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Počátky
Ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, máte už dávno za sebou zhodnocení dalšího odžitého roku,

spočítané mínusy a plusy, odškrtnuté položky ve svém seznamu má dáti dal anebo taky nedal,
nedostal. Někdy si toho naplánujeme příliš moc, máme velké oči a pak jsme smutní, že jsme toho
nedosáhli, že jsme všechno nestihli, přecenili jsme to i sebe. Tak často slýchávám kolem sebe:
„Nestíhám!“

Pokud člověk ale přirozeně zraje, moudří a dostává se mu postupně nadhledu, tak potom tepr-
ve zjistí, že méně je někdy více. Není to možná ani tak otázka skromnosti či dokonce lenosti, ale
vítězství kvality nad kvantitou.

Takže zhodnocený rok 2013 už pravděpodobně všichni máme a co dál? No přece rozumná
předsevzetí na počátku nového roku plánovaná i s účastí svého srdce. Ach ty každoroční předse-
vzetí a počátky?! Ne, ne, počátky budiž požehnané! Tam to všechno začíná, tam se rozhoduje
o koncích a důsledcích, tam je obrovská síla a příležitost, první kroky rozhodují. Předsevzetí a
počátky mají smysl, protože je v nich naděje, že se v něčem polepšíme, zdokonalíme, že bude
lépe. A kolik těch novoročních počátků na nás ještě čeká, to dopředu nikdo nevíme, tak je
potřeba užít si je a vnímat.

Ale počátek je i každé ráno, první myšlenka po probuzení, jestli je radostná anebo tíživá. Jaké
je ráno, je i den. Přeji všem čtenářům na začátku roku 2014 jenom takové počátky a předsevzetí,
jejichž důsledky vás na konci roku překvapí jenom a jen příjemně. A také přeji pevné zdraví a
lásku samozřejmě. Květa Jarolímková

Pozvánky na leden
11. 1. Muzikál pro děti „O Sněhurce“,

KIC N. Hrady

11. 1. Turnaj ve stolním tenise,
SK Byňov

17. 1. Myslivecký ples, MS N. Hrady

23. 1. Cestovatelské promítání,
KIC N. Hrady

25. 1. Výroční členská schůze MO
ČRS N. Hrady

30. 1. Pololetní koncert žáků ZUŠ,
ZUŠ N. Hrady

a v předstihu na únor
8. 2. Dětský karneval, KIC N. Hrady

Myslivecké sdružení Nové Hrady zve
všechny příznivce dobré zábavy na tradiční

Myslivecký ples,
který se uskuteční dne 17. 1. 2014
od 19.00 hodin v sálu Hotelu Máj.

Připravena je dechová kapela Veselá muzika
a skupina Rosa, bohatá zvěřinová tombola
a dobrá zábava. Vstupné 100,- Kč/osoba

po celou dobu plesu.
Přijďte si užít hezký, ne jen taneční večer.

Na vaši účast se těší myslivci

Čerti jsou každoroční jistota, přijdou vždycky.
Ale vždycky přijde i Mikuláš s andělkami, takže
„skóre“ je naštěstí opět v rovnováze…   K. J.

Kdo jiný by měl zahajovat Advent a společné
zpívání u Vánočního stromu, než děti? U dětí
to vždycky začíná a u dospělých končí (a na-
opak)…                                                     K. J.

Ohňostroj nad novohradským náměstím osvět-
lil Lucifera a jeho čerty, Mikuláše a jeho an-
dělky, mamky, taťky a jejich děti, babičky a
dědečky, stromy, kašnu, domy, oblohu… K. J.

P. F. 2014
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

DO NOVÉHO ROKU VÁM VŠEM
PŘEJEME ÚSPĚŠNÉ VYKROČENÍ,

ŠTĚSTÍ, PEVNÉ ZDRAVÍ, ÚSPĚCH V
OSOBNÍM I PRACOVNÍM ŽIVOTĚ,

SPLNĚNÍ VŠECH PŘÁNÍ, ALE I
OKAMŽIKY A CHVÍLE PLNÉ LÁSKY,

LASKAVOSTI, DOBRÉ VŮLE A
LIDSKÉHO POROZUMĚNÍ.

ZO - KSČM

Městský úřad Nové Hrady přeje všem
občanům Nových Hradů a přilehlých osad

spokojený rodinný život, pevné zdraví,
dobé pracovní jistoty, lepší atmosféru ve

společnosti a spokojenost s našimi službami.

Pevné zdraví a zásady, přehled a nad-
hled, neutuchající optimismus, štěstí

a dobrou mysl přejí všem spoluobčanům
do roku 2014 Občané pro zdravé město.

SDH Byňov děkuje svým členům za vě-
novaný čas a úsilí při pořádání akcí. Záro-
veň bych chtěl poděkovat i partnerům
sboru. Chtěl bych popřát Všem do nového
roku 2014 hodně zdraví a štěstí a úspěchů
v osobním i pracovním životě.

Za SDH Byňov Slepička R.
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Zápis z 97. schůze městské rady
ze dne 11. 11. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 96. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 96. jednání rady města.

� 2. Integrovaný regionální operační
program
Rada města bere na vědomí Informace pro
obce od Hasičského záchranného sboru Ji-
hočeského kraje, České Budějovice o Integ-
rovaném regionálním operačním programu,
programové období 2014-2020.
(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje, České Budějovice
Informace pro obce o Integrovaném regio-
nálním operačním programu, programové
období 2014-2020. V budoucím programo-
vém období 2014-2020 bude možné čerpat
finanční prostředky ze strukturálních fondů
v rámci investiční priority stanovené Evrop-
skou komisí na podporu investic k řešení
specifických rizik.)

� 3. Žádost o zapůjčení prostoru
v Koželužně
Rada města neschvaluje záměr výpůjčky
Koželužny pro komerční využití.
(Rada obdržela od Bc. Marcely Kotrčové,
Nové Hrady žádost o bezplatné zapůjčení
každé úterý a čtvrtek prostoru v Koželužně
pro výuku angličtiny a konverzaci, která prů-
běžně připraví občany na konferenci v rámci
srazu Nových Hradů z celého světa.)

� 4. Žádost o prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje
pozemků parc. č. 325/3 o výměře 305 m2 a
parc. č. 320/9 (dle GP díl "a" o výměře
151 m2) v k. ú. Nové Hrady a pověřuje ta-
jemnici MěÚ zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela od p. Jiřího Haidera, Nové
Hrady žádost o prodej pozemků parc. č.
320/9 a parc. č. 325/3 o výměře 456 m2 v k.
ú. Nové Hrady. Pozemky nejsou dlouhodo-
bě využívány ani udržovány, je na nich ulo-
žena stavební suť.)

� 5. Žádost o souhlas s přijetím věcného
daru
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru v hodnotě 1.000,- Kč Základní školou
Nové Hrady od obchodu Flop Nové Hrady.

� 6. Smlouva č. 1/2000 o nájmu tepelných
zdrojů
Rada města schvaluje záměr pronájmu kotel-
ny Koželužny a kotelny Kuželny a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce MěÚ.
(Rada obdržela od Služeb Nové Hrady, s. r.
o. návrh na pronájem kotelen v Koželužně a
Kuželně v Nových Hradech.)

� 7. Souhlas s přijetím úvěru
Rada města souhlasí, aby Technické služby
města Nových Hradů uzavřely smlouvy

o úvěru na částky 4 066 950,- Kč a
1 492 000,- Kč, za účelem předfinancování
projektu "Kompostárna Nové Hrady" s tím,
že splácení úvěru bude řešeno v rámci sa-
mostatného rozpočtu Technických služeb
města Nových Hradů.

(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o souhlas
s uzavřením smluv o úvěrech na částky
1,492.000,- Kč a 4,066.950,- Kč na předfi-
nancování projektu "Kompostárna Nové
Hrady".)

� 8. Smlouva o ručení

Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o ručení ke smlouvě o úvěru na částku
4 066 950,- Kč a postupuje schválení
smlouvy zastupitelstvu města.

Rada města bere na vědomí návrh Smlouvy
o ručení ke smlouvě o úvěru na částku
1 492 000,- Kč a postupuje schválení
smlouvy zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o ručení ke
smlouvám o úvěru na projekt "Kompostár-
na Nové Hrady". Smlouvy musí být schvá-
leny zřizovatelem. První smlouva k ručení
řeší úvěr ve výši dotace poskytnuté z Ope-
račního programu Životní prostředí, plnění
dotace bude zasláno na účet TSM ve dru-
hém čtvrtletí 2014, platby však bude nutno
uskutečnit již v závěru roku 2013 a v průbě-
hu prvního čtvrtletí 2014. Druhý úvěr se
týká spoluúčasti TSM na projektu, úvěrová
smlouva bude uzavřena na čtyři roky s mož-
ností dřívějšího zaplacení /vedení TSM
předpokládá dřívější splacení, vše však
bude záležet na ekonomické situaci/. Rada
postoupila návrh Smluv o ručení k projed-
nání na jednání zastupitelstva města s dopo-
ručením odsouhlasení příslušných smluv.)

� 9. Kogenerační jednotka – odprodej
kotlů

Rada města bere na vědomí návrh na odpro-
dej kotlů v kotelně společnosti Služby Nové
Hrady s. r. o. a pověřuje místostarostu Bc. J.
Vochosku dalším jednáním.

(Rada města obdržela od Služeb Nové Hra-
dy s. r. o. návrh na odprodej kotlů z důvodu
umístění kogenerační jednotky. Stávající
kotelna obsahuje 6 kotlů, po přestavbě a in-
stalaci kogenerační jednotky budou 3 kotle
nadbytečné.)

� 10. Platební výměr na penále za
prodlení  za porušení rozpočtové kázně

Rada města bere na vědomí Platební výmě-
ry č. 156/2013 a č. 170/2013 na penále za
prodlení s odvodem za porušení rozpočtové
kázně.

(Rada obdržela od Finančního úřadu pro Ji-
hočeský kraj Platební výměr č. 156/2013 a
č. 170/2013 na penále za prodlení s odvo-
dem za porušení rozpočtové kázně. Dle sdě-
lení starosty již bylo požádáno o prominutí
penále společně se žádostí o prominutí od-
vodu za porušení rozpočtové kázně.)

� 11. Poskytnutí recyklátu – odpověď
rady Jihočeského kraje
Rada města bere na vědomí informaci Jiho-
českého kraje o schválení prodeje městu
nadbytečných zásob vyfrézované obalova-
né drtě v celkovém objemu do 200 tun za
cenu 50,- Kč bez DPH za 1 tunu. Rada měs-
ta souhlasí s nákupem vyfrézované obalo-
vané drtě v celkovém objemu do 200 tun dle
nabídky Rady Jihočeského kraje a pověřuje
starostu města ve spolupráci s ředitelkou
TSM NH dalším jednáním.
(Rada obdržela od Rady Jihočeského kraje
odpověď na žádost o bezplatné poskytnutí
nadbytečných zásob vyfrézované obalova-
né drtě v celkovém objemu do 200 tun.
Rada Jihočeského kraje schválila prodej re-
cyklátu za cenu 50,- Kč bez DPH za 1 tunu.)

� 12. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

Zápis z 98. schůze městské rady
ze dne 25. 11. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 97. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 97. jednání rady.

