rámci komplexních pozemkových
úprav pro katastrální území Veveří u Nových
Hradů a Mýtiny dle návrhu zpracovatele spo-
lečnosti TRAVAL s. r. o. – 10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány,
p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 0

� 7. Plán činnosti Finančního výboru na
rok 2013
Pan starosta předal slovo pí. Koppenstei-

nerové, která přednesla návrh plánu činnosti
finančního výboru na rok 2013, a to zejména
kontrolu projektu týkajícího se rekonstrukce
objektu bývalého Statku a jeho následného
využití, dále kontrolu plnění rozpočtu Kultur-
ního a informačního centra (vyúčtování jed-
notlivých akcí), kontrolu výběru nájemného
(bytové a nebytové prostory) a vyúčtování
příspěvků spolků a organizací. Na finančním
výboru bylo dohodnuto, kdo z jeho členů pro-
vede kontrolu jednotlivých subjektů. Také in-
formovala o jednotlivých kontrolách v roce
2012, o kterých je zmíněno v zápisech z vý-
boru.

Pan starosta navrhl, aby byly při dalším za-
sedání zastupitelstva předloženy zápisy z jed-
notlivých kontrol, aby se s nimi mohli
zastupitelé seznámit.

Zastupitelstvo schvaluje plán činnosti fi-
nančního výboru na rok 2013 – 9 hlasy.

Hlasování:

Pro
9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. Ludovít  Kasan, p. Jan Kollmann,
p. Petr Michale, p. Miroslav Šlenc, p.
Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger

Proti 0

Zdržel se 1 pí. Emilie Koppensteinerová

� 8. Interpelace

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

� 9. Diskuse

Starosta města informoval o rozhodnutí
rady města vypovědět smlouvu s Technický-
mi službami Třeboň ve věci svozu komunální-
ho odpadu a se společností A.S.A. České
Budějovice ve věci provozování sběrného
dvoru s tím, že obě smlouvy skončí platnost
k 31. 12. 2013. V průběhu roku 2013 bude vy-
psáno výběrové řízení tak, aby obě služby za-
jišťoval vítěz výběrového řízení od 1. 1. 2014.
Rada města očekává díky výběrovému řízení
snížení nákladů na svoz komunálního odpadu
a vyřešení provozu nového sběrného dvora po
rekultivaci skládky.

Starosta dále informoval o poruše vzdu-
chotechniky (jednotka klimatizace) v objektu
bývalého Statku, kde v sobotu 15. 12. selhalo i
pojistné čidlo. Voda tak protékala z půdních
prostor do předsálí a i dolů do expozice. Tech-
nické služby města, pí. Ing. J. Duspivová a pí.
D. Císařová pomohly škody zlikvidovat. Po
vysušení zdí bude nutno znovu vymalovat,
případně opravit elektroinstalaci. Škoda se
řeší v rámci reklamace se zhotovitelem stav-
by. Do uvedení prostor do původního stavu
byly v objektu veškeré akce odvolány.

Dále starosta města vysvětlil stav v Tech-
nických službách města. Po krajských volbách
bylo na začátku listopadu ustavující zasedání
zastupitelstva Jihočeského kraje. Vzhledem
k tomu, že pan Ing. F. Štangl nebyl tímto za-
stupitelstvem zvolen do žádné funkce, ke kte-
ré by byl uvolněn ze svého původního
zaměstnání (ředitel TSM Nové Hrady), vrací
se podle zákona do svého zaměstnání. Po do-
hodě s radou města čerpal pan Ing. Štangl
v listopadu dovolenou a bylo ujednáno, že
v průběhu prosince bude postupně přebírat
agendu v technických službách města. Dle do-
hody by se měl do funkce ředitele TSM vrátit
k 1. 1. 2013 s tím, že do konce roku 2012 byla
zastupováním ředitele pověřena paní A. Ked-
rušová.

Pan starosta poděkoval všem zastupitel-
kám a zastupitelům za práci pro město za rok
2012 a popřál šťastné a veselé Vánoce a hodně
zdraví do následujícího roku.

� 10. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítom-
ným zastupitelům i občanům města za účast
na 16. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů a ukončil jednání zastupitel-
stva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 19.55 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 8
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DODATEČNÉ PODĚKOVÁNÍ
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, VOLIČI KSČM DĚKUJEME VÁM
ZA AKTIVNÍ PODPORU VE VOLBÁCH DO KRAJSKÉHO
ZASTUPITELSTVA A ZA ODEVZDANÉ HLASY. UDĚLÁME
VŠE PRO TO, ABYCHOM DOKÁZALI, ŽE JSME SI VAŠÍ
DŮVĚRU ZASLOUŽILI. ZVOLENÍ ZÁSTUPCI KSČM BUDOU
V KRAJI PROSAZOVAT PROGRAM, KTERÝ JSTE SVÝM
HLASEM PODPOŘILI. VĚŘÍME, ŽE SPOLEČNĚ S VÁMI SE
NÁM PODAŘÍ V RÁMCI VYTVOŘENÉ KOALICE VYKROČIT
K LEPŠÍ BUDOUCNOSTI NÁS VŠECH I NAŠICH DĚTÍ.

ZO KSČM

MĚSTSKÝ ÚŘAD
NOVÉ HRADY

nám. Republiky čp. 46, 373 33 Nové Hrady

I N F O R M A C E    P R O    V O L I Č E

V souladu s ustanovením § 34 odst.1 písm. a) zák. č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů
(zákon o volbě prezidenta), ve znění pozdějších předpisů,

o konání volby prezidenta republiky
ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Pro volbu byly stanoveny následující okrsky č.:

1. Nové Hrady, Česká ulice čp. 74, Spolkový a společenský dům
Nové Hrady – přízemí

2. Nové Hrady, Zámek čp. 136, Modrý salonek

3. Byňov čp. 110, zasedací místnost Osadního výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule

Volební místnosti budou otevřeny
v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky

platným občanským průkazem
nebo cestovním pasem České republiky.

Rozdělení do okrsků:

Okrsek č. 1

Čp. 140, ulice 5. května, Česká, Hradební, Husova, Komenského,
Na Vyhlídce, náměstí  Republiky, Navrátilova, Údolská, Údolí

Okrsek č. 2

Čp. 250, čp. 356, čp. 136, čp. 137, čp. 158, čp. 206, Zahradní čtvrť,
Jižní Město, Polní, Pod Vodárnou, Vilová čtvrť, Sídliště Míru, Vito-
razská, Pod Zámeckým, Obora, Nakolice, Vyšné, Štiptoň, Veveří

Okrsek č. 3

Byňov, Jakule
Mgr. Vladimír Hokr v. r., starosta města

Poděkování obyvatel
a chalupářů obce Štiptoň

Vážený pane starosto, vážená městská rado. Na závěr roku 2012
nás, obyvatele Štiptoně, nemohlo potěšit nic krásnějšího a hodnotnější-
ho. Dočkali jsme se položení asfaltové cesty, kterou jsme ve vesnici ke
slušnému bydlení tolik potřebovali. Doposud jsme mezi domy měli je-
nom zpevněnou polní cestu. O to víc si považujeme realizaci cesty
v době, kdy ve státě, ve městech a obcích je na tyto účely nedostatek fi-
nančních prostředků, oproti nedávným rokům prosperity. Už jsme ani
nedoufali (a někteří po všech podaných žádostech a prosbách i
rezignovali), že se nám to splní.

Jsme velice vděčni za veškerou snahu a péči, kterou jste k tomu vy-
naložili. Proto přijměte od nás, obyvatelů a chalupářů Štiptoně a všech
projíždějících, velké poděkování všem, kteří se o to zasloužili.

Za obyvatele, chalupáře a návštěvníky obce Štiptoň
Ing. Josef Draganovský

Informace pro podnikatele
v autodopravě

připomínáme změny a termín
V souvislosti se změnou zákona č. 111/1994 Sb. o silniční motorové

dopravě platné od 1. 6. 2012 zveřejňujeme opakovaně potřebné infor-
mace pro provozování živnosti v budoucím období.

Autodoprava provozovaná vozidly do 3,5 tuny a 9 osob včetně řidi-
če a taxislužby je nově provozována tzv. „malými vozidly“. Pro tento
druh dopravy došlo mimo jiné také ke změně názvu a pro podnikatele
z tohoto nevyplývají žádné povinnosti.

Autodoprava provozovaná vozidly nad 3,5 tuny nebo nad 9 osob je
nově provozována tzv. „velkými vozidly“. Byly změněny zvláštní pod-
mínky při žádosti o udělení koncese pro nové žadatele. Podmínky musí
splňovat i stávající podnikatelé. Stávající podnikatelé musí požádat
o změnu rozsahu předmětu podnikání a doložit splnění zákonem stano-
vených podmínek a to nejpozději v termínu do 31. 5. 2012. Pokud tyto
podmínky splní, zůstane mu rozsah koncese zachován v původním roz-
sahu. Pokud podmínky nesplní nebo doloží jen v částečném rozsahu,
bude mu také v odpovídajícím rozsahu upraven rozsah koncese živnos-
tenským úřadem.