� 2. XXXII. Mezinárodní veteraniáda
Rada města schvaluje p. R. Rusiňákovi,
Nové Hrady příspěvek ve výši 1 220,- Kč na
pokrytí nákladů spojených s účastí na závo-
dech seniorů ve sportovní gymnastice
"XXXII. Mezinárodní veteraniáda". 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 závo-
dech seniorů ve sportovní gymnastice
"XXXII. Mezinárodní veteraniáda", které
se dne 16. 11. 2013 zúčastnil.)

� 3. Návrh rozpočtu r. 2014
Rada bere na vědomí zápis ze společného
jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Nových Hradů a Finanční komise
Rady města N. Hradů ze dne 18. 11. 2013.
Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu na
rok 2014 a postupuje návrh ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtu na rok
2014. Rozpočet byl projednán ve finanční
komisi rady města a postoupen k projednání
Finančnímu výboru Zastupitelstva města
N. Hradů. Na společném jednání finanční
komise a finančního výboru byly též pro-
jednány 3 návrhy občanů k rozpočtu na rok
2014. Členové komise a výboru se shodli na
řešení požadavků a to, že opravu kapličky
u Českého domu lze řešit za pomoci granto-
vého programu (např. Jihočeského kraje).

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



leden 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

Úpravu stok a krajnice silnice v Údolí, směr
Horní Stropnice navrhují řešit společně se
SÚS České Budějovice. Problematika zří-
zení prodejny městem v Údolí není předmě-
tem rozpočtu Města Nové Hrady, vlastní
zřízení obchodu ze strany města považuje
komise i výbor za nereálné. Rozpočet města
pro rok 2014 je koncipován jako přebytko-
vý, a to s ohledem na nutnost splacení úvěrů
k předfinancování projektů z dotací.)

� 4. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1042/1 (dle GP parc. č. 1042/1 díl
"a") o výměře 1 134 m2 v k. ú. Štiptoň p. Jo-
sefu Steinhauserovi, Štiptoň čp. 65. Rada
postupuje žádost k projednání zastupitel-
stvu města a doporučuje prodej za částku
100,- Kč/m2.
(Rada po zveřejnění záměru prodat poze-
mek v k. ú. Štiptoň opětovně projednala žá-
dost p. Steinhausera na odkoupení pozemku
parc. č. 1042/1.)

� 5. Přísedící – opětovné zvolení
Rada města souhlasí s volbou do funkce pří-
sedící pro Okresní soud v Českých Budějo-
vicích pí. Evu Stráskou a postupuje
potvrzení volby přísedící k projednání na
jednání zastupitelstva města.
(Rada obdržela od Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích žádost o znovuzvolení
do funkce přísedící pro Okresní soud v Čes-
kých Budějovicích pí. Evu Stráskou. Jme-
novaná s opětovným zvolením souhlasí.)

� 6. Oznámení o poukázání státní
neinvestiční dotace
Rada města bere na vědomí oznámení
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odbo-
ru kanceláře hejtmana o poukázání státní
neinvestiční dotace na realizaci projektu
"Úhrada mimořádných finančních prostřed-
ků pro jednotky sboru dobrovolných hasičů
obcí nasazených v průběhu povodně v červ-
nu 2013" a pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
SD/KHEJ/826/2013-UZ14022.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru kanceláře hejtmana
oznámení o poukázání státní neinvestiční
dotace na realizaci projektu "Úhrada mimo-
řádných finančních prostředků pro jednotky
sboru dobrovolných hasičů obcí nasaze-
ných v průběhu povodně v červnu 2013".)

� 7. Dohoda o podmínkách podávání
poštovních zásilek
Rada města schvaluje Dohodu s Českou
poštou s. p., České Budějovice o podmín-
kách podávání poštovních zásilek Balík Do
ruky a Balík Na poštu a pověřuje starostu
podpisem dohody.

� 8. Protokol o kontrole
Rada města bere na vědomí Kontrolní pro-
tokol pro kontrolu na místě k projektu

"Nové Hrady - Veveří - vrty HV-1, HV-2" a
pověřuje starostu dalším jednáním ve věci
využití vodního zdroje.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Kontrolní
protokol pro kontrolu na místě k projektu
"Nové Hrady - Veveří - vrty HV-1, HV-2".
Autorský dozor a zpracovatel navrhli využí-
vání vrtu HV-2 jako zdroj pitné vody /ga-
rance zhotovitele o vydatnosti vrtu ve výši
0,7 l/s / a vrt HV-1 jako monitorovací vrt
/vydatnost pouze 0,023 l/s /. Kontrolu na
místě provedl pracovník Státního fondu ži-
votního prostředí, který je administrátorem
žádosti v rámci Operačního programu Ži-
votní prostředí. Tato kontrola, při které ne-
bylo zjištěno žádné pochybení v průběhu
realizace, je podmínkou pro vyúčtování do-
tace a její proplacení.)

� 9. Odměny zaměstnanců TSM Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí výplatu odměn
zaměstnancům TSM za II. pololetí roku
2013 a stanovuje odměnu ředitelce pí. Ale-
ně Kedrušové dle návrhu.

� 10. Dohoda o poskytnutí dotace
z Programu rozvoje venkova ČR
Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR
k projektu "Modernizace obřadní síně v No-
vých Hradech" a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Státního zemědělského
intervenčního fondu návrh Dohody o poskyt-
nutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
k projektu "Modernizace obřadní síně v No-
vých Hradech". Celkové výdaje projektu
jsou ve výši 945.801,- Kč, z toho celková
výše přiznané dotace činí 625.323,- Kč.)

� 11. Dohoda o poskytnutí dotace z
Programu rozvoje venkova ČR
Rada města schvaluje Dohodu o poskytnutí
dotace z Programu rozvoje venkova ČR
k projektu "Rekonstrukce bytů DPS Nové
Hrady" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Státního zemědělského
intervenčního fondu návrh Dohody o pos-
kytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR k projektu "Rekonstrukce bytů DPS
Nové Hrady". Celkové výdaje projektu jsou
ve výši 1,109.435,- Kč, z toho celková výše
přiznané dotace činí 825.199,- Kč.)

� 12. Výběrové řízení – Elektrický kotel
Rada města souhlasí s nákupem nového
elektrického kotle o objemu 150 l pro ZŠ
Nové Hrady a schvaluje výzvu k podání na-
bídky na zhotovení díla "Elektrický kotel".
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh výzvy
k podání nabídky na zhotovení díla "Elek-
trický kotel". Jedná se o investici pro školní
jídelnu - elektrický kotel o objemu 150 litrů,
stávající kotel k vaření již nevyhovuje a
z důvodu nemožnosti a nehospodárnosti
dalších oprav rada po dohodě s ředitelem ZŠ

Nové Hrady p. Mgr. K. Kříhou rozhodla
o vypsání výběrového řízení na pořízení no-
vého kotle.)

� 13. Závěrečná zpráva k vyúčtování
grantů Jihočeského kraje – hasiči
Rada města bere na vědomí Závěrečné
zprávy k vyúčtování neinvestičního a inves-
tičního grantu Jihočeského kraje.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady závěrečné zprá-
vy k vyúčtování neinvestičního a investičního
grantu Jihočeského kraje. V rámci neinvestič-
ního grantu Jihočeského kraje byly získány
finanční prostředky ve výši 30 000,- Kč na
pořízení pneumatik na automobil v užívání
HZS Nové Hrady, celkové výdaje byly ve
výši 54 550,- Kč. Z investičního grantu došlo
k rekonstrukci vrat v Hasičské zbrojnici
v Údolí u Nových Hradů. Celkové výdaje
byly ve výši 104.119,- Kč, grant byl ve výši
62.000,- Kč.)

� 14. Osnova přihlášky do soutěže
Rada města bere na vědomí informaci Národ-
ního památkového ústavu o vyhlášení soutěže
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Progra-
mu regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón za
rok 2013 a pověřuje Investiční a majetkový
odbor MěÚ Nové Hrady zpracováním a za-
sláním přihlášky.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu informaci o vyhlášení soutěže
o Cenu za nejlepší přípravu a realizaci Prog-
ramu regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón za
rok 2013.)

� 15. Sdělení Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje
Rada města bere na vědomí informaci Kraj-
ského ředitelství policie Středočeského kraje
o obdržení výzvy na vydání pozemků v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu města dal-
ším jednáním ve věci podané žádosti o bez-
úplatný převod části areálu Sokolí hnízdo.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství po-
licie Středočeského kraje informaci o tom,
že Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje obdrželo výzvu od Rodiny Panny Ma-
rie, Nové Hrady na vydání pozemků v k. ú.
Nové Hrady, na kterých bylo plánováno vy-
budování kanalizace.)

� 16. Spolufinancování služeb
Rada města bere na vědomí žádost občanské-
ho sdružení PREVENT, Strakonice o příspě-
vek na podporu realizace služeb v oblasti
protidrogové politiky na místní úrovni a po-
věřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Občanského sdružení
PREVENT, Strakonice žádost o příspěvek
na podporu realizace služeb v oblasti proti-
drogové politiky na místní úrovni.)

� 17. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Veveří u N. Hradů
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Státního pozemkového úřadu České Budě-
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jovice o schválení návrhu komplexních po-
zemkových úprav v k. ú. Veveří u Nových
Hradů.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, České Budějovice rozhodnutí ve věci
návrhu komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Veveří u Nových Hradů.)

� 18. Komplexní pozemkové úpravy v k.
ú. Mýtiny
(Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Státního pozemkového úřadu České Budě-
jovice o schválení návrhu komplexních po-
zemkových úprav v k. ú. Mýtiny.)
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, České Budějovice rozhodnutí ve věci
návrhu komplexních pozemkových úprav
v k. ú. Mýtiny.)

� 19. Veřejná zakázka - Svoz
komunálního odpadu pro město Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí odborný posudek
STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o. České
Budějovice k veřejné zakázce "Svoz komu-
nálního odpadu pro město Nové Hrady".
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r. o. České Budějovice odborný po-
sudek k posouzení kvalifikace k veřejné za-
kázce na služby, zadané ve zjednodušeném
podlimitním řízení, na veřejnou zakázku
"Svoz komunálního odpadu pro město
Nové Hrady". Všichni uchazeči splnili pod-
mínky prokázání kvalifikace a jejich nabíd-
ky budou dále hodnoceny.)

� 20. Příkaz k exekučnímu příkazu
Rada města bere na vědomí informaci
o Exekučním příkazu na pozemky a budovy
v k. ú. Nakolice.
(Rada obdržela od soudního exekutora in-
formaci o Exekučním příkazu na pozemky a
budovy v k. ú. Nakolice.)

� 21. Kamerový systém skatepark
Rada města pověřuje starostu města jedná-
ním s Policií ČR ve věci častější kontroly
areálu skateparku a zajištěním cenové na-
bídky na instalaci kamerového systému pro
monitoring areálu skateparku.
(Rada města projednala situaci v areálu ska-
teparku, kde dochází k opakovanému ničení
majetku /oplocení, lavičky/ a konzumaci
alkoholu nezletilými osobami. Rada pověřila
starostu města jednáním s Policií ČR ve věci
častější kontroly areálu skateparku a zajiště-
ním cenové nabídky na instalaci kamerového
systému pro monitoring areálu skateparku.)

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

� 23. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 24. Místní šetření Nakolice
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o proběhlém místním šetření v osadě
Nakolice ve věci pozemku p. Vokurky a do-
poručuje problém s neoprávněním užívá-
ním pozemku řešit formou jeho oplocení.
(Starosta města informoval radu města
o proběhlém místním šetření v osadě Nako-
lice, které bylo svoláno na základě žádosti
p. Vokurky. Během místního šetření bylo
konstatováno, že přes pozemek p. Vokurky
nevede žádná veřejná komunikace, pokud
dochází k zasahování na pozemek ve vlast-
nictví pana Vokurky, jedná se pouze o nára-
zové využívání, kterému lze zabránit
oplocením či jiným zajištěním pozemku.)

� 25. Podání projektu OPŽP - "Město
Nové Hrady - obnova rybníků"
Rada souhlasí s podáním projektové žádosti
"Město Nové Hrady - obnova rybníků"
v rámci Operačního programu Životní pros-
tředí a pověřuje starostu města dalším jed-
náním.
(Rada byla informována starostou města
o přípravě projektové žádosti "Město Nové
Hrady - obnova rybníků", která řeší rekon-
strukci a odbahnění rybníku U Hřiště a roz-
šíření rybníka Olejový v Nových Hradech.
Celkový rozpočet projektu je 5 302 643,-
Kč, případná dotace činí 70 % tj. 3 711 850,-
Kč. Rada souhlasila s podáním žádosti
v rámci Operačního programu Životní pros-
tředí a pověřila starostu města dalším jedná-
ním.)

Zápis z 99. schůze městské rady
ze dne 2. 12. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 98. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 98. jednání rady města.

� 2. Smlouva u úvěru
Rada města bere na vědomí návrh na pro-
dloužení úvěru č. 10706/11/LCD s Českou
spořitelnou, a. s. a postupuje jej ke schvále-
ní zastupitelstvu města. Z 22
(Rada projednala Smlouvu o úvěru č.
10706//11/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
k projektu "Polyfunkční Pasivní dům Nové
Hrady" s tím, že konečné datum splatnosti
je do 31. 12. 2013. Projekt byl ze strany
města vyúčtován a podána žádost o jeho
proplacení. Dle sdělení poskytovatele dota-
ce nedojde do konce roku k proplacení ko-
nečné částky, proto je třeba schválit
prodloužení úvěru s návrhem na prodlouže-
ní splatnosti do 30. 6. 2014.)

� 3. Smlouva o úvěru
Rada města bere na vědomí návrh na pro-
dloužení úvěru č. 10229/10/LCD s Českou
spořitelnou, a. s. a postupuje jej ke schvále-
ní zastupitelstvu města.
(Rada projednala Smlouvu o úvěru č.
10229//10/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
k projektu " Obnova veřejných prostranství
a zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady" s tím, že konečné datum

splatnosti je do 31. 12. 2013. Dle informací
z úřadu Regionálního rady ROP NUTS II
Jihozápad by mohlo dojít k tomu, že do to-
hoto data nebudou finanční prostředky z do-
tace převedeny na účet města, proto je třeba
schválit prodloužení úvěru s návrhem na
prodloužení splatnosti do 31. 3. 2014.)

� 4. Prodej pozemků k. ú. Nakolice
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 56 o výměře 2 309 m2 v k. ú. Nakoli-
ce, manželům Michaele a Jiřímu Hořejších,
5. května čp. 323, Ledenice. Rada postupuje
žádost k projednání zastupitelstvu města a
doporučuje prodej za částku 100,- Kč/m2.
(Po místním šetření provedeném místosta-
rostou p. Šlencem a zveřejněním záměru
prodeje rada opětovně projednala žádost
manželů Hořejších na prodej pozemku
v k. ú. Nakolice.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 11
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 11.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 11.)

� 6. Koupě pozemku k. ú. Byňov
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
č. st. 249 o celkové výměře 316 m2 v k. ú.
Byňov od České republiky - Úřadu pro za-
stupování státu ve věcech majetkových za
celkovou cenu 97.000,- Kč a postupuje ná-
vrh koupě pozemku k projednání zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových návrh kupní
smlouvy na koupi pozemku parc. č. st. 249
- zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Byňov.
Jedná se o pozemek pod obchodem v By-
ňově.)

� 7. Dohoda o narovnání
Rada města schvaluje Dohodu o narovnání
s ČR-Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových k pozemku parc. č. st.
249 v k. ú. Byňov a pověřuje starostu podpi-
sem dohody.
(Rada obdržela od Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových návrh Dohody
o narovnání k užívání části pozemku parc.
č. st. 249 o velikosti 85 m2 v k. ú. Byňov.
Dohoda o narovnání za užívání pozemku se
uzavírá na dobu od 1. 5. 2012 do 18. 12.
2013 s finanční náhradou za užívání poze-
mků ve výši 2.171,- Kč.)

� 8. Plán prorodinné politiky Města Nové
Hrady 2013 - 2015
Rada bere na vědomí Plán prorodinné po-
litiky Města Nové Hrady 2013 - 2015 a
postupuje jej k projednání na jednání zastu-
pitelstva města.
(Rada projednala možnou účast Města
Nové Hrady v rámci soutěže Obec přátelská
rodině. V souvislosti s podáním přihlášky
bylo nutno zpracovat Plán prorodinné poli-
tiky, který musí být schválen v zastupitel-
stvu města. Při zpracování Plánu bylo
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vycházeno ze Strategického plánu rozvoje
města, z podnětů Komise pro rodinu, senio-
ry, děti a mládež, Komise sociální a zdra-
votní, některých spolků a z výsledků
ankety, která byla organizována v říjnu le-
tošního roku. Na základě těchto podkladů
byl zpracován Plán prorodinné politiky
Města Nové Hrady 2013 - 2015, který rada
města postoupila k projednání na jednání
zastupitelstva města.)

� 9. Návrh ceny pro vodné a stočné pro
rok 2014
Rada města bere na vědomí návrh kalkulace
vodného a stočného pro rok 2014 a postupu-
je jej k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada byla starostou města informována
o jednání se společností ČEVAK, a. s. ve
věci návrhu kalkulace vodného a stočného
pro rok 2014. Návrh provozovatele ČEVAK,
a. s. vychází z uzavřené koncesní smlouvy,
dle které dochází k meziročnímu nárůstu o
tzv. indexaci /inflační nárůst některých po-
ložek/. Provozovatel předložil 3 varianty
kalkulace. První varianta představuje nárůst
ceny pro odběratele dle indexace v rámci
pohyblivé složky, druhá varianta by zname-
nala navýšení ceny u pevné složky ceny +
snížení nájemného. Třetí varianta by zna-
menala nezvyšování ceny vodného a stoč-
ného pro občany a další odběratele s tím, že
by došlo ke snížení nájemného. S ohledem
na vysoutěžení velmi dobré ceny v rámci
koncesního řízení, která přinesla formou ná-
jemného výrazné zvýšení příjmu do rozpoč-
tu města, navrhla rada města zastupitelstvu
k odsouhlasení třetí variantu, tj. nedošlo by
k navýšení ceny vodného a stočného v ceně
bez DPH, rozdíl ceny by byl odečten od ná-
jemného.)

� 10. Smlouva o dílo - dodatek č. 2
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 se spo-
lečností Chemcomex Praha a. s., ke Smlou-
vě o dílo k projektu "Nové Hrady, Veveří
vrty HV-1, HV-2" a pověřuje starostu pod-
pisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Chemcomex
Praha a. s. návrh Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo k projektu "Nové Hrady, Veveří vrty
HV-1, HV-2". Předmětem dodatku je změ-
na bankovního účtu dodavatele.)

Zápis z 100. schůze městské rady
ze dne 11. 12. 2013 – mimořádná

� 1. Kontrola usnesení z 99. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 99. jednání rady města.

� 2. VZ – kalendář r. 2014
Rada města bere na vědomí výběrové řízení
na tisk stolního kalendáře Nové Hrady
2014, schvaluje jako dodavatele tisku ka-
lendáře společnost Typodesign a pověřuje
starostu dalším jednáním.

(Rada obdržela od Kulturního a informační-
ho centra MěÚ Nové Hrady informace o vý-
běrovém řízení na tisk stolního kalendáře
Nové Hrady 2014. Osloveny byly tři společ-
nosti, kritériem byla nejnižší cena, nejnižší
cenu nabídla společnost Typodesign.)

� 3. VZ – svoz odpadu
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky: Svoz komunálního odpadu pro město
Nové Hrady a schvaluje jako dodavatele
společnost Marius Pedersen a. s., České Bu-
dějovice. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti STAVEBNÍ
PORADNA, spol. s r. o. České Budějovice
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky "Svoz komunálního odpa-
du pro město Nové Hrady". Nabídku zaslalo
pět firem, kritériem byla cena za 1 tunu sve-
zeného a uloženého odpadu. Nejnižší na-
bídku podala společnost Marius Pedersen a.
s. České Budějovice, a to 1 914,- Kč/t bez
DPH.)

� 4. VZ – kotel do jídelny ZŠ
Rada města bere na vědomí Zprávu o posou-
zení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
"Elektrický kotel" a schvaluje dodavatele
společnost KOVOSLUŽBA OTS a. s.,
Praha. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Elektrický kotel". Osloveny byly
tři firmy, podmínky výběrového řízení nejlé-
pe splnila společnost KOVOSLUŽBA OTS
a. s., Praha.)

� 5. VZ – lékárna
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky "Přírodní a technické vědy bez hranic" a
schvaluje dodavatele fa. Zdeněk Kučera,
Nové Hrady. Rada pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Přírodní a technické vědy bez
hranic". Hodnoceny byly tři společnost,
nejnižší nabídku podala firma Zdeněk Ku-
čera, Nové Hrady.)

� 6. Vyúčtování ROP – "Obnova
veřejných prostranství a zázemní pro
volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady"
Rada města schvaluje vyúčtování a celko-
vou realizaci projektu "Obnova veřejných
prostranství a zázemní pro volnočasové ak-
tivity obyvatel města Nové Hrady".
(Starosta informoval radu o vyúčtování pro-
jektu v rámci programu ROP Jihozápad
"Obnova veřejných prostranství a zázemí
pro volnočasové aktivity obyvatel města
Nové Hrady".)

� 7. Vyúčtování ROP – "Modernizace
místních komunikací Nové Hrady -
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na
daných úsecích"
Rada města schvaluje vyúčtování a celko-
vou realizaci projektu "Modernizace míst-
ních komunikací Nové Hrady - zlepšení
dostupnosti a bezpečnosti na daných úse-
cích".
(Starosta informoval radu o vyúčtování pro-
jektu v rámci programu ROP Jihozápad
"Modernizace místních komunikací Nové
Hrady - zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích".)