Zvláštními podmínkami jsou dle nového znění: - usazení, - dobrá
pověst, - finační způsobilost, - odborná způsobilost. Požadavky na spl-
nění jednotlivých zvláštních podmínek byly rovněž změněny. Součas-
ně musí nově podnikatel i jako fyzická osoba ustanovit odpovědného
zástupce, pokud splňuje sám podmínky pro jeho ustanovení, může
ustanovit i sám sebe.

Upozorňujeme, že finanční způsobilost dopravce se nově prokazuje
ve lhůtě do 31. 7. daného kalendářního roku dopravnímu úřadu, tedy ne
zpětně a nedodržení termínu je důvodem ke zrušení nebo omezení rozsa-
hu živnostenského oprávnění. Byly také změněny způsoby jak finanční
způsobilost prokazovat.

Informace o konkrétních požadavcích na splnění jednotlivých pod-
mínek koncese je možné získat na příslušném krajském dopravním úřa-
du nebo živnostenském úřadu.

Vzhledem k rozsahu změn zákona o silniční dopravě doporučujeme
podnikatelům seznámit se s jeho úplným zněním platným od 1. 6. 2012.

Městský úřad Trhové Sviny, živnostenský odbor
Mgr. Zdeněk Chovanec, tel. 386301470, 725572845

P.F. 2O13
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ

DO NOVÉHO ROKU VÁM VŠEM PŘEJEME ŠTĚSTÍ,
PEVNÉ ZDRAVÍ, RADOST, ÚSPĚCH V OSOBNÍM

I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ, ALE I CHVÍLE A OKAMŽIKY
PLNÉ LÁSKY, LIDSKÉHO POROZUMĚNÍ,

LASKAVOSTI A DOBRÉ VŮLE.
ZO KSČM



leden 2013 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Finanční úřad v Trhových Svinech – Budovatelská 1009, 374 01 Trhové Sviny
tel.: 386 371 111, fax: 386 371 399, elektronická podatelna: http://eds.mfcr.cz

Informace o údajích k dani z nemovitostí
na zdaňovací období roku 2013 pro obec:

N O V É   H R A D Y

Údaje k dani z pozemků

katastrální území kód k.ú.
prům. cena
zem. půdy
(Kč/m2)

zjednodušená evidence
pozemků

Byňov 706191 3,57 není

Mýtiny 706230 2,74 ano

Nakolice 706248 2,99 část KPÚ od 3.5.2011

Nové Hrady 706256 2,49 není - dokončeno 19.3.2012

Obora u Vyšného 788864 3,81 ano

Štiptoň 706264 3,34 není - dokončeno 19.3.2012

Údolí u N. Hradů 706272 3,53 není - dokončeno 19.3.2012

Veveří u N. Hradů 706281 2,42 ano

Vyšné 788872 3,13 ano

Vlastníkům pozemků dosud evidovaných ve zjednodušené evidenci
a pronajatých, nacházejících se v katastrálním území Nové Hrady, Štip-
toň, Údolí u Nových Hradů vzniká na zdaňovací období roku 2013 po-
vinnost podat daňové přiznání za nově vzniklé pozemky evidované
v podobě parcel katastru, a to bez ohledu na to, zda jsou pronajaty či ni-
koliv. Daňové přiznání je nutné podat Územnímu pracovišti v Trho-
vých Svinech nejpozději do 31. ledna 2013.

Koeficient pro výpočet daně ze stavebních pozemků (F) je stanoven
v na celém území obce takto:
obec Nové Hrady 1,6

Údaje k dani ze staveb
Koeficient pro obytné domy (H), ostatní stavby tvořící příslušenství

k obytným domům (I), byty (R) a ostatní samostatné nebytové prostory
(Z) je stanoven takto:
k.ú. Nové Hrady 1,6
k.ú. Byňov 1,0
k.ú. Mýtiny 1,0
k.ú. Nakolice 1,0
k.ú. Obora u Vyšného 1,0
k.ú. Štiptoň 1,0
k.ú. Údolí u N. Hradů 1,0
k.ú. Veveří u N. Hradů 1,0
k.ú. Vyšné 1,0

Koeficientem ve výši 1,5 se násobí základní sazba daně u:
− staveb pro rodinnou rekreaci a rodinných domů využívaných pro

rodinnou rekreaci (J) a u staveb, které plní doplňkovou funkci
k těmto stavbám (K), s výjimkou garáží;

− u garáží vystavěných odděleně od obytných domů (L) a u samos-
tatných nebytových prostorů užívaných na základě rozhodnutí
příslušného stavebního úřadu jako garáže (V);

− u staveb pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových
prostorů užívaných na základě rozhodnutí příslušného stavebního
úřadu pro podnikatelskou činnost, sloužících
¡ pro zemědělskou prvovýrobu, pro lesní a vodní hospodářství

(M), (S)

¡ pro průmysl, stavebnictví, dopravu, energetiku a ostatní ze-
mědělskou výrobu (N), (T)

¡ pro ostatní podnikatelskou činnost (O), (U)

Podání daňového přiznání
Pokud vznikla poplatníkovi povinnost podat přiznání k dani z nemo-

vitostí na zdaňovací období roku 2013, je poplatník povinen přiznání
podat Územnímu pracovišti v Trhových Svinech nebo podat k poštov-
ní přepravě nejpozději dne 31. ledna 2013.

Přiznání k dani z nemovitostí lze zpracovat, případně podat s využi-
tím aplikace daňového portálu na internetové adrese: http://eds.mfcr.cz.

Daňovému subjektu vzniká povinnost uhradit pokutu, nepodá-li da-
ňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání, ačkoliv měl tuto povin-
nost, nebo učiní-li tak po stanovené lhůtě, a toto zpoždění je delší než
5 pracovních dnů, ve výši 0,05 % stanovené daně za každý následující
den prodlení, nejvýše však 5 % stanovené daně. Pokuta za opožděné
tvrzení daně vzniklá v důsledku pozdního podání řádného daňového
tvrzení nebo dodatečného daňového tvrzení se nepředepíše a daňovému
subjektu nevzniká povinnost ji uhradit, dosáhne-li její vypočtená výše
částku menší než 200 Kč. V případě, kdy daňový subjekt nepodá řádné
daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení, ačkoli měl tuto povin-
nost, a neučiní tak ani dodatečně po dobu, kdy možnost podat tato tvr-
zení trvá, použije se při výpočtu částky stanovená horní hranice; výše
pokuty za opožděné tvrzení daně v tomto případě činí vždy nejméně
500 Kč.

Splatnost daně z nemovitostí
Nepřesahuje-li celková roční daň z nemovitostí částku 5 000 Kč, je

pro všechny poplatníky daně splatná najednou do 31. května 2013.
Ke stejnému datu lze zaplatit daň najednou i při vyšší částce.

Činí-li celková daň více jak 5 000 Kč, je daň splatná ve dvou stej-
ných splátkách; u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a
chov ryb nejpozději do 2. září a do 2. prosince 2013, u ostatních poplat-
níků daně nejpozději do 31. května a do 2. prosince 2013.

bankovní účet Finančního úřadu pro Jihočeský kraj
číslo: 7755-77627231/0710,
IBAN: CZ25 0710 0077 5500 7762 7231
BIC kód: CNBACZPP
konstantní symbol: 1148 – převodní příkaz,

1149 – poštovní poukázka,
variabilní symbol: fyzická osoba – rodné číslo,

právnická osoba – IČ

úřední hodiny
Podatelna: Pokladna:
pondělí 7:30 – 17:00 pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
úterý 7:00 – 15:30 středa 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00
středa 7:30 – 17:00
čtvrtek 7:00 – 14:30 ve dnech 20. až 24., 28., 30.
pátek 7:00 – 14:30 a 31. května 2013 bude pokladna

otevřena 8:00 – 11:00 12:00 – 15:00

Benedikt Kubalák
vedoucí oddělení majetkových daní a ostatních agend



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2013

Modernizace místních komunikací
Nové Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích, cz.1.14/1.5.00/13.02382
Projekt podpořený z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Jihozápad v rámci 13. výzvy

Cílem realizovaného projektu je zvýšení dostupnosti a bezpečnosti
na místních komunikacích města Nové Hrady a zvýšení kvality života
obyvatel města a jeho místních částí prostřednictvím zkvalitnění do-
pravní infrastruktury. Zároveň je cílem zvýšení potenciálu daného regi-
onu v návaznosti na hraniční přechod a místní historické skvosty.

Předmětem projektu „Modernizace místních komunikací Nové Hra-
dy – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na daných úsecích“ je moderni-
zace a rekonstrukce vybraných úseků místních komunikací v délce
1,427 km a odstranění bodové závady (oprava mostku v lokalitě
Vyšné).

Realizací projektu došlo nejen k lepší dopravní obslužnosti obyvatel
města a jejích místních částí, ale také k lepšímu napojení na nadřazené
silniční sítě II. a III. třídy a hraniční přechod. Projekt přinesl výrazné
zlepšení v otázce bezpečnosti obyvatel Nových Hradů.