� 8. Plán rozvoje rodinné politiky Města
Nové Hrady
Rada doporučuje zastupitelstvu města schvá-
lit Plán rozvoje rodinné politiky Města Nové
Hrady v upraveném znění dle návrhu.
(Rada opakovaně projednala návrh Plánu
rozvoje rodinné politiky Města Nové Hra-
dy. Na základě podnětů z dalších jednání se
zástupci komisí rady bylo doporučeno
schválit předmětný koncepční dokument
jako plán prorodinných aktivit pro delší ob-
dobí, a to 2014 - 2018, neboť některé podně-
ty a návrhy je nutno dále rozpracovat a
s ohledem na možnosti rozpočtu města i pří-
padné dotace není možné realizovat tento
plán v krátkém dvouletém období.)

ZÁPIS z 22. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 12. prosince 2013

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Doroto-
vič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal
Jarolímek, p. Jan Kollmann pí. Emilie
Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčí-
ková, p. Ing. František Štangl p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Omluveni:
p. Ing. ´udovít Kasan, p. Miroslav Šlenc,
Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel:
Bc. Jana Káplová – tajemnice MěÚ.

Pan starosta zahájil zasedání, které se konalo
od 18.00 hodin v sále "Koželužny" v Nových
Hradech. Bylo přítomno 13 členů zastupitel-
stva, tj. nadpoloviční většina a zastupitelstvo
je usnášeníschopné. Pan starosta konstatoval,
že zápis z 21. zasedání byl řádně ověřen, pře-
dán ke zveřejnění a nebyla vůči němu vznese-
na žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 21. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu r. 2013
4. Rozpočet na rok 2014
5. Smlouvy o ručení - TSM
6. Úvěrové smlouvy – projekt ROP

+ Pasivní dům
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7. Kalkulace cen vodného a stočného
pro rok 2014

8. Zvolení přísedící Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích

9. Plán prorodinné politiky Města Nové Hrady
10. Interpelace
11. Diskuse
12. Závěr a usnesení
Pan starosta navrhl doplnění programu pod
bodem 2.7. dispozice s majetkem - prodej po-
dílových listů u České spořitelny a. s.
Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komise, a
to: Mgr. Michal Jarolímek, Ing. František
Štangl, p. Petr Michale.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emi-
lie Koppensteinerová, pí. Mgr. Jarmila Kubalá-
ková, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p.
Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Petr Michale, p.
Ing. František Štangl

Návrhová komise byla schválena - 10 hlasy.
Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Michal
Jarolímek.
Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
22. jednání zastupitelstva, a to pí. Emilii Kop-
pensteinerovou a pí. Ing. Ladislavu Bártovou.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu –
11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Kollmann, pí.
Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 2
pí. Ing. Ladislava Bártová, pí. Emilie Koppen-
steinerová,

� 1. Kontrola usnesení z 21. jednání
zastupitelstva

Kontrolu usnesení z 21. veřejného jednání za-
stupitelstva přednesl přítomným starosta p.
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací při pl-
nění těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu

rozpracovanosti se nalézají jednotlivě předne-
sené body.
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu
usnesení z 21. veřejného jednání zastupitel-
stva města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Odstoupení od kupní smlouvy
Pan starosta informoval zastupitele o odstou-
pení p. Leoše Brychty od kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 35/2 o výměře 93 m2 v
k. ú. Nové Hrady, z důvodu nesrovnalostí v
geometrickém plánu a v návaznosti na zamít-
nutí návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
Zastupitelstvo města bere na vědomí odstou-
pení p. Leoše Brychty od Kupní smlouvy o
převodu vlastnictví k pozemku ze dne
8. 7. 2013 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro
13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene
Pan starosta seznámil zastupitele se smlouvou
o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného
břemene v k. ú. Údolí u Nových Hradů, stav-
bou bude dotčen pozemek parc. č. 1445/2. Jed-
ná o stavbu "Údolí, K 429/3, Vlček - úprava
NN", kterou se řeší el. přípojka pro pozemek,
který město prodalo panu Vlčkovi.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva věcného břeme-
ne pro společnost E.ON Distribuce, a. s. na
akci: Údolí, K 429/3, Vlček - úprava NN, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH. Smlouvou bude zatížen pozemek parc.
č. 1445/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem smlouvy
– 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,

p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Dodatek ke smlouvě
Pan starosta konstatoval, že se jedná o dodatek
ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu. Při realizaci
akce bylo zjištěno, že dojde k zasažení poze-
mku v majetku města (parc. č. 1493/3 v k. ú.
Štiptoň), který nebyl v původní smlouvě.
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek
č. 001/2013 ke Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému bře-
menu č. 10400001220/008 ke stavbě "Štiptoň,
Kapinos - zahuštění TS". Zastupitelstvo pově-
řuje starostu podpisem dodatku. Schváleno
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Pan starosta uvedl, že pozemek, o který požá-
dal pan Steinhauser, se nachází vedle nemovi-
tostí, které jsou ve vlastnictví žadatele.
K žádosti se kladně vyjádřil i osadní výbor.
Pan Ing. Štangl se dotazoval, na základě jakých
kritérií byla stanovena cena, neboť v místních
částech se prodávalo o něco levněji.
Pan starosta odpověděl, že cena byla navržena
na základě směrnice o oceňování pozemků.
Za stejnou cenu se již v místních částech pro-
dávaly i jiné pozemky.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 1042/1 (dle GP parc. č. 1042/1 díl
"a") o výměře 1 134 m2 v k. ú. Štiptoň p. Josefu
Steinhauserovi, za částku 100,- Kč/m2. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Schváleno 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

2.5. Prodej pozemku k. ú. Nakolice
Pan starosta konstatoval, že předmětný poze-
mek se nachází za Lechnerů a Koppensteinerů
a v novém územním plánu se s ním počítá jako
se stavebním pozemkem. Rada doporučila
prodej za částku 100,- Kč/m2.
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Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 56 o výměře 2 309 m2 v k. ú. Na-
kolice, manželům Michaele a Jiřímu
Hořejších, za částku 100,- Kč/m2. Zastupitel-
stvo pověřuje starostu podpisem smlouvy – 12
hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

2.6. Koupě pozemku k. ú. Byňov
Pan starosta uvedl, že se jedná o koupi poze-
mku pod prodejnou v Byňově. Tento pozemek
je ve vlastnictví státu, jehož majetek spravuje
Úřad pro zastupování státu ve věcech majet-
kových. Cena je navržena podle odhadu, kte-
rou určil odhadce, bezúplatný převod nebyl v
tomto případě možný. V rámci projektu, který
řešil rekonstrukci obchodu, byla již v návrhu
projektu uvedena částka na koupi tohoto poze-
mku (60 000,- Kč), reálně tedy město za koupi
z vlastních prostředků zaplatí méně. Dosud
byla část pozemku ve výpůjčce, (část pod
osadní místností). Druhá část (obchod) byla v
nájmu.
Pan Ing. Štangl konstatoval, že se mu zdá část-
ka velice vysoká, neboť to vychází cca 300,-
Kč/m2. Dříve se pozemky od státu převáděly
bezúplatně, nebo mohlo dojít k jinému vypo-
řádání např. směnou.
Pan starosta odpověděl, že cena je včetně
všech nákladů na odhad. Cena vychází z odha-
du, který takto ocenil hodnotu stavební parce-
ly. Město se dlouhodobě snažilo zajistit
převod či směnu, ale dle pravidel Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových to
nebylo možné. Pan starosta dále uvedl, že po-
dobným způsobem se město snažilo pomoci
místním myslivcům i při převodu pozemků u
bývalé odchovny bažantů.
Pan Vicány uvedl, že měl podobný případ s
celou odchovnou. Myslivecké sdružení dříve
nevědělo, že nejsou v jeho vlastnictví poze-
mky a budovy. Jednání s úřadem bylo velice
těžké a pozemky museli také koupit za cca.
300 000,- Kč. Pozemek pod budovou se poté
kupoval zvlášť.
Paní Koppensteinerová konstatovala, že z po-
hledu města je dobře, pokud bude vlastníkem
pozemku, zvláště když se podařilo zajistit část
peněz na nákup z dotace.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mku parc. č. st. 249 o celkové výměře 316 m2

v k. ú. Byňov od České republiky - Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových za
celkovou cenu 97.000,- Kč – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

2.7. Prodej podílových listů
Pan starosta informoval zastupitele o tom, že
město vlastní podílové listy u České spořitel-
ny, jejichž aktuální tržní hodnota byla ke konci
loňského roku cca ve výši 1 619 000,- Kč.
Rada navrhuje, aby byly tyto podílové listy
převedeny na hotové peníze a použity na spla-
cení části úvěrů u projektů, jejichž proplacení
z důvodu prodloužené administrace zatím ne-
proběhlo.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej podílo-
vých listů v celkovém počtu 865 985 kusů, ve-
dených u České spořitelny, a. s. a pověřuje
starostu zajištěním převedení jejich aktuální
tržní hodnoty na běžný účet města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu

3.1. Příspěvek občanskému sdružení
Pan starosta uvedl, že občanské sdružení
AUTO-MOTO KLUB Nové Hrady požádalo
o finanční příspěvek ve výši 42 000,- Kč na vy-
budování zázemí pro provozování motokrosové
a bikrosové trati v bývalé pískovně v Nakolicích.
Sdružení již v této lokalitě provedlo kompen-
zační opatření tak, jak byla navržena krajským
úřadem. Tato kompenzační opatření byla pod-
mínkou udělení souhlasu k provozování čin-
nosti sdružení. Srub, který bude z těchto
prostředků pořízen, poté hodlá sdružení pře-
vést do majetku města. Prostředky budou čer-
pány z rezervy na příspěvky.
Pan Kollmann navrhl, aby město, pokud bude
investovat a poté vlastnit majetek v lokalitě
pískovny, vše ve spolupráci se sdružením za-
jistilo v souladu s předpisy, a to zejména
ohledně bezpečnosti, např. tabulky s voláním
o první pomoc, telefonní čísla na záchranný
sbor apod.
Pan starosta informoval, že fungování trati je
stanoveno provozním řádem, včetně odpověd-
ných osob. Zabezpečení objektu bude předmě-
tem diskuze a provoz trati už více jak půl roku
funguje dle provozního řádu. Po celou dobu
zatím nebyly k využívání pískovny k tomuto

účelu žádné připomínky ze strany ochrany
přírody, osadního výboru či myslivců. Žádná
pochybení nekonstatovala ani Inspekce život-
ního prostředí, která provádí dohled. Další kro-
ky (zejména ohledně péče o stěnu pro hnízdění
břehule a vybudování jezírek pro obojživelní-
ky) provedli členové sdružení v podzimních
měsících. Další pravidelná schůzka k této lo-
kalitě je naplánována na jaro 2014.
Zastupitelstvo města schvaluje finanční pří-
spěvek na činnost ve výši 42 000,- Kč občan-
skému sdružení AUTO - MOTO KLUB Nové
Hrady – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

3.2. Rozpočtová opatření
Pan starosta informoval zastupitele o rozpoč-
tových opatřeních, které již schválila rada
města. Rozpočet je upravován v jednotlivých
položkách, např. v příjmech a výdajích dotace
na volby, grant Jihočeského kraje pro ZŠ - vy-
budování plošiny, výdaje na projekt do ROPu
k opravě hrobky, recyklát od Jihočeského kra-
je. Dále jsou zde výdaje na výběrové řízení na
rekultivaci skládky, kdy se přihlásilo 16 firem.
Nabídky jsou vyhodnocovány.
Zastupitelstvo města bere na vědomí Rozpoč-
tová opatření č. 9/2013, 10/2013 a 11/2013 –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Rozpočet na rok 2014
Pan starosta konstatoval, že návrh rozpočtu na
rok 2014 byl projednán ve finanční komisi a
ve finančním výboru a v úvahu byly vzaty i
podněty od občanů. Rozpočet je koncipován
ve výši příjmů 119 145 895,- Kč, ve výši výda-
jů 69 669 565,- Kč a dále výše splátek úvěru
49 476 330,- Kč. V návrhu rozpočtu jsou zahr-
nuty i závazné ukazatele pro příspěvkové or-
ganizace, a to ZŠ ve výši 2 800 000,- Kč. Tato
částka je ponížena o 200 000,- Kč oproti letoš-
nímu rozpočtu, neboť město zainvestuje nový
kotel pro jídelnu ve výši 146 000,- Kč. Příspě-
vek pro MŠ je ve výši 1 000 000,- Kč a pro
TSM 9 500 000,- Kč. Organizacím byla zajiš-
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těna lepší cena plynu, takže by jejich náklady
měly být v této položce nižší. Dále jsou do roz-
počtu zahrnuty finance na rekultivaci skládky
či 1 300 000,- Kč na finanční příspěvky pro
spolky a sportovní organizace (tato částka
bude rozdělena v příštím roce až po vyúčtová-
ní za letošní rok).

Pan Ing. Štangl uvedl, že ho překvapuje finan-
cování, které jednoznačně ukazuje, že město
má základní dluhy, proto by rád věděl, jaká je
dluhová služba města a z čeho budou úvěry
spláceny. V souvislosti s návrhem rozpočtu
navrhl změnu v rámci opravy výtahu v DPS, v
§ 3729 pol. 6121 snížení o jeden milion korun
a přesunutí částky na § 4351 pol. 6121. Jinak
požádal o informace o výběrovém řízení na
svoz komunálního odpadu, zda již byl vybrán
uchazeč a také k výběrovému řízení na rekulti-
vaci skládky.

Pan starosta odpověděl, že pokud se týká výta-
hu v DPS, vše již je v řešení Technickými
službami města Nových Hradů. Firma, která
provádí servis výtahu, konstatovala, že jeho
celkový stav není špatný, časté výpadky ale
spočívají ve špatné řídící jednotce. Tuto situa-
ci řeší TSM v rámci správy budov v majetku
města, řídící jednotka byla objednána, cena
bude cca. 150 000,- Kč a montáž je plánována
na leden 2014. Zůstává otázkou, zda nyní vy-
čleňovat milion korun na nákup nového výta-
hu, když by ke zlepšení stavu mělo dojít
výměnou řídící jednotky. Pro případ nákupu
nového výtahu by bylo vhodné využít dotační-
ho titulu. Pokud by se ukázalo, že i po opravě
budou s výtahem problémy, tak je nutno otáz-
ku řešit okamžitě i třeba bez dotace. Odborná
firma však bude garantovat provoz po prove-
dení opravy řídící jednotky.

Pí. Mgr. Kubaláková uvedla, že pracuje v do-
mově důchodců, kde také mají výtah a pokud
by při každé poruše měnili výtah, již by měli
čtvrtý.

Pan Ing. Štangl reagoval s tím, že neví, jaká je
zkušenost s výtahy v domově důchodů, ale po-
kud by opravy fungovaly tak, jak mají, nedo-
cházelo by v pečovatelce k tomu, že zde výtah
v posledních dvou až třech měsících neustále
nefunguje. Ale pokud se již rýsuje řešení na
opravu, navrhl stažení návrhu na změnu roz-
počtu. Pro seniory je výtah životní nutností, a
pokud někteří scházejí po schodech s chodít-
kem, je to na pováženou.

Pan starosta opakovaně konstatoval, že tato si-
tuace se již společně s TSM řeší. O průběhu
oprav bude informovat na dalším jednání za-
stupitelstva.

Pokud se týká výběrového řízení na svoz ko-
munálního odpadu, smlouva s novým posky-
tovatelem bude podepsána na dva roky.
Osloveny byly všechny firmy v okolí a pod-
mínky pro výběr byly nastaveny tak, že jedi-
ným kritériem byla cena za odvezenou tunu

odpadu. Nejlepší nabídku podala společnost
Marius Pedersen za 1 914,- Kč za tunu. Výsle-
dek výběrového řízení ve středu schválila rada
a veškeré dostupné informace budou zveřejně-
ny na webových stránkách města. Pokud by
nebyla smlouva podepsána do konce tohoto
roku, má město dohodu s TSM Třeboň na svoz
odpadu ještě v měsíci lednu příštího roku.
Rozpočet rekultivace skládky je cca 17,1 mi-
lionu korun a přislíbená dotace je ve výši 15,5
milionu korun. Také u této veřejné zakázky již
proběhlo výběrové řízení, nejnižší nabídka je
cca 5 997 000,- Kč, kterou podalo Sdružení
Nové Hrady 2013. Také tyto informace budou
zveřejněny na úřední desce města.
Úvěry budou uhrazeny z dotací tak, jak budou
tyto postupně propláceny. Dva projekty z regi-
onálního operačního programu (komunikace a
náměstí s kuželnou) by měly být proplaceny
již do konce roku (cca 22 miliónů korun).
U projektu "Statek" si finanční manažerka vy-
žádala kompletní rozpoložkování celé stavby,
což vyplacení opět prodlouží o cca dva měsí-
ce. Splatnost tohoto úvěru je v únoru 2014.
U projektu Polyfunkční pasivní dům již bylo
vyúčtování předloženo a odesláno, nicméně
v tomto česko-rakouském programu došlo
k prodloužení lhůt na vyplácení dotací z důvo-
du problémů na rakouské straně.
Paní Koppensteinerová se ještě vyjádřila k vý-
tahu a poprosila, aby se zastupitelstvo na příš-
tím jednání v lednu 2014 k tomu bodu vrátilo,
pokud nebude odbornou firmou vše uvedeno
do funkčního stavu.
Pan Ing. Štangl informoval o projektu Poly-
funkční pasivní dům z programu příhraniční
spolupráce. Je tam velké zpoždění v platbách,
optimistická předpověď je k proplacení v dub-
nu nebo v polovině příštího roku. Byla zjištěna
velká chybovost, země Dolní Rakousko muse-
la zaplatit sankce a v Rakousku nejsou zapla-
ceny projekty z roku 2009. Na proplacení čeká
i projekt obce Horní Stropnice atd.
Paní Koppensteinerová uvedla, že i díky vol-
bám byla možnost se do domu podívat a je to
pěkná stavba.
Pan starosta uvedl, že objekt začíná být využí-
ván i jinak než volbami. Byly nakoupeny stoly
a židle a postupně se budova začíná využívat
nejen k přednáškové činnosti o pasivním sta-
vitelství, ale též pro aktivity TJ Nové Hrady a
spolkovou činnost.
Zastupitelstvo města schvaluje rozpočet na
rok 2014 v celkové výši příjmů 119 145 895,-
Kč, celkových výdajů 69 669 565,- Kč a splá-
tek úvěrů ve výši 49 476 330,- Kč. V rozpočtu
jsou zahrnuty závazné ukazatele pro příspěv-
kové organizace města, a to pro Technické
služby města Nových Hradů ve výši
9 500 000,- Kč, Základní školu Nové Hrady
2 800 000,- Kč a Mateřskou školu Nové Hrady
1 000 000,- Kč. Sociální fond má stanoveny
celkové příjmy 178 000,- Kč a celkové výdaje
na rok 2014 ve výši 177.200,- Kč. Do rozpočtu
není zahrnut přebytek hospodaření z minulých
let. Zastupitelstvo zmocňuje radu města ke

schvalování rozpočtových opatření do celko-
vého ročního objemu 10 % ze schváleného
rozpočtu pro rok 2014 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

� 5. Smlouvy o ručení
Pan starosta informoval zastupitele o tom, že
Technické služby města Nových Hradů získa-
ly dotaci na mobilní kompostárnu. Výběrové
řízení již proběhlo, a protože musí být akce
předfinancována, požádaly TSM o úvěr, ke
kterému se musí město zavázat ručením.
Pan Ing. Štangl měl pouze námitku k umístění
kompostárny, kdy nepovažuje za nejvhodnější
její umístění v areálu TSM.
Pan starosta uvedl, že v době podání žádosti se
nemohlo žádat o dotaci na prostor v uvažova-
ném budoucím sběrném dvoře, který by měl
po rekultivaci skládky vzniknout v lokalitě
bývalé skládky. Proto byla varianta u hřbitova
jediná možná. Navíc díky tomu, že se jedná
o mobilní kompostárnu, bude možné řešit ná-
sledně její přemístění do nového areálu. V této
souvislosti byl též zjišťován stav ohledně zá-
pachu – bioodpad se ukládá do vaků, ty se
uzavřou a nemělo by docházet k úniku.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o ru-
čení ke smlouvě o úvěru na částku 4 066 950,-
Kč pro Technické služby města Nových Hra-
dů.
Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o ru-
čení ke smlouvě o úvěru na částku 1 492 000,-
Kč pro Technické služby města Nových Hra-
dů – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ing. František Štangl

� 6. Úvěrové smlouvy

6.1. Prodloužení úvěru – "Pasiv"
Pan starosta informoval zastupitele o nutnosti
prodloužení úvěru na projekt "Polyfunkční
pasivní dům". Jak již bylo uvedeno v předcho-
zích diskusích k rozpočtu, zatím nedojde
k proplacení této dotace, ačkoliv ze strany
města již bylo vyúčtování předloženo v měsíci
srpnu 2013.
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Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení
úvěru č. 10706/11/LCD s Českou spořitelnou,
a. s. do 30. 6. 2014 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

6.2. Prodloužení úvěru – "Náměstí – kuželna"
Pan starosta k tomuto úvěru upřesnil, že dle
sdělení poskytovatele dojde k proplacení na
konci měsíce prosince. Pokud by však finanč-
ní prostředky byly připsány na účet na konci
měsíce a městu by se nepodařilo je převést do
1. ledna 2014 jako splátku úvěru, mohlo by
dojít ke komplikacím. Proto je třeba raději
schválit prodloužení i u tohoto úvěru.
Zastupitelstvo města schvaluje prodloužení
úvěru č. 10229/10/LCD s Českou spořitelnou,
a. s. do 31. 3. 2014 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Kalkulace cen vodného a stočného
pro rok 2014

Pan starosta informoval zastupitele o jednání
se společností ČEVAK, a. s. ohledně kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2014. Tento ná-
vrh vychází z koncesní smlouvy, dle které
dochází k meziročnímu nárůstu o inflační ná-
růst některých položek. Společnost navrhla tři
varianty. První znamená nárůst ceny pro odbě-
ratele, druhá varianta počítá s navýšením ceny
u pevné složky ceny + snížení nájemného a
třetí varianta počítá s nenavýšením ceny vod-
ného a stočného pro občany na úkor snížení
nájemného cca o 160 000,- Kč. Pan starosta
konstatoval, že vzhledem k tomu, že se v loň-
ském roce podařilo díky koncesnímu řízení
navýšit nájemné o cca 1,4 milionu korun, rada
doporučuje nenavyšovat cenu pro občany
s tím, že k pokrytí rozdílu bude využita část
nájemného. Rada tedy doporučuje ke schvále-
ní třetí variantu.
Zastupitelstvo města schvaluje kalkulaci vod-
ného a stočného pro rok 2014 dle návrhu –
13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Zvolení přísedící Okresního soudu
v Českých Budějovicích