V rámci projektu byly prováděny stavební práce na
následujících úsecích:
¡ Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy – osada Vyšné II
¡ Zvýšení bezpečnosti chodců a dopravy – osada Vyšné Propust
¡ Zvýšení bezpečnosti chodců – Chodník Jakule
¡ Zvýšení bezpečnosti chodců – Chodníky – Údolí u N. Hradů
¡ Zvýšení bezpečnosti – Vilová čtvrť – objekt – Pod Vodárnou
¡ Zvýšení bezpečnosti – Vilová čtvrť

Na základě výběrového řízení se dodavatelem stavby stala firma
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH,
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, která prováděla stavební
práce v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Marti-
nem Ertlem z Kaplice. Nad kvalitou prováděných prací dohlížela na zá-
kladě výběrového řízení fa. STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o.
z Českých Budějovic, resp. její zaměstnanec Jan Bělohlav.

Celkové výdaje projektu: 10 046 250,00
Způsobilé výdaje projektu: 9 527 361,93
Přislíbená dotace: 8 098 256,78

Cíle projektu byly naplněny a důkazem dobré realizace je taktéž
spokojenost obyvatel a návštěvníků města a osad.

Marie Mrkvičková, investiční oddělení MěÚ Nové Hrady
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Nové Hrady celého světa
3. díl

Jaunpils
Lotyšsko

Internetová stránka:
http://www.jaunpils.lv
Počet obyvatel: 2 814 obyvatel
(údaj z roku 2009)
Rozloha: 210 km2

Starostka města: Ligita Gintere

Obec Jaunpils (Nový Hrad) byla založena v roce 2009 sloučením bý-
valých venkovských obcí Jaunpils a Viesati. Nachází se v kraji Zemgale
– 67 km od známého přímořského letoviska Jurmaly (Rižský záliv, Balt-
ské moře) a 93 km od hlavního města Rigy.

Symbolem Jaunpilsu je středověký hrad ze 14. století, který je majet-
kem obce.

Hrad je velkým lákadlem pro turisty, plní též funkci jakéhosi kultur-
ního domu, je zde umístěna i knihovna.

Hrad byl postaven v roce 1301 jako vodní tvrz Livonského řádu - ze
tří stran je chráněn vodou (mlýnský rybník). Historie hradu je velmi zají-
mavá a odráží slavnou historii Kuronska a Livonského řádu. V roce
1559 získal hrad darem Thiess von der Rekke jako vyjádření díku za
jeho velký přínos Livonskému řádu. Hrad zůstal v majetku rodu von der
Rekke až do roku 1922.

Hrad byl postaven s vnitřním dvorem a klášterem, největší stavební
úpravy byly provedeny v roce 1647 a v roce 1907 (po velkém požáru
roku 1905 - rekonstrukce na základě plánů německého architekta Geor-
ga Augusta).

Hrad je velmi navštěvovaný, neboť se jedná o jednu z mála zachovaných památek na Livon-
ský řád v Lotyšsku. Velmi zajímavé je i hradní muzeum.

Dalšími památkami tvořícími historické centrum Jaunpilsu jsou luteránský kostel z roku
1592, mlýn (postaven v roce 1802) a švédská hradba (postavena v letech 1618 - 1648). V obci je
jedna střední škola, dětský denní stacionář, muzeum a sportovní centrum.

Jaunpils se může pochlubit velmi rozvinutým spolkovým a sportovním životem, který je pod-
porován vedením města. Sport je jednou z hlavních volnočasových aktivit pro všechny generace
- především basketbal, fotbal a volejbal, dále florbal, orientační běh či šachy. Jaunpils má pět
skupin lidových tanců, dva sbory a jednu taneční skupinu.
Z tradičních spolků je nutno zmínit myslivce, sdružení tkalců a zahrádkářů, aktivní je též klub
seniorů a klub mládeže organizovaný pod farností ve Viesati.

Ekonomika je založena na zemědělství a produkci potravin, ale jsou zde i další úspěšné malé
a střední podniky.

Partnerská města: Dusheti (Gruzie), Perano (Itálie)
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Advent a Vánoce
ve školce

Rok se sešel s rokem a již se svou písní opět
přicházejí Tři králové. S vlastnoručně vyrobe-
nými korunami na hlavách obcházejí školkou
a všem vinšují štěstí, zdraví a dlouhá léta.
Adventní čas jsme přivítali „Adventní díl-
nou“, kde si jako každý rok rodiče s dětmi vy-
tvořili vánoční výzdobu do svých domovů i do
školky. 5. 12. nás ve školce navštívil Mikuláš
s andělem i s čertem. Čerta jsme raději nechali
za dveřmi, jen ti nejodvážnější se s ním vyfo-
tografovali. Děti Mikuláši slíbily, že budou
poslušné svým rodičům a za báseň či píseň od
Mikuláše dostaly poučné rady a hlavně balí-
ček s nadílkou. Potom se děti převlékly do čer-
tovských kostýmů a propukl čertovský rej ve
třídách, jenž byl impulzem k připomenutí pra-
videl slušného chování. Odpoledne jsme ve
školce uspořádali malou vernisáž, při které
bylo odhaleno tablo zaměstnanců mateřské
školy, které pro nás namalovala slečna Petra
Vyhlídková, učitelka a výtvarnice ze ZŠ. Ob-
razy budou vystaveny v prostorách budov du-
hové i žluté školky. Petro, děkujeme…

Děti se podílely na vánoční výzdobě školky
svými výtvarnými pracemi, napekly si a ozdo-
bily perníčky, učily se koledy a také si zahrály
vánoční příběh jako dramatizaci pohádky. Ža-
bičky si v knihovně prožily „Vánoční čtení“.

V kinosále děti shlédly vánoční příběh
„Byla cesta, byla ušlapaná“ v podání divadla
Studna. Rezidence pozvala děti na vánoční po-
hádku „Maruška a duch Vánoc“, kterou pře-
krásně zahráli herci Malého divadla z Českých
Budějovic. Předškoláci potěšili babičky a dě-
dečky vánoční besídkou v pečovatelském do-
mově. Také jsme byli pozváni na staročeskou
vánoční expozici do hradu, děkujeme za
okouzlující seznámení s vánočními tradicemi.

V pondělí 17. 12. jsme ve školce prožili
Vánoční den s Vánoční pohádkou, rozsvíce-
ným stromečkem a spoustou hraček pod ním.
Po slavnostním obědě jsme si rozdali přáníčka
a vánoční balíčky. Odpoledne přišli rodiče na

vánoční posezení, aby se na chvilku v tom
předvánočním shonu zastavili, setkali se s přá-
teli, příjemně si popovídali, ochutnali cukroví,
a zazpívali koledy, zatímco si děti v klidu
hrály. Bylo to příjemné vánoční naladění klidu
a pohody.

Děkujeme všem našim sponzorům, příz-
nivcům a přátelům za podporu v uplynulém
roce a těšíme se na spoluráci v tom nadcháze-
jícím. E. Heřmanová

PŘEJEME VŠEM SPOLUOBČANŮM
V TOMTO ROCE 2013 HODNĚ
ZDRAVÍ, ŠTĚSTÍ, LÁSKY A ÚSPĚCHŮ

VAŠE ŠKOLKA
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Zpívání u vánočního stromu
Již tradiční novohradské Zpívání u vánočního stromu na první adventní neděli se tentokrát

bohužel nemohlo konat na (čerstvě zrekonstruovaném) náměstí a konání této akce muselo být
přesunuto k vánočnímu stromu před zámkem. To ovšem na atmosféře nic neubralo, naopak i tam
mělo své kouzlo předvánoční doby a očekávání Vánoc. Ke spoluobčanům promluvil starosta
města Mgr. Vladimír Hokr a s přáním příjemně strávených Vánoc a všeho dobrého do dalšího
roku zapálil svíčku na adventním věnci. Pak již mohly zaznít koledy a písně sborů Fermata a
Zvoneček pod vedením Mgr. Jany Štorové, které navodily tu správnou vánoční atmosféru. I přes
naše obavy kvůli změně místa konání byla účast velká jako obvykle, nechyběl ani stánek s ob-
čerstvením.

Kulturní a informační centrum děkuje všem, kteří se na organizaci této akce podíleli – účin-
kujícím, zaměstnancům TSM N. Hrady, Janu Kollmannovi, Akademickému centru za využití
zámeckého nádvoří a také všem, kteří se přišli podívat a v mrazu vytrvali až do konce. K čemuž
určitě přispěl i lahodný a horký čaj a punč. Advent byl zahájen. D. Císařová

Advent a Vánoce ve školce
pokračování ze str. 14



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2013

Fotoreportáž z čertovského rojení
Tak jako každý rok se ve středu 5. prosince 2012 otevřely brány pe-

kel a novohradské náměstí zažilo pořádné peklo!
Tímto bych chtěla poděkovat těm, kteří se na přípravě a průběhu

čertovského večera podíleli – všem čertům a čerticím, Luciferovi, an-
dílkům, Mikulášovi, zaměstnancům KIC a Technických služeb města,
zvukaři J. Ježkovi, hasičům, P. Michaleovi, M. Dvořákové, P. Aksami-
tovi, Cukrárně Kousek, zaměstnancům státního hradu za poskytnutí
„pekelných“ prostor a děkuji také všem, kteří se (ne)báli a přišli na
novohradské náměstí.