Pan starosta uvedl, že město obdrželo žádost
soudu o znovuzvolení pí. Stráské do funkce
přísedící pro Okresní soud v Českých Budějo-
vicích. Jmenovaná s opětovným zvolením
souhlasí.
Zastupitelstvo města volí do funkce přísedící
pro Okresní soud v Českých Budějovicích pí.
Evu Stráskou – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger

Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Plán prorodinné politiky Města Nové
Hrady

Pan starosta konstatoval, že již v roce 2009 se
město zúčastnilo soutěže Obec přátelská rodi-
ně a skončilo úspěšně na třetím místě. V soutě-
ži je více kategorií a vítěz může získat 1 milion
korun k dalšímu rozvoji prorodinných aktivit.
K přihlášení do soutěže je nutno nově zpraco-
vat Plán prorodinné politiky. Město proto
uspořádalo anketu, která byla následně vyhod-
nocena. Plán prorodinné politiky vychází ze
strategického plánu města, který byl aktuali-
zován a dále byly využity výsledky vyhodno-
cení dotazníků a údaje statistického úřadu v
rámci sčítání lidu v roce 2011. V bodě č. 3 jsou
popsány aktivity, které vyplývají z diskuze s
jednotlivými partnery, jako jsou mateřská ško-
la, základní škola atd. Některé aktivity jsou již
vlastně řešeny jako např. objednávání obědů
po internetu.
Plán je rozpracován na jednotlivé skupiny a
cíle. Rada se dohodla, že bude lepší, pokud
plán bude definován na delší časové období,
protože některé cíle jsou dlouhodobější, např.
2014 - 2018. Některé věci je třeba prodiskuto-
vat, např. přímá podpora rodin spočívající
v neplacení svozu odpadu dětmi do 6 let. To
samozřejmě nejde automaticky, toto lze pouze
obecně závaznou vyhláškou.
Paní Koppensteinerová uvedla, že posunutí
období k naplnění cílů je určitě rozumné.
Pan starosta ještě doplnil, že hodnocení jed-
notlivých institucí bylo kladné, z dotazníku

bylo zřejmé, že stabilita v rodině je závislá na
zaměstnání.
Zastupitelstvo města schvaluje Plán prorodin-
né politiky Města Nové Hrady pro období
2014 - 2018 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 10. Interpelace
Pan Ing. Štangl uvedl, že předkládají dvě in-
terpelace společně s p. Dorotovičem a pře-
četl je.
První se týkala poruchovosti výtahu v Domě
s pečovatelskou službou Nové Hrady. Obyva-
telé DPS zůstávají často uvězněni ve výtahu
nebo je výtah mimo provoz a i když je výtah
opravován, nedaří se jej udržet v provozu.
Mnozí nájemníci jsou omezeně pohybliví a
funkční výtah potřebuje i zdravotní záchranná
služba.
Otázky:
1) Proč, i přes opakující se poruchy, není ne-
uspokojivý stav výtahu řešen?
2) Jsou si vedoucí představitelé města vědomi,
že pro omezeně pohyblivé seniory a pro ZZS
je fungující výtah nutností a ne luxusem?
3) Proč byla na DPS realizována výměna
mnohdy ještě plně funkčních oken a havarijní
stav výtahu nebyl řešen?
4) Jak dlouho budou ještě muset nájemci DPS
čekat, než se dočkají plně funkčního výtahu?
Druhá interpelace se týkala ozvučení smuteč-
ní síně a venkovního prostoru před smuteční
síní. Při rozloučeních, na která přichází větší
množství lidí, se bohužel opakovaně stává, že
Ti, kteří zůstanou mimo smuteční síň, nic
z obřadu neslyší.
Otázky:
1) Proč nebylo dosud realizováno řádné ozvu-
čení smuteční síně včetně ozvučení venkovní-
ho?
2) Zda a v jakém termínu bude provedeno řád-
né ozvučení smuteční síně včetně venkovního
ozvučení?
3) Jsou si členové rady města vědomi toho, že
bez řádného venkovního ozvučení se nemo-
hou Ti, kteří se nedostanou dovnitř smuteční
síně plnohodnotně účastnit rozloučení se ze-
snulým?
Pan starosta odpověděl, že na první část inter-
pelace již bylo odpovězeno.
Pokud se týká druhé interpelace uvedl, že z ti-
tulu starosty i jako soukromá osoba se zúčast-
ňuje smutečních obřadů. Často však, i když je
místo uvnitř, zůstávají lidé venku a mnohdy
svým povídáním ruší obřad. Na většinu obřa-
dů je síň dostačující k tomu, aby se všichni ve-
šli dovnitř. Pan starosta si myslí, že není
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problém namontovat další ozvučení. Je třeba
se však vždy dotazovat pozůstalých, zda by
chtěli, aby obřad byl slyšet ven. Vnitřní část je
vyměněna, jsou tam nové reproduktory. Prob-
lém je spíše jak zvučit směrem ven. Důstojné
rozloučení je určitě téma k dalšímu jednání.

Pan Ing. Štangl uvedl, že také záleží na tom,
jak je rozloučení organizačně zajištěno. Pokud
hovoříme o venkovním ozvučení, je míněna
pouze část - plácek před hrobkou. Myslí, že to
se dá řešit např. přenosnými reproduktory, ale
po domluvě s pozůstalými.

Pan starosta uvedl, že i tato věc bude projed-
nána s TSM a s pohřebními službami.

Paní Koppensteinerová uvedla, že pokud by se
tam umístily přenosné reproduktory a toto
ozvučení pomohlo k lepšímu chování občanů
při smutečním obřadu, je to na zvážení.

� 11. Diskuse

Pí. Koppensteinerová informovala, že dne
26. listopadu letošního roku zahájila Charita
České Budějovice Týden charity na městském

úřadu, které se zúčastnil i pan starosta a poté se
vzdálil pro zaneprázdněnost. Informace jsou
na webových stránkách, také v Novohradském
zpravodaji byl článek od p. Švarce. V lednu
2014 proběhne Tříkrálová sbírka, o jejíž pod-
poru paní Koppensteinerová jménem Charity
Č. Budějovice požádala.
Dále paní Koppensteinerová předložila Zprávu
Finančního výboru Zastupitelstva města Nové
Hrady o provedených kontrolách. Finanční vý-
bor provedl kontrolu nájemného v TSM, a to pí.
Koppensteinerová a pí. Žiaková, dále byla pro-
vedena kontrola finančních příspěvků p. Sýko-
rou a pí. Ing. Bártovou a další kontrolu provedl
p. Ing. Kasan a p. Kopřiva, a to projektu "Spol-
kový dům čp. 74 Nové Hrady" a v návaznosti
byla provedena kontrola pí. Žiakovou a p. Ing.
Kasanem akcí KIC. Podrobná zpráva bude pře-
dána starostovi města, aby s ní byli následně se-
známeni všichni zastupitelé.

V 20.04 hodin odešel p. Dorotovič a také p.
Winzberger.

Pan starosta uvedl, že bude efektivnější, po-
kud se zpráva projedná za účasti p. Ing. Kasa-
na, který by mohl určité věci objasnit.

� 12. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na 22.
veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hradů
bylo ukončeno v 20.09 hodin.

Zápis předán k podpisu dne 17. 12. 2013.

Starosta města:

Mgr. Vladimír Hokr v. r.

Ověřovatelé zápisu:

Emilie Koppensteinerová v. r.

Ing. Ladislava Bártová v. r.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9

Dne 30. 11. 2013 Městský úřad Nové Hrady pořádal
posezení pro důchodce

O hudbu a zpěv se postarali přátelé z Chorvatska. Bylo to příjemné odpoledne, které pok-
račovalo koncertem pro celou veřejnost. Je škoda, že mimo důchodců přišlo velmi málo lidí.

Za všechny děkuje Alena Badošková

Anketa k rodinným aktivitám ve městě
Na konci října jsme v rámci přípravy plánu

rozvoje rodinné politiky města oslovili pomo-
cí dotazníkového šetření občany a požádali je
o zodpovězení několika otázek, které měly za
cíl provést určité hodnocení některých již fun-
gujících opatření a služeb a také zjistit aktuální
vnímání a potřeby občanů všech věkových
kategorií v rámci města a našich osad.

Chtěl bych v první řadě poděkovat všem
těm, kteří dotazník vyplnili a odevzdali. Spo-
lečně s kolegy jsme anketní dotazníky pozorně
procházeli a zaznamenali jsme mnoho velmi
užitečných podnětů či potvrzení určitých setr-
vávajících potřeb. Vzhledem k tomu, že se
v některých případech jedná i o aktivity, které
jsou již v nějakém stupni řešení, rozhodl jsem se,
že se budu postupně k některým z nich v dalších
vydáních NZ vracet a informovat o jejich stavu,
případně se pokusím vysvětlovat, co je v té či
oné věci možné nebo plánované.

Jsem velmi rád, že většinové hodnocení
prorodinných aktivit bylo pozitivní. Jsem rád,
že velmi dobré ohodnocení získaly mateřská i
základní škola (včetně školní družiny a jídelny)
a základní umělecká škola, neboť si myslím, že
školská zařízení patří k těm nejdůležitějším
v rámci služeb poskytovaných rodinám. Vel-
mi si vážím i kladného hodnocení vedení měs-
ta a věřím, že se nám společně s kolegyněmi a
kolegy bude dařit i nadále úspěšně pracovat
k další spokojenosti občanů města a osad. Vý-
razně pozitivní bylo i vnímání aktivit Kultur-
ního a informačního centra a našich spolků a
organizací, což vnímám jako doklad široké a
kvalitní nabídky volnočasových aktivit pro
všechny věkové kategorie. Naopak velmi ne-
gativního ohodnocení se dostalo zaměstnava-

telům, kteří dle mínění respondentů k prorodin-
nému životu příliš nepřispívají. Zároveň však i
v této otázce nechyběli kladně se vyjadřující
respondenti, což je pozitivní nejen s ohledem
na současnost, ale spíše do budoucna.

Přes pozitivní hodnocení však je nutno vní-
mat i kritické hlasy a zejména vyjádření jas-
ných potřeb našich občanů. Některé podněty
jsou již plněny, jiné narážejí na finanční nároč-
nost a možnosti města. Z těch průběžně řeše-
ných je to například zavedení internetu do
školní družiny a jídelny, což umožní i možnost
objednávání jídel přes internet (v současné
době již pan ředitel komunikuje s firmami,
které tyto systémy provozují). Z požadavků,
které však znamenají výrazné zásahy do roz-
počtu, bych uvedl výstavbu koupaliště nebo
nových bytů. Jako velmi důležité vnímám též
otázky týkající se bezpečnosti, nových parko-
vacích míst, výstavbu či rekonstrukci chodní-
ků nebo opravy místních komunikací.
Zejména k těmto otázkám, jejichž řešení či
vysvětlení není o několika větách, bych se
vrátil v dalších článcích.