Několik fotografií Vám snad přiblíží průběh pekelného rojení… KIC

Hříšníci čekající na spásu svých hříšných duší

Výklad z dlaně hříšníků vědmou Eržikou, ale pozor – ne každý se může
stát klaunem v pekelném cirkusu!

Příchod pekelníků…

Přivolaná andělská družina s Mikulášem
Předání Luciferova daru Mikulášovi a následné vyhlášení pekelné
přísahy

Příjezd pekelného stroje s darem pro Mikuláše

Koncert Peklobandu

… a Lucifera XIII.
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KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE F. PIŠINGERA

TRHOVÉ  SVINY

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

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

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!

SDH Nakolice
Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní
šavlovou koledu,

která se uskuteční

v sobotu 16. února 2013, od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice.
Masopustní zábava je od 19 hod.

v nakolickém sále.

Poděkování za pěkné vystoupení
učitelkám ZUŠ Trhové Sviny,
K. Jarolímkové a B. Cáplové

Jak jistě víte, pořádá v našem městě Základní umělecká škola v Tr-
hových Svinech s pobočkou v Nových Hradech dvakrát ročně žákov-
ské koncerty. Mezi tyto koncerty měl patřit i Vánoční koncert žáků
výše jmenované školy v Kulturně spolkovém domě (bývalé Statky)
v neděli 16. 12. 2012, který se sběhem dosti nešťastných událostí
nekonal.

Podobný osud čekalo i vánoční baletní a hudební vystoupení žákyň
a žáků paní učitelky Jindřišky Mülerové, Jany Šulistové, Radky Hájko-
vé a Marie Peškové, který se měl konat hned následující den tj. v pondě-
lí 17. 12. 2012. Rychlou prací rodičů, paní učitelky a korepetitorky Jany
Šulistové a včasným „telefonickým“ zásahem paní Květy Jarolímkové,
byť v tu dobu v pracovní neschopnosti, se podařilo pro toto vystoupení
zajistit náhradní prostory v Českém domě.

Díky úzkému prostoru forbíny, všudypřítomným oponám, vlídné-
mu přístupu přítomných paní učitelek a hlavně hravosti a bezprostřed-
nosti našich dětí bylo celé vystoupení kouzelné, laskavé a srdečné . Děti
nás dokázaly zasnít se, rozesmát, ale i vyloudit slzu v oku.

Opravdu moc děkujeme všem za pomoc, že vystoupení našich dětí
nestihl stejný osud jako vystoupení jejich starších kamarádů, pro které
se náhradní řešení nenašlo. Zároveň děkujeme i paní Blance Cáplové,
za vytopení sálu, trpělivost při vystoupení a úklidu všech prostor. V ne-
poslední řadě patří naše velké, ale opravdu VELKÉ PODĚKOVÁNÍ
A OBDIV paní učitelce Jindřišce Mülerové a Janičce Šulistové, které
celé vystoupení s láskou sobě vlastní s našimi dětmi připravily. Ještě
jednou děkujeme.

Za vděčné prarodiče, žáky i rodiče Irena Haňurová

P O Z V Á N K A

dne 2. února 2013 v 19:00 hodin,
Zámek v Nových Hradech.

X. Zámecký ples
Akademického a univerzitního centra

a Novohradské univerzitní koleje.

K tanci a poslechu hraje kapela Hyalit. Cena vstupenky 180 Kč

Vstupenky zakoupíte a informace dostanete
u Anity Župčanové,  tel. 606 628 865, kc@nh.cas.cz
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Tradiční poděkování, které má váhu
Tak mě to zase dostalo. Když jsem připra-

vovala výběr fotografií do novohradského
stolního kalendáře, tak se mi vrátily pocity a
zážitky z kulturních akcí a událostí roku 2012.
A jaké byly? Co se nejvíce vynořilo na po-
vrch? Věřte mi, že to není ani tak to, co se týče
bezprostředně mě, ale to, co všechno tomu dali
ostatní lidi, s čím pomáhali, jak se bavili, jak to
prožívali. Zpětně takto ve fotografiích čtu ješ-
tě jakési vzkazy o tom, co bylo, jaké to bylo,
co všechno se vznášelo v novohradském po-
větří. Dokonce ještě dodatečně mi dojde něco,
co už je pryč, kdo se čemu smál a bavil, že to

bylo fajn i přes ty „nervíky“, které nelze asi
fakt úplně zahnat do kouta.

Po každé akci děkuji ústně nebo v NZ li-
dem za jejich pomoc a za snahu, kterou tomu
dali aby ten „celek“ byl dobrý, aby se podaři-
lo udělat něco dobrého pro děti, pro dospělá-
ky, pro návštěvníky našeho města, pro lidi. A
tak přijměte všichni ještě jednou takové velké
souhrnné díky za rok 2012, za to, že to stále
takto funguje, že si „umíme pomoct“. Děkuji
a neberte to na lehkou váhu, protože bez vás a
vaší pomoci by to zkrátka nešlo.
Vše dobré do dalšího roku přeje za celé KIC

Nové Hrady Květa Jarolímková

Uměním a jen uměním se zdokonalujeme.
Umění a jen umění nás může odvrátit
od špinavého, nebezpečného života.

Oscar Wilde

I jest na bíle dni, že k nejušlechtilejším
zábavám patří požitek uměleckého díla (…).
Čísti román nebo sledovati děj hry divadelní,

naslouchati dobré hudbě nebo prohlížeti
obrazárnu – to také zaměstnává ducha,

popřípadě i unavuje, ale každého, nechť jeho
práce životní je hmotná nebo duševní,

naplňuje to novými myšlenkami, novými
dojmy, jež dopomáhají mu k zapomínání na
starosti a svízele vezdejší a tím celou jeho
bytost uvádějí do rovnováhy, do klidu. (…)

Ale umění činí ještě více: otevírá nám
v dílech svých celý nový svět, nevyčerpatelně

bohatý, v němž místo nalezly nejhlubší
myšlenky, nejušlechtilejší city a snahy, které

lidstvo kdy mělo. Do umění vkládají
národové to, co je jim nejmilejšího a

nejsvětějšího, své ideály náboženské, mravní,
společenské, a pokud dovedli je podati čistě
po lidsku, t.j. každému člověku srozumitelně,

zachovávají je pro všechnu budoucnost.

Otakar Hostinský

Klavírní příběh
Na konci roku 2011 mi zavolal jeden pán,

který na naše KIC získal kontakt od jiného
pána (pana ladiče pian), zda bychom neměli
zájem získat kvalitní klavír za dobrou cenu.
Dozvěděl se o nás, že je u nás čilý kulturní ži-
vot a že by zde mohl být klavír snad v dobrých
rukách. Vzhledem k tomu, že zhruba v té době
už začaly opravy „Statků“, kde byl plánovaný
nový sál, připadala mi tato nabídka velice zají-
mavá (finančně i kvalitativně). Náklady na po-
řízení klavíru jsem tedy zahrnula do rozpočtu
Kultury, ale bohužel v „prvním kole“ klavír
neprošel. Ale copak se může vedoucí KIC
vzdát hned na začátku „boje“? Copak není je-
jím posláním prosazovat kulturu a umění?
A rok 2012 se rozjel, pořádali jsme kulturní
akce, získali peníze na některé naše aktivity i
prostřednictvím grantů, hospodařili a šetřili
jako by šlo o život… A bylo „druhé kolo“ a já
opět vrátila otázku nákupu klavíru do hry. Pro-
tože naše hospodaření vypadalo celkově dob-
ře, byla naděje. Zároveň s tím jsem požádala
místostarostu Josefa Vochosku (jediný muzi-
kant v radě města), zda by se přeci jen nechtěl
nejprve na nástroj jet podívat a pak definitivně
rozhodnout. Díky tomu, že pan místostarosta
se skutečně za klavírem vydal, poznal i majite-
le (dobrého muzikanta), hudební jiskra pře-
skočila a bylo to. Zhruba po roce se mi (nám)
podařilo získat pro nás, pro náš sál, pro naše
město klavír, krásný nástroj, ze kterého mám
velkou radost. A ještě větší radost budu mít a
doufám i vy, když jej všichni ve zdraví užije-
me a budeme se těšit z pěkných hudebních
zážitků.