Jako jistá červená niť se většinou dotazníků
táhne otázka zaměstnání a vytváření nových
pracovních míst. Je to také velký problém a
v současné velmi složité době je zde jasně vi-
dět přímá úměra mezi dobrým zaměstnáním a
kvalitním rodinným životem.

Těžko již vrátíme čas zpátky do doby, kdy
některé významné firmy měly zájem investovat
přímo v našem městě a kdy nakonec skončily u
našich sousedů v T. Svinech či Č. Velenicích.
Mnohem obtížněji však budeme podobné fir-
my hledat dnes. Přestože se o to samozřejmě
budeme i nadále snažit, musíme se zaměřit i na

podporu a spolupráci se stávajícími
zaměstnavateli tak, aby i v těchto firmách pra-
covní místa neubývala a spíše rostla. Hodlá-
me také pokračovat v postupném vytváření
nových pracovních míst vlastní aktivitou či ji-
ným způsobem. Přestože jsou v tomto ohledu
možnosti města omezené, je nutno uvést, že i
v této oblasti se velmi snažíme. Díky spolu-
práci s Úřadem práce a místními neziskovými
organizacemi se podařilo v nedávném období
zajistit zaměstnání (pro více než desítku míst-
ních, kteří měli dlouhodobý problém najít za-
městnání. Pro mnohé z nich bylo krátkodobé
zaměstnání také určitým odrazovým můstkem
k nalezení trvalého zaměstnání.

Přes tuto naší snahu si uvědomuji, že větši-
na místních musí za prací dojíždět mimo naše
město. Sám vím, jaké to bylo, když jsem pra-
coval mimo N. Hrady a dovedu tedy vnímat,
jak složité je skloubit rodinný a pracovní život
v takovémto případě. Proto si také o to více
vážím těch, kteří přes nutnost dojíždění ještě
ve svém volnu pomáhají s organizováním vol-
nočasových aktivit pro ostatní či se jinak
zapojují do veřejného života.

Závěrem tohoto úvodního článku k proble-
matice prorodinné aktivity města bych chtěl
ještě jednou poděkovat všem, kteří vyjádřili
svůj názor prostřednictvím ankety, a věřím, že
i díky Vaší pomoci najdeme společnou cestu
k vyřešení většiny podnětů a požadavků tak,
aby i nadále byly Nové Hrady a naše osady
místem pro spokojený život rodin.

PF 2014
Mgr. Vladimír Hokr
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CHARITA
sociální poradenství

Vážení spoluobčané,

jak už jsem vás informoval v minulém čísle Novohradského zpravo-
daje, od konce listopadu do začátku ledna jste měli možnost navštívit
výstavu o činnosti Charity v našem kraji. Výstava byla nejprve nainsta-
lována na městském úřadě a následně v Klášteře Božího Milosrdenství
a přinesla nám mnoho zajímavých informací o činnosti Charity nejen
v Jihočeském kraji, ale především v našem nejbližším okolí. Mnozí
z nás sice vědí, že existují organizace, které nabízejí pomoc v mnoha
sociálních oblastech, avšak ve chvíli, kdy se na nás někdo obrátí s kon-
krétní prosbou o pomoc, často sami nevíme, na koho se obrátit, koho
jim doporučit, kam jej poslat. Proto jsem se rozhodl představit vám
podrobněji činnost Diecézní Charity v Českých Budějovicích a
ostatních Charit v našem kraji.

Dnešní téma je Sociální poradenství.

Pracovníci Charity se snaží v rámci této služby klientovi poskytnout
informace, které by mohly vést k řešení jeho nepříznivé sociální situa-
ce. Cílové skupiny, tedy lidé, kteří tuto službu žádají, se dělí do mnoha
specifických skupin. Jsou to například senioři, osoby se zdravotním po-
stižením, ženy v nouzi, cizinci – těmto skupinám je kromě základního
sociálního poradenství poskytnuto i odborné sociální poradenství.
Nebo jsou tyto poradny zaměřeny obecně na osoby, které se ocitly v ob-
tížné životní situaci a jejichž způsob života může vést ke konfliktu se
společností – tedy k přestupkům vůči společnému soužití nebo až
k páchání trestné činnosti.

P O Z V Á N K A

Dovolujeme si Vás pozvat na vzdělávací cyklus
k pěstování, zpracování a prodeje ovoce

a ovocných produktů pořádaného v rámci projektu

Renesance
venkovského ovocnářství
Ó 11. 1. 2014 – Legislativa v oblasti zpracování

a prodeje ovocných produktů
10:00 – 16:00 Borovany, Podkroví Nazaret
Přednáška bude věnována legislativním podmínkám a hygienic-
kým požadavkům na výkup, uskladnění i zpracování ovoce a
možnostem a podmínkám prodeje výrobků (džemů, moštů,
ovocných vín a cideru, destilátů). Důraz bude kladen na výrobu
a prodej v malém měřítku, prodej na trhu, ale i povinné označo-
vání výrobků. Vhodné pro drobné pěstitele a zpracovatele, kteří
by vlastní domácí produkci rádi uplatnili na trhu, popřípadě zva-
žují o rozšířená výroby pro účely prodeje.
Lektorka: Ing. Magda Miloševičová, Státní zemědělská a potra-
vinářská inspekce, Inspektorát v Táboře

Ó 22. 2. 2014 – Záchrana tradičních odrůd ovocných stromů
10:00 – 16:00 Borovany, Podkroví Nazaret
Přednáška bude věnována možnostem záchrany tradičních od-
růd ovocných stromů, ochraně a ošetření stromů. Vhodné pro
zahrádkáře, sadaře, krajináře.
Lektorka: Dana Kindlmannová, o.s. Modron, záchrana a pěsto-
vání tradičních regionálních odrůd ovocných dřevin, Prostřední
Svince, Velešín

Počet účastníků limitován.
Přihlášky u Z. Guthové: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz

Účast na všech kurzech včetně stravování (oběda) zdarma,
příspěvek na studijní materiály a ochutnávky 100 Kč/osobu a kurz.

Kontakty a adresy na Charity a poradny, které poskytují

sociální poradenství:

Poradna EVA – České Budějovice
Vedoucí poradny - Mgr. Lucie Kolářová
tel.: 387 203 315, 731 402 833, e-mail: lucie.kolarova@charitacb.cz
adresa: Riegrova 51, České Budějovice, 370 01.
Poradna nabízí své služby ženám a dívkám, které se nacházejí z nejrůznějších
důvodů ve složité životní situaci a cítí, že potřebují radu, pomoc a podporu.

Poradna pro cizince – České Budějovice
Vedoucí poradny - Mgr. Jana Dvořáková
tel.: 386 351 125, 734 435 344, e-mail: cizinci@charitacb.cz
adresa: Diecézní Charita České Budějovice, Kanovnická 16, Č. Budějovice 370 01
Poradna se zabývá problematikou cizinců.

Poradna pro lidi v nouzi – Farní charita Jindřichův Hradec
Vedoucí poradny - Bc. Dana Ježková, mob.: 731 604 554,
info.jhradec@charita.cz
adresa: Farní charita Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, J. Hradec 377 01

Občanská poradna Tábor
Vedoucí poradny - Mgr. Hana Kadlecová, mob.: 731 619 842,
poradnatabor@charitacb.cz

adresa:  Vančurova 2904, Tábor 390 01 – Diecézní Charita České Budějovice

Občanská poradna – Oblastní charita Třeboň
Vedoucí poradny - Mgr. Lucie Bicková, tel. 384 721 427, 775 566 971,
charita.trebon@seznam.cz
adresa: Chelčického 2, Třeboň 379 01

Občanská poradna – Farní charita Týn nad Vltavou
Vedoucí poradny - Bc. Jitka Moravčíková, tel.: 385 731 553,
mob.: 731 402 990, info@farnicharita.cz
adresa: Děkanská 220, Týn nad Vltavou 375 01

Občanská poradna – Oblastní Charita Pelhřimov
Vedoucí poradny - Bc. Martina Kábelová, Dis, tel.: 565 327 110,
mob.: 728 541 090, 720 417 850, poradna@pelhrim.cz
adresa: Solní 1814, Pelhřimov 393 01

Charitní poradna – Oblastní Charita Písek
Vedoucí poradny - Mgr. Veronika Blažková, Tel. 382 212 998,
mob.: 731 598 977, E-mail: socialni.charitapi@seznam.cz
adresa: Bakaláře 43, Písek, 397 01

Odborná sociální poradna – Oblastní Charita Strakonice
Vedoucí poradny - Bc. Ivona Nováková, tel: 383 325 808, mob: 776 808 841,
e-mail: poradna@charita-strakonice.cz
adresa: Krále J. z Poděbrad 772, Strakonice 386 01
Součástí odborné sociální poradny je také půjčovna kompenzačních pomůcek
a humanitární pomoc.

Sociální poradna Racek – Kašperské Hory
Vedoucí poradny - Bc. Jitka Fuksová, mob.: 731 402 920,
e-mail: poradna@charitasusice.cz
adresa: Žižkovo náměstí 401, Kašperské Hory 341 92 - Oblastní Charita Sušice.
Za Oblastní Charitu Nové Hrady Václav Švarc – ředitel OCH Nové Hrady

Odpovídáme panu Polesovi
Velmi nerad zatahuji do interních sporů a problémů činnosti orga-

nizací nebo spolků a v neposlední řadě i občanů. Článek z posledního
čísla (č.12) Novohradského zpravodaje, který pan Poles nazval „Jak
jsme se pomstili na dětech“ mne však k tomu nepřímo vyzývá, a proto
to i v zájmu vysvětlení názoru a postoje Místní organizace Českého ry-
bářského svazu Nové Hrady musím reagovat.

Již úvodní stať článku mluví o vlně „vymyšlených historek a nesmy-
slných pomluv“ – To je názor pana Polese, který jak píše, to nějak patří
k životu – nevím jestli k našemu, možná k jeho určitě.

Dále v článku píše, cituji: „už dva roky po sobě jsme vedli při MO
ČRS rybářský kroužek, který je mezi mladými rybáři celkem oblíben a
ze strany organizace i města podporován“ konec citace - tady si všim-
nete, že není žádný problém.

Cituji dál: „Bohužel došlo k nepříjemné a diskriminující události
(tady si všimnete, že problém začíná), na základě které jsme ukončili
činnost rybářské stráže, veškerou činnost při MO ČRS Nové Hrady a
z organizace vystupujeme.“ konec citátu.

Dovysvětlím tu nepříjemnou a diskriminující událost. Pan Poles
společně s panem Pavlem Michalem a několika dalšími přáteli byli na

pokračování na str. 12
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Údolní nádrži Lipno kontrolováni členy Rybářské stráže s výsledkem
jak jej pan Poles nazval „diskriminujícím“. Pan Poles a jeho přátelé si
mohli v první řadě podat stížnost na jednání Rybářské stráže na Místní
organizaci ČRS Lipno??? nebo na Jihočeském územním svazu České-
ho rybářského svazu v Boršově nad Vltavou nebo přímo Policii ČR.
Nic takového pokud vím neudělali a zcela překvapivě našli vinu u MO
Nové Hrady, asi byla nejblíže po ruce, budiž.