K. Jarolímková

Je dobré se na něco těšit, je dobré si přát
aneb Co můžeme nabídnout

Po roce Draka, po roce nelehkém, divo-
kém, po roce s „koncem světa“ nás čeká rok
třináctkový. Nechť je dobrý i pro aktivity no-
vohradského Kulturního a informačního cen-
tra. Z mozaiky toho, co by Vás mohlo zajímat,
potěšit anebo mile dojmout vybírám alespoň
něco z připravované nabídky. Možná jste již
prolistovali stolní kalendář, který vydává
Město a který informuje docela dopředu o kul-
turním a společenském životě u nás. K tomu
bych jenom uvedla menší poznámku ohledně
našich akcí a termínů. V době, kdy se kalen-
dář připravoval, nebylo možné ještě mít úplně
všechny podklady (termíny i akce) potvrzené,
takže je dobré sledovat i aktuální informace
ve zpravodaji, na plakátovacích plochách a na
webových stránkách.

Nabídka je opět složená tak, aby si z ní kaž-
dý něco mohl vybrat, děti, dospěláci, příznivci
hudby, divadla, výtvarna, tancování, tvoření,
cestování, poznávání. A na co bychom vás
tedy rádi pozvali?

V měsíci lednu a únoru to budou tradiční
cestovatelská promítání v Koželužně a v dub-
nu poznávací výlet po Novohradsku. Tam si
připomeneme jaké to bylo, když se v Novo-
hradských horách začalo splavňovat dřevo.
V květnu budeme otevírat hlavní turistickou
sezonu u nás i v našem regionu, na to se
můžete s námi vydat do Kaplice.

Pro děti přichystáme 2. března Dětský kar-
neval a 1. června Dětský den v zámeckém par-
ku. V srpnu se mohou děti opět těšit na
divadelní čtvrtky na hradním nádvoří, přičemž
ten poslední bude hlavně o strašení, na hrad se
zase vrátí bubáci.

Jaro přivítáme jarním koncertem „Na
Statcích“, na kterém vystoupí Štěpán Rak.
V létě bychom také chtěli upořádat na dvorku
„Na Statcích“ komorní koncerty při vínku a s
letní pohodou.

V březnu se uskuteční již po pětatřicáte
Novohradská číše. Sice nám to koliduje s Ve-
likonoci, ale snad to všechno stihnete (-me).

V jarních měsících by to měly být i popula-
rizační přednášky z historie, jedním z hostů
bude například spisovatel Vlastimil Vondruš-
ka a jeho Přemyslovci.

V polovině června obsadíme už po čtvrté
hrad v Nových Hradech a trochu se pobavíme
na úkor historie. Chystáme Hradní – Buquoy-
ské slavnosti, novohradské samozřejmě, a tam
se možná dozvíte něco víc, jak to bylo s pří-
chodem Ka Ka Ka Karla B. na hrad… Proč Ka
Ka Ka?, to se dozvíte až při slavnostech.

V červenci a v srpnu by mělo být každý tý-
den něco, co by mohlo zpříjemnit prostřednic-
tvím múz letní čas. To, co trochu vybočuje
z nabídky, by měla být tzv. Novohradská hu-
dební trilogie. Jedná se o pokračování pořádá-
ní kulturních akcí na kulturních památkách, a
to v kostele, na hradě a v zámku. V těchto ob-
jektech bychom chtěli uspořádat koncerty,
které by měly ctít historické období vzniku pa-
mátky a hudbu té doby, zároveň představit
osobnosti, které jsou se zdejší dávnou i nedáv-
nou kulturní či společenskou historií spojené.
V kostele sv. Petra a Pavla uvedeme koncert
barokní hudby a zároveň bychom chtěli před-
stavit nějakým způsobem skladby pátera Cha-
lupy. Na hradě by měla zaznít středověká
hudba či hudba kapely pánů z Rožmberka. Na
zámku bychom rádi představili dílo hudební-
ho skladatele a klavíristy V. J. Tomáška, který
byl v 19. století spjat s rodem Buquoyů. Cílem
těchto koncertů by mělo být mimo kulturního
zážitku i navození většího propojení s kultur-
ním dědictvím, které zde existuje a které nás
oslovuje. Těmto koncertům budou předcházet i
popularizační přednášky v dubnu až červnu.
Toto všechno v rámci Novohradské hudební
trilogie připravujeme a postupně i v NZ bude-
me více informovat a odkrývat „tajemství“
minulých let.

V novém Kulturně-spolkovém domě máme
pěkný sál, a proto chceme mimo koncertů na-
bídnout i společenské večery s taneční hudbou
či taneční kurzy pro dospělé (říjen a listopad).
No a závěrečný měsíc roku by měl patřit opět
tradičním adventním akcím.

A tak na závěr naší nabídky, o které bude-
me průběžně v NZ informovat, Vám přeji,
abyste měli celoroční důvod a chuť jít „za kul-
turou“ a nám za KIC přeji, aby se nám podaři-
lo všechny naše plány uskutečnit.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková
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PRAVIDELNÉ AKTIVITY v Koželužně

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.

Sobotní tvoření v Koželužně
Ráda bych pozvala tvořivé jedince a rodiny na sobotní odpoledne

v Koželužně. V čase od 14 do 17 hodin zde opět bude připraven prog-
ram vhodný pro vzájemnou spolupráci rodičů a dětí. Na leden připravu-
ji vše k výrobě pohyblivých papírových loutek a suché filcování,
v únoru se budeme věnovat kašírování a výrobě masek.

Přijďte si vyzkoušet něco, na co se doma těžko hledá čas a ohřát se
v přítomnosti podobně naladěných kreativců. L. Sovová

CESTOVATELSKÁ PROMÍTÁNÍ

JEMEN a SOKOTRA
Šťastná Arábie a exotický ostrov

– těžko kde potkáte přátelštější domorodce

24. 1. 2013 – Koželužna – od 18 hod.
Jedna z nejdivočejších a nejryzejších zemí islámského světa - Je-

men. Jihozápadnímu cípu Arábie říkali v antických časech Arabia
felix, neboli „šťastná Arábie“. Uvidíme pohádkovou metropoli Saná
a tamní pestrobarevné trhy, jakož i muže s tradičními dýkami džam-
bíja. Jemen má též úžasná
horská pásma s neuvěřitel-
nými terasovými políčky,
které patří k těm nejfamóz-
nějším na světě. Spatříme
též rozmanitý ostrov Sokot-
ra, zařazený v létě 2008 do
seznamu světového dědictví
UNESCO – unikátní fauna
a flóra, jejímž symbolem
jsou čarovné „stromy dračí
krve“, které jsou jen jedním
z mnoha tamních endemitů.
Místní afroarabské obyva-
telstvo je odlišné svým jazy-
kem i vzhledem od populace
na jemenské pevnině.

Vše uvidíme v promítání
a vyprávění znalce na arab-
ský svět Mgr. Tomáše Ra-
děje, Ph.D.

Jaroslav ZEMAN

VU3V  – Pěstování a využití
jedlých a léčivých hub

Další semestr Virtuální univerzity třetího věku začne v úterý
5. února. Sejdeme se v počítačové učebně ZŠ v 15.30 hodin. Kurzy
probíhají každých 14 dní a scházíme se individuálně ještě ke společ-
nému zvládnutí testů na PC.

V současné době máme 16 přihlášených studentů a je možné se
ještě přihlásit.

Studentem VU3V se může stát:
+ Senior se statutem důchodce
+ Invalidní důchodce bez rozdílu věku
+ Osoby kategorie 50+ (nezaměstnaní nebo čekající na statut

důchodce).
Více informací najdete na www.e-senior.cz nebo mne kontaktuj-

te na tel.: 777 966 676, e-mail: lu.sovova@seznam.cz.
Na další milá a inspirativní setkání se těší  Lucie Sovová

Lunární seminář pro ženy a dívky
Úplňkové čtvrtky 18–21 hod.

Koželužna v Nových Hradech

24. leden – Vnitřní žena | 28. únor – Divoška
28. březen – Krása a ošklivka | 25. duben – Milenka – Prostitutka
23. květen – Matka – Smrt | 20. června – Kněžka – Čarodějnice

Co vše nás čeká?
tanec, smích, relax, meditace, kruh sdílení, andělské karty

dřina, emoce, hledání vnitřního já, vlastní síly, vlastního světa

Sebou
teplé ponožky (pevné přezůvky), pohodlné oblečení

láhev s vodou, podložku na ležení, deku, šátek na oči

Dobré si přečíst
jednotlivé semináře jsou volně přístupné

účast prosím oznamte Lucii Sovové – osobně po, st, so
v Koželužně, tel: 774 766 676, e-mail: lu.sovova@seznam.cz

Těšíme se na Tebe, Lucka a Hel (Magda).
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Přeji všem čtenářům,
aby ten nový rok 2013 byl jen dobrý, ne-li
lepší než ten předchozí, aby v knihovně
vždy našli to, co ve svém rozpoložení prá-
vě potřebují, aby jim kniha byla oporou a
povzbuzením do života, nebo pohlazením
na duši. Mimo to hlavně hodně zdraví a
štěstí. A mimo tohoto přání všem čtenářům
děkuji za přízeň a návštěvy v městské kni-
hovně.

Knihovnice D. Císařová

Adventní čas v knihovně
Jako každoročně v předvánoční době, žila městská knihovna Adventem. Opět byla vyhlášena

adventní amnestie, kterou mohli využít hříšníci, kteří promeškali lhůtu ke vrácení půjčených
knih, aby jim mohla být prominuta pokuta, nově přihlášeným čtenářům byl prominut roční regis-
trační poplatek.

Příznivci knih a čtení mohli od 1. prosince až do Vánoc v knihovně nakoupit svým bližním
knihu jako dárek pod stromeček.

S blížícími se Vánocemi byl také vhodný čas k návštěvě knihovny pro paní učitelky s dětmi
ze školky, z družiny a z první třídy ZŠ. Ve vánočně vyzdobené knihovně jsme si povídali o vá-
nočních zvycích, jak to bývalo dřív, četli jsme pohádky s vánoční a zimní tématikou, nechyběla
trocha cukroví, vánočka a mandarinky pro děti. Prvňáčci předvedli, jak už umí číst, zazněly i ko-
ledy a básničky a ti nejmenší (Žabičky ze školky) si navrch ještě zatančili. D. Císařová

Okénko do knihovny
Čarodějka a čaroděj – James Patterson

Strhující vyprávění o sourozencích Wisty a Whit Allgoodových.
Wisty je patnáct a bratrovi sedmnáct. Uprostřed noci jsou z domova
odvlečeni tajnou policií „Nového pořádku“, zločinného režimu, kte-
rý se ujal moci. Stejně tak se ocitly ve vězení i tisíce patnáctiletých
dětí, mnoho jich je nezvěstných. Nový režim zakazuje hudbu, knihy,
umění – a také kouzla. V hierarchii mocných je nejvyšší „Jediný,
který je Jediný“. Oba sourozenci jsou obviněni z čarodějnictví a ob-
vinění nerozumí. Nikdy na sobě nepozorovali něco zvláštního a ne-
obyčejného. V nejvyšším rozčilení nočního přepadení se Wisty
najednou rozzáří zeleným světlem a z prstů jí šlehají blesky. Aby
rychle smazal úkaz, který svědčí proti ní, Whit způsobí silný vítr,
který plameny uhasí. Do té doby o svých schopnostech netušili. Sta-
nou se vůdci hnutí odporu, s kouzly však nemají zkušenosti a teprve
se je učí zvládat... Poutavá, napínavá dystopie pro děti od 12 let.

Divergence – Veronica Rothová

Světový bestseller konečně v ČR! Poznejte příběh, který po ce-
lém světě uchvátil milióny čtenářů. Hlavní hrdinka Beatrice žije
v Chicagu budoucnosti, kde je společnost rozdělena do 5 frakcí a
každá z nich se věnuje pěstování určité ctnosti – Odevzdanost, Ne-
ohroženost, Sečtělost, Mírumilovnost a Upřímnost. Každý rok ve
stanovený den si musí všichni šestnáctiletí vybrat jednu z frakcí, do
níž budou patřit po celý svůj život. Beatrice se rozhoduje mezi tím,
jestli zůstane s rodinou, nebo bude sama sebou – obojí mít nemůže.

Žítkovské bohyně – Kateřina Tučková

Vysoko v kopcích Bílých Karpat jsou řídce rozeseta přikrčená
stavení. Říká se, že právě tam si některé ženy dokázaly uchovat vě-
domosti a intuici, kterou jsme ztratili. Předávaly si ji z generace na
generaci. Říkali jim bohyně, protože dokázaly bohovat - prosit Boha
o pomoc. Dora Idesová je poslední z nich. Brání se přijmout zastara-
lý způsob života. Na konci 90. let na ni v pardubickém archivu mi-
nisterstva vnitra čeká operativní svazek vedený StB na její tetu
Surmenu. Dora nevěřícně rozplétá neznámé osudy své rodiny i
dalších bohyní.

Smrt Horových služebníků – Paul Doherty

Píše se rok 1479 př. n. l. a ve slavné staroegyptské říši se děje
něco nevídaného. Po drtivém válečném vítězství nad sousední Mitá-
nií a razantní čistce, kterou poté provedla mezi dvorskými hodnostá-
ři, usedla na trůn – žena! Ta ohromující opovážlivost přivádí mnohé
k zuřivosti. Královna Hatusu (což není nikdo jiný než panovnice, je-
jíž jméno zná dneska celý svět – sama legendární Hatšepsovet) si
však chce vládu udržet za každou cenu. Co k tomu ale nezbytně
potřebuje, je podpora nejmocnějších egyptských chrámů.

Hvězdy, které nezhasnou, aneb, Jak jsem je poznal – Ladislav Tunys

Kniha novináře Ladislava Tunyse přináší profily slavných čes-
kých filmových a televizních režisérů a hereckých osobností. Vy-
právění o Františku Vláčilovi, Jiřím Menzelovi, Miloši Formanovi,
Josefu Kemrovi, Rudolfu Hrušínském, Jiřím Trnkovi nebo Hermí-
ně Týrlové jsou prokládány rozhovory a autentickými výpověďmi
jednotlivých osobností a také jejich kolegů a blízkých.
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„Kecálek“ náš novohradský
Jestlipak víte, kolikátý rok už vychází No-

vohradský zpravodaj? Nejprve to odhadněte a
pak se podívejte na titulní stranu. Ano, už tolik
let se každý měsíc píší a předávají informace
ze života našeho města, z radnice, z radniční
kultury, ze spolkového života, ze škol, ze
sportovního zápolení, z různých institucí,
prostě tak, jak jdou „novohradské dějiny“.
A také od pravidelných či občasných
pisatelů-občanů, kteří sdělují své názory a
úvahy co a jak se dělá nebo by mělo dělat, co a
jak si představují, co a jak si přejí.

Každý měsíc přicházejí do redakce pří-
spěvky, češtinář by řekl - bez gramatických
chyb i s chybami, stylisticky pěkné či slabé,
redakce by řekla – dlouhé i krátké, včasné či
zpožděné, zajímavé i také zajímavé a rovněž
spousta fotografií. Ale co přichází především,
to jsou ta sdělení, obsah, popis života, který
nyní žijeme tady a teď. Možná, že místní zpra-
vodaj má dokonce větší vypovídací hodnotu,
než městská kronika. Tak například ti, kteří již
nemají děti v mateřské školce, se mohou v NZ
dozvědět jak a čím celá školka žije (a že je tam
živěji než ve včelím úle), že školní družina
(tedy vychovatelky) si každý rok vymýšlí pro
svoji činnost celoroční hru (kde pořád ty nápa-
dy berou?), knihovna pravidelně prozrazuje,
za jakou novou knížkou byste se měli vydat
(stíháte číst?), nesportovci se zase mohou do-
zvědět, že karatisté jsou v našem městě fakt
dobří (zřejmě jaký vedoucí oddílu, takový od-
díl sám), že mladí ochránci přírody jezdí na
výlety za humna (ale umí přiložit i ruku
k dílu). A samozřejmě i v rozsáhlých zápisech
z rady a zastupitelstev (čtete to až do konce?)
se občané dozvídají, jak pracují radní, zastupi-
telé, zaměstnanci městského úřadu, jaké vy-

hlášky a nařízení si stát na nás zase vymyslel.
No a informace z „radniční“ kultury neustále
připomínají a zvou na kulturní akce, poté
prostřednictvím fotografií i slovem informují
jaké byly (a o jaký zážitek jste přišli…).

Většinou to jsou tzv. dobré zprávy, alespoň
já je tak vnímám, a jsem za ně ráda. Je to tako-
vý protipól informací v celostátních sdělova-
cích prostředcích, které jsou, až na výjimky,
katastrofické, někdy protichůdné, depresivní,
ze kterých se dozvídáme všechno, jen ne to,
z čeho by nám mohlo být dobře. Anebo není
v naší zemi opravdu nic, z čeho bychom se
mohli radovat? Proto každý měsíc v duchu dě-
kuji za dobré zprávy v našem „kecálku“, děku-
ji všem, kteří píší o dobrých událostech a o své
práci a aktivitách. Ale hlavně, děkuji za ty
dobré události a práci samotnou, kterou někte-
ří z vás vytvářejí. Protože hlavně dobro je tím,
co nás může držet „nad vodou“.

A mohlo by toho být v našem „kecálku“
jistě mnohem víc. Například třeba… – ale to
Vy jistě víte. Každého by napadlo určitě něco,
co by stálo za to zveřejnit. A není nic snadněj-
šího, než sednout ke stolu, začít psát a sdělit co
je třeba a při tom ale nezapomenout, že sluš-
nost nás spojuje a naopak.

Až se zase budou blížit komunální volby,
tak se opět možná „kecálek“ přiblíží k časopi-
secké formě „blesku“, budou psát i generálo-
vé, co jsou po bitvě nejlepší, ti co všechno znaj
a ví. Hm. Zatím nás ale čeká rok třináctkový,
volební pouze pro hlavu státu, tak pěkné poč-
tení pro radost, pro pozitivní myšlení, pro in-
spiraci, pro dobro. Pište, pište, pište, já se také
snažím…

K. Jarolímková

Napiš, co je život
publicisticko-literární soutěž

pro handicapované
Občanské sdružení Dobré místo, provozo-

vatel portálu www.Lidemezilidmi.cz, vyhla-
šuje publicisticko-literární soutěž pro osoby se
zdravotním postižením, autor vítězného díla
bude moci v případě svého zájmu získat pra-
covní místo jako redaktor tohoto portálu.

Soutěžní příspěvky lze zasílat do 3 kategorií:
¡ Příběh – osud člověka se zdravotním

postižením
¡ Názor (blog) – co si myslím o sociální

reformě
¡ Tvorba – umění slova

Do soutěže může autor přihlásit maximál-
ně tři příběhy v každé kategorii. Délka jedno-
ho příběhu nesmí přesáhnout 5000 znaků
i s mezerami. Jeden autor může obeslat sou-
těž příspěvky do všech kategorií (Příběh, Ná-
zor i Tvorba).

Všechny příspěvky, které se v jednotlivých
kategoriích umístí na prvním až desátém místě,
budou uveřejněny na zdravotně-sociálním por-
tálu Lidé mezi lidmi (www.lidemezilidmi.cz).

Příspěvky zasílejte na adresu:
soutez@lidemezilidmi.cz

Podmínky soutěže:
¡ Vyhlašovatelem soutěže je Dobré

místo, o.s.
¡ Soutěžit mohou účastníci bez omezení

věku a zdravotního stavu, ale výherce
může být jen osoba se zdravotním po-
stižením (pracovní místo může získat
jen osoba s invalidním důchodem bez
ohledu na stupeň).

¡ Příspěvky lze zasílat elektronicky
v textovém souboru /formát *.doc,
*.docx, *.rtf, *.txt, *.odt) na adresu
soutez@lidemezilidmi.cz. V souboru
je nutno uvést Název díla, Kategorii,
do které je dílo zasláno, Jméno, Pří-
jmení, adresu, telefon a email.

¡ Pro autora nejlépe hodnoceného díla
je získání pracovního místa v Občan-
ském sdružení Dobré místo. Získání
místa je pro výherce dobrovolné. Ne-
lze kompenzovat jakoukoliv jinou fi-
nanční či hmotnou náhradou.

¡ Soutěžní příspěvky lze zasílat
od 1.9. 2012 do 30.1.2013.

¡ Porota zasedne v období 1.-28.2.2013
– její složení bude upřesněno. Bude ji
tvořit cca 5-7 osob, konkrétní jména
budou stanovena v období 11-12/2012.

¡ Zaslané příspěvky, které se umístily
na 1.-10. místě na základě hodnocení
poroty budou uveřejněny na webu
www.Lidemezilidmi.cz v příslušných
rubrikách dle tématu.

¡ Autor příspěvku dává zasláním díla do
soutěže souhlas se zveřejněním zasla-
ného díla na webu Lidemezilidmi.cz
případně v dalších spolupracujících
médiích v sociálně – zdravotní oblasti.

¡ Uveřejnění článku na webu nepřináší
autorovi nárok na honorář.

Třetí ročník soutěže

Hledá se autor bestselleru
Všichni amatérští psavci, pozor! Je tu další, v pořadí už třetí možnost představit se v soutěži

Hledá se autor bestselleru a získat tak přízeň nakladatele, odborné poroty i veřejnosti. Zúčastnit
se může každý dosud nepublikovaný autor. Přijímány jsou soutěžní příspěvky, které musí splňo-
vat žánr moderní pohádky pro dospělé a rozsah 10 až 25 normostran, do 28. února tohoto roku.

„Od soutěže si slibujeme objevení nových talentů. Hodně takových netuší, jak na sebe v bran-
ži upozornit. Projekt Hledá se autor bestselleru umožňuje každému porovnat se s konkurencí a
získat zpětnou vazbu odborníků i čtenářů, kteří nepatří do kategorie rodina a přátelé," míní Pavel
Nýč, pořadatel soutěže. Jednou z cen pro pět vítězů je vydání elektronické publikace s jejich pěti
nejvýše umístěnými příběhy. Některé účastníky soutěže však mnohem víc motivuje šance vstou-
pit do světa knižního trhu a navázat s nakladatelem delší spolupráci. Stejně, jako se to povedlo
vítězi prvního ročníku soutěže Jiřímu Drašarovi, autorovi povídkové knihy Cesta ohněm.

Oproti minulým letům, kdy se hodnotily povídky, musí tentokrát soutěžní příspěvek splňovat
kritérium žánru „moderní pohádka pro dospělé čtenáře" a objemu textu 10 až 25 normostran.
„Téma je libovolné, důležité je dodržení žánru a rozsahu. Při současném boomu sci-fi a fantasy
jsme všichni moc zvědaví, jaké zajímavé náměty moderní dospělácké pohádky k nám dorazí.
Pro mě je to třeba série Hvězdných válek," dodává s úsměvem Nýč.

Během dvou týdnů po ukončení zasílání pohádek vybere pořadatel patnáct nejlepších pří-
spěvků, jejichž první třetinu zveřejní na webu soutěže. Od té chvíle začne několikadenní hodno-
cení veřejnosti a odborné poroty. Soutěž pořádá Nakladatelství Fragment.

více na – http://www.literarky.cz/kultura/literatura/12947-teti-ronik-soute-hleda-se-autor-bestselleru
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KIC Nové Hrady je místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – leden 2013

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:
¡ 4. 1. – Hledám děvče na boogie woogie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 1. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 1. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. 1. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 11. a 12. 1. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama,

Hluboká nad Vltavou
¡ 12. 1. – Louskáček – DK Metropol, ČB
¡ 15. 1. – Kdo je tady ředitel? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 1. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 1. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 16. 1. – Rigoletto – DK Metropol, ČB
¡ 17. 1. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 1. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 1. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 18. a 19. 1. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama,

Hluboká nad Vltavou
¡ 19. 1. – Rok na vsi – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 1. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 1. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 22. 1. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23. 1. – Z nařízení bytové komise, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 1. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23. 1. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 24. 1. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 25. 1. – Strašidlo cantervillské – KC Panorama,

Hluboká nad Vltavou
¡ 25. 1. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 1. – Listování / Slovo boží – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 1. – Když se zhasne, Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 30. 1. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 30. 1. – Rád to někdo horké? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 31. 1. – Fuk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. a  2. 2. – S tvojí dcerou ne – KC Panorama,

Hluboká nad Vltavou
¡ 2. 2. – Komedianti – DK Metropol, ČB
¡ 2. 2. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 2. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Kivá cadla – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Komedianti – DK Metropol, ČB

Dětské divadelní představení:
¡ 5. 1. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 1. – Sto roků prázdnin, Malé divadlo, ČB
¡ 13. 1. – Vánoční příběh – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 1. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 20. 1. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 1. – Čarodějka Jennifer – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 1. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 2. 2. – Abeceda – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB

Koncerty:
¡ 6. 1. – Novoroční koncert – zámek Borovany
¡ 19. 1. – Pavel Šporcl pro Nazaret – zámek Borovany

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.

Výzva pro subjekty cestovního ruchu
kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích

cestovního ruchu (Regiontour Brno, ITF Bratislava a Holiday Wo-
rld Praha) prostřednictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže, mo-
hou své tištěné propagační materiály dodat nejpozději do 16. ledna
2013 do novohradského informačního centra. Materiály budou
k dispozici návštěvníkům veletrhu na stánku propagující Nové Hra-
dy a region Novohradských hor. IC N. Hrady

Sbor dobrovolných hasičů Nové Hrady
oznamuje

spuštění webových stránek,
na kterých se dozvíte o historii a současnosti sboru, činnosti

a vybavení, zásahová činnost.
Adresa webových stránek sboru:

sdhnovehrady.webnode.cz

P.F. 2013
Trafika ing. Milana Hromasová, Nové Hrady

přeje všem lidem a svým zákazníkům do nového roku pevné
zdraví, štěstí, osobní pohodu, pracovní úspěchy

a dobré nákupy po celý rok 2013
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TJ Sokol Nové Hrady
INFORMUJE

Na sklonku minulého roku - abych byl přes-
ný, tak 29. 12. 2012 – jsme vyslali na Celostátní
přebor ČOS žáků a dorostu jednotlivců a druž-
stev své reprezentanty ve jmenovaných katego-
riích. Přebor organizovala komise kuželek TJ
Sokol Kolín v kuželně v Kostelci nad Černými
lesy. Naše tříčlenné družstvo ve složení sester
Natálie a Stanislavy Betuštiakových doplněné
Tomášem Kříhou obsadilo obě kategorie. Z ka-
tegorie žáků – jednotlivců přivezla Stánina me-
daili za 2. místo, Natálka pak medaili za místo
3. I Tomáš přivezl medaili a to bronzovou v kate-
gorii dorostu. Všichni tři se pak zúčastnili soutěže
družstev, ze které přivezli stříbrnou medaili. TJ
Sokol Nové Hrady děkuje Stánině, Natálce a
Tomovi za dobrou reprezentaci našeho oddílu a
města. Přejeme jim ještě celou řadu úspěchů
v jejich sportovním snažení.
Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

31. Mezinárodní Veteraniáda
ve sportovní gymnastice,

17. 11. 2012 v Liberci
Letošní závody proběhly zase v krásné

sportovní hale v areálu Tipsport arény. V kate-
gorii G nad 70 roků:
1. místo: S. Bauer, Německo
2. místo: M. Cibula, ČR
3. místo: R. Rusiňák, ČR

Německý závodník měl nejlepší přeskok
a prostná, kde v minulosti patřil mezi světo-
vou elitu. Po dvouleté pauze jsem zkusil na-
vázat na výsledky z minulosti, podařilo se to
hlavně na takzvané „královně nářadí“ hraz-
dě, kde jsem dostal nejvyšší známku 9,8 b.
Nad 9 bodů bylo ještě cvičení v prostných
9,1 a na kruzích 9,2. Celkově to stačilo na
3. místo. Už je to však stále těžší, vše závisí
na zdraví. Stínem soutěže bylo těžké zranění
jednoho cvičence na kruzích. Když ho odvá-
želi do nemocnice, tak ještě vzkázal, aby mu
nezapomněli poslat výsledky závodů a hlav-

ně rozpis do Prahy
na rok 2013! Tako-
vá slova jsou nej-
lepší posilou na
budoucí závody, je
to také ukázka lásky
ke svému sportu.

Rudolf Rusiňák

Poděkování za reprezentaci
TJ Sokol Nové Hrady oddíl kuželek děkuje za úspěšnou reprezentaci starším žákyním našeho

oddílu, které reprezentovaly nejen oddíl, ale i město Nové Hrady na Mistrovství JČ kraje 2012
-13 starších žáků na 60 HS a ve sprintu. Mistrovství se uskutečnilo 9. 12. 2012 ve Strakonicích.
V soutěži 60 HS obsadila 2 místo Stáňa Betuštiaková a hned za ní, na třetí pozici se umístila Na-
tálka Betuštiaková. Ve sprintu si pak obě děvčata pořadí obrátila, takže Natálka byla druhá a Stá-
nina čtvrtá. Obě děvčata svými výkony a umístěními nám nejen připravila radostné chvilky, ale
hlavně nás přesvědčila, že cesta kterou se v práci s mladými ubíráme je dobrá a nese své ovoce.
Ještě jednou díky oběma za dobrou reprezentaci.

Ve stejném termínu se uskutečnilo v naší kuželně Mistrovství JČ kraje 2012 – 13 dorostu na
120 HS a ve sprintu. Ani tady jsme nebyli neúspěšní. Tomáš Kříha i přes svůj věkový handicap a
ve velmi silné konkurenci, obsadil pěkné 13 místo. I jemu náleží poděkování oddílu za dobrou
reprezentaci oddílu a města Nové Hrady. Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

Vánoční koulení
Stejně jako v minulých letech i letos organizoval TJ Sokol Nové Hrady tradiční „Vánoční

koulení“, určené pro děti, mládež a širokou veřejnost. Přestože návštěvnost byla tentokráte
o něco nižší, než v minulém roce, můžeme s klidným svědomím konstatovat, že se klání vydaři-
lo. Poděkování za to patří jednak těm členům TJ Sokol, kteří vše připravili a organizovali ale pře-
devším návštěvníkům, kteří nalezli v sobě odvahu a šli si sami, nebo se svými ratolestmi „zaházet“
o ceny. A nebyly to ceny ledajaké. Všechny děti odešly s dárkovým balíčkem, přičemž ty nejlepší
jej měly obohacený o dětský šampus. Dospělí pak v obou kategoriích (registrovaní a nehrající) zís-
kali až do devatenáctého místa hodnotné ceny. Např.: vepřová kýta, kapr, hodinky, dárkové koše,
deštníky, kalendáře, vánoční cukroví, chaloupku z perníku, čepice, šály atd. A aby informace byla
úplná, tak alespoň vyjmenuji z 51 odměněných první tři z každé kategorie. Mezi dětmi byla nej-
úspěšnější Stáňa Betuštiaková, na druhém místě se umístil Milan Bedri a bronzový byl Pavel Fritz.
V kategorii nehrajících zvítězil Tomáš Jelínek, druhý v pořadí byl Karel Černošek, třetí pak Lenka
Sladká. Registrovaní se podělili takto: nejúspěšnějším byl Milan Bedri st., hned za ním (rozhodo-
val rozhoz) byl Libor Tomášek a na třetím místě se umístil Michal Silmbrod. Škoda jen, že si do
kuželny nenašlo cestu více obyvatel z Nových Hradů a okolí. I přes tento drobný nedostatek, zavi-
něný možná nepřízní počasí, šlo o prospěšnou a úspěšnou akci. Proto budeme již tradičně pořádat
také „Velikonoční koulení“ na které zveme všechny obyvatele Nových Hradů a okolí, zejména
pak rodiče s dětmi. Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol Nové Hrady

Během prvních dvou
let jsme se zaměřili přede-
vším na práci s trenéry,
kteří po vyškolení a získá-
ní licence trenérů III. třídy
obětavě pracovali ve volném čase především
s dětmi a mládeží. Lze říci, že náš oddíl v sou-
časnosti patří mezi úspěšné oddíly Jihočeského
svazu karate a naši závodníci se pravidelně
zúčastňují krajských, republikových, ale i ev-
ropských a světových soutěží karate Shoto Kan
a sebeobranného systému Allkampf-Jitsu. Rád
bych na tomto místě zmínil závodníky, kteří
pro náš oddíl vybojovali sportovní úspěchy a
úspěšně jej reprezentovali a mnozí z nich do
současnosti reprezentují: Helena a Richard
Tuscherovi, Petr Šabatka, Pavel Tichovský,
Blanka Trpělková, Jitka Trpělková, Jana Ca-
letková, David Rusiňák, Karel a Jiří Staňkovi,
Ladislav Homolka, Richard Debera, Jiří No-
vák, Igor Schaffelhofer, Martin Ševčík, To-
máš Balík, Pavel Čičola, Jan Baláš, Martin
Bartoš, Magda Pelechová, Martin Hermann
ml., Michal Petrus, Antonín a Ladislav Bárto-
vi, Caroline a Ondřej Podhorovi, Eva Ševčíko-
vá, Nikola Hajná, Tomáš Hermann, Štěpán
Silmbrod, David a Jaromír Švendovi, Petr Za-
chař, Kryštof Štys, Eliška a Marek Rolínkovi,
Adéla a Adam Zemanovi, Tomáš Balko a Do-

minik Michal. Oddílem karate prošla řada
dalších členů, kteří zde trénovali, a i když
nezávodili, přece se nesmazatelně zapsali
do historie našeho oddílu. Za všechny bych
zde rád jmenoval Zdeňku Valenzovou -
Koubkovou, která svou pílí a tvrdým tré-
ninkem dala inspiraci mnoha cvičencům.

Oddíl karate se v současnosti zaměřuje
zejména na práci s dětmi a mládeží, aby si vy-
choval další závodníky, ale také kvalitní trené-
ry, kteří by mohli předávat své zkušenosti
našim dalším členům. Snažíme se smysluplně
vyplnit volnočasové aktivity dětí a mládeže
do 18. let v mimoškolní činnosti, aby i mimo
tělocvičnu reprezentovali oddíl karate, Tělo-
výchovnou jednotu a město Nové Hrady.

Chtěl bych u této významné příležitosti po-
děkovat zástupcům Města Nové Hrady, Tělo-
výchovné jednoty a Základní školy N. Hrady
za významnou podporu naší činnosti a také
všem sponzorům, bez jejichž přispění a pomo-
ci by náš oddíl nemohl fungovat na dosažené
sportovní úrovni. Dále bych chtěl poděkovat
rodičům našich členů za skvělou spolupráci,
našim trenérům za profesionální a obětavý
přístup ke cvičencům a všem sportovním přá-
telům, kteří nám fandí a drží palce.

Závěrem bych chtěl všem popřát zdraví,
štěstí a spokojenosti v Novém roce 2013.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

20 LET KARATE ...
pokračování ze str. 1

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
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KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

inzerujte v Novohradském zpravodaji

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

Emilka s.r.o.
Domácí potřeby, železářství,

papírnictví, barvy-laky

OZNAMUJE

ZMĚNU PRACOVNÍ DOBY
LEDEN–ÚNOR

PONDĚLÍ–PÁTEK  8–16 hodin
SOBOTA  8–11 hodin

Emilka s.r.o.
Nám. Republiky 336, 373 33 Nové Hrady

TEL.: 386 362 192, mobil: 720 522 344
IČ: 281 40 524, DIČ: CZ28140524

� Prodám rodinný dům u náměstí, po částečné rekonstrukci.
Tel.: 607 286 305

řádková inzerce