Po přečtení věty o ukončení činnosti RS a členství v MO Nové Hra-
dy mne napadá jediné – neviděl jsem ukápnout ani jedinou slzičku
žádného z členů MO ČRS Nové Hrady - asi neshledali důvod.

Pan Poles dále píše „Na základě tohoto našeho jednání jsme byli na-
řčeni, že se mstíme na dětech a na místní organizaci, která za nic nemů-
že“. Dále pokračuje „Takže je na čase, abych zkráceně vysvětlil celý
souběh událostí a výsledný obrázek si už každý udělal sám“ – to si piš-
te, že si již udělal.

Já musím – souběh událostí – dovysvětlit i z pohledu MO ČRS pro-
tože jsem nabyl dojmu, že vysvětlování pana Polese se vede v duchu
výroku jednoho významného českého herce, který pronesl v jednom di-
vadelním představení, cituji „jsem sebekritickej – všichni jste blbí“ –
konec citace.

Pan Poles píše, že rybářský kroužek byl ze strany organizace i města
podporován, takže v tomto směru se organizace neprovinila. Jen pro
dokreslení byl MO zakoupený velkoplošný LCD televizor, promítačka,
drobné školní pomůcky, odborná literatura, atd.

Dále pan Poles popisuje pobyt na Lipenské přehradě za účelem re-
kreačního rybolovu, ačkoliv tento pojem ve spojitosti s touto diskrimi-
nující událostí neznám a správně by asi bylo sportovního rybolovu,
nechci ale slovíčkařit. Konstatováním, že na Lipně ryby bohužel nejsou
a snad díky tomu někteří zkusili porušit pravidla, zvýšit možnost něja-
kého úlovku a ve večerních hodinách na háček dali malou rybičku. Su-
per takticky a v duchu řčení já nic já muzikant odůvodňuje pan Poles
porušení Zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č.197/2004 Sb. když to klu-

ci udělali tajně a v zájmu zvýšení možnosti úlovku. Nevím jestli sou-
částí učebního plánu kroužku oněch kluků, také členů Dětského rybář-
ského kroužku, byl i tajný způsob rybolovu, to jsem se nedozvěděl. To,
že seděli rybáři u ohně cca 10 m od vody, byly přechovávané menší ry-
bičky než stanovuje zákon????, ponechávám bez povšimnutí. Zrovna
tak nekomentuji další přestupky uvedené v zápisu RS Lipno jen pro
doplnění RS byly odebrané celkem 4 povolenky k lovu ryb, z toho 2 do-
spělí a 2 děti.

A pak nastala ta „diskriminující“ událost tak, jak jí nazval a popsal
pan Poles. Bez povšimnutí ale nemůžu ponechat postřeh, že událost se
odehrála na Lipenské údolní nádrži a o Místní organizaci ČRS Nové
Hrady nepadlo ani jediné slovíčko  - to jen pro upřesnění.

Pan Poles dále píše, že byla informována o události i MO ČRS,
ANO, následně na základě doručení zadržených povolenek k lovu k je-
jích vyřešení jsme JčÚS vyzvali o doložení bližšího popisu a rozsahu
přestupku, nebyli jsme u toho a nevím, jak by jsme se mohli k události
vyjádřit. To, že jsme byli s činností obou vedoucích kroužků spokojeni,
jsme dávali z cela nepokrytě najevo i v NZ. To, že měli nazveme to kon-
flikt a nutno dodat ne první z členy RS není chyba MO ČRS Nové Hra-
dy, a proto trvám na nařčení ano bylo ode mne, že se mstíte za svoje
přestupky na dětech a na místí organizaci.

Vaše rada do řad rybářské stráže je ješitná, ale hlavně jí poraďte někde
jinde třeba v nové MO kam přejdete. Co mne však osobně zarazilo a rad-
ši jsem si článek přečetl 2x, nezaznělo sebemenší politování nad „diskri-
minující událostí“ a přiznání i kdyby jen sebemenší chybičky???

Já nebudu hodnotit, pánové, jaký cejch máte, na tom jste si zapraco-
vali sami a věřte, že organizace byla i před vámi a že nezanikne ani s va-
ším odchodem. My Vám přejeme v nové MO hodně úspěchů a
úspěšnou sportovní rybařinu.

Tímto uzavíráme celou „diskriminační kauzu“ a proto jí považuje-
me ze strany MO ČRS Nové Hrady za vyřešenou a ukončenou.

S pozdravem „Petrův zdar“
Ing. Ludovít Kasan, předseda MO ČRS Nové Hrady

Seznámení s novými technologiemi
a rozšíření souboru deskových her

v rámci skautské činnosti
V roce 2013 se skautské středisko SIRIUS Horní Stropnice zapojilo

do grantového programu vyhlášeného Jihočeským krajem „Jihočeské
krajské programy podpory práce s dětmi a mládeží – Podpora pravidel-
né zájmové činnosti a zájmového vzdělávání“.

Během celého roku 2013 se celé vzdělávání dětí neslo v duchu
„Seznamování s novými technologiemi a rozšíření soubor u desko-
vých her v rámci skautské činnosti“, který byl hrazen z grantu Jihoče-
ského kraje ve výši 20.000,- Kč (69,09 %) a spoluúčast skautského
střediska SIRIUS Horní Stropnice činila 8.948,- Kč (30,91 %). Celkové
náklady na tento projekt činily: 28.948,- Kč. (100 %).

Tento grant naučil děti pracovat s novými technologiemi, které byly
na středisko zakoupeny zejména GPS navigace - Garmin Dakota 10.
Děti se naučily používat GPS navigaci během různých her, na výpra-
vách při objevování nových mís. Během našich toulek po jihočeském
kraji byly děti seznámeny s fotografickou činností s digitálním fotoapa-
rátem Nikon D3100. Během schůzek, na výpravách a na letním táboře
jsme s dětmi rozvíjeli kreativní myšlení formou deskových her, které
jsme v rámci tohoto grantu zakoupili (Carcassonne, Děti z Carcasson-
ne, Osadníci z Katanu - Junior, Ubongo - Honba za diamanty, Osadníci
z Katanu, Monopoly - národní edice Česká republika, Dostihy a sázky,
Scrabble, Afrika, Osadníci z Katanu: Obchod v Evropě, Ostrov, Bang!,
Český film - otázky a odpovědi, Česko, otázky a odpovědi, Zlaté Čes-
ko, otázky a odpovědi, Ubongo 3D, Superfarmář Deluxe, křížovka –
hra se slovy, Panika v ZOO, Zvířata světa, Mysli a spojuj“ Zvířata).

Petr Aksamit,
vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice

Odpovídáme panu Polesovi
(pokračování ze str. 11)
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Vánoce ve školce
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Okénko do školní družiny
V letošním roce nás Mikuláš bohužel nenavštívil, ale poslal za sebe

své posly andílky. Také to bylo už 4. 12. Jenže si představte, že čerti si
andílků všimli a nenechali je jít samotné a tak se u nás ukázalo peklo i
nebe najednou. Potom jsme si zasoutěžili a zatancovali.

16. 12. jsme měli další zajímavou návštěvu. Přišli policisté pan
Plouhar a pan Brychta. Zopakovali jsme si, co jsme znali už z předcho-
zích besed a dozvěděli se spoustu novinek.

17. 12. jsme s prvňáky navštívili naší knihovnu, kde jsme si s paní
Císařovou povídali o vánočních zvycích a tradicích. Také nám přečetla
vánoční příběh a dala ochutnat vlastnoručně napečené cukroví – prac-
ny. Moc děkujeme za příjemné posezení.

Už od 2. 12. naši družinu provoněla vůně vánoc – perníčků. Děti vy-
robily spoustu překrásných a nápaditých kousků. Každý měl možnost
hlasovat pro nejlepší. A kdo zvítězil:
Téma „Vánoce“ 1. místo A. Němcová – Ván. stromeček

2. místo B. Číčolová – Ván. stromeček
3. místo N. Hriňová – hvězda

Téma „Ryby“ 1. místo J. Emr – Kapříci v rybníce
2. místo K. Morongová – Sumec
3. místo T. Koderová – akvárium

Cena vychovatelek 1. místo T. Brousek – Prodej ryb
2. místo M. Kysela – 3D akvárium
3. místo M. a Š. Charvátovi – Perníčky

Na závěr tohoto roku jsme pro naše rodiče připravili krátké vystou-
pení a příjemné předvánoční posezení. Kde došlo k předání cen
Vánoční perníčkované.

J. Emr

K. Morongová M. a Š. Charvátovi M.Kysela

N. Hriňová T. Brousek Poznej své město
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Beseda se spisovatelem Martinem Vopěnkou
Snad se již stalo tradicí, že se novohradští žáci základní školy každý rok setkávají s někte-

rým z našich současných spisovatelů.
Spisovatele pro nás žáky zve paní D. Císařová a my všichni jí za tuto záslužnou činnost

velice děkujeme.
Letos na podzim to byl Martin Vopěnka, který píše knihy především pro děti. K psaní ho

přivedli právě jeho čtyři potomci, kteří mu šli dost často na nervy (jak sám zmínil) a potřebo-
val je něčím zabavit. Proto začal psát knihu Spící město. Kniha byla úspěšná, a tak vznikly
další díly: Spící tajemství a Spící spravedlnost. Martin Vopěnka vyprávěl o svých knihách
velice poutavě. Své vyprávění doplňoval zajímavými ukázkami, kterými určitě vzbudil o kni-
hy u žáků velký zájem. Někteří z nich hned spěchali, aby si „probesedovanou“ knihu v místní
knihovně zapůjčili. Marcela Hladká, VIII.A

Beseda o sokolnictví
V pátek 22. listopadu proběhla na základní škole beseda o sokolnic-

tví. Dravce a sovy nám představil zkušený sokolník pan Milan Zaleš, se
kterým se můžeme setkat také v zoologické zahradě v Plzni.

Představil nám 3 sovy – puštíka bradatého (Lilo), výra velkého
(Bruno) a puštíka bělavého (Čenda). Poutavě nám vyprávěl o jejich ži-
votě, potravě a spolu se žáky nám vysvětloval rozdíly mezi sovou a
dravcem. Nejvíce rozdílů popsala žákyně 8. A Kateřina Pávková. Jedi-
ný živý dravec byla nenápadná poštolka vrabčí, která pochází z Ameri-
ky. Také jsme viděli vycpané mládě orla mořského, kostru krahujce,
soví a dravčí vejce.

Na závěr si mohli vybraní žáci zkusit přivolat sovu na povel. Všem
se přednáška moc líbila a určitě si zapamatovali mnohé ze života těchto
zajímavých zvířat.

Mgr. Štěpánka Hanusová

Vánoční koncerty pro děti
Milé děti, zdravím vás po-novoročně a doufám, že na (už) loňské vánoční koncerty máte jen

ty nejlepší a slavnostní vzpomínky.
V pondělí 16. 12. jsem pro vás, žáky z II. stupně ZŠ, nachystala slavnostní koncert s progra-

mem vážné muziky, už jako pro „skoro“ velké děti. A zvládli jste to všichni skvěle, i vaši bdělí
učitelé. Nechali jste na sebe působit barokní housle a arcyloutnu, hudbu vánoční a dávno minu-
lou, a to se neděje každý den. A ten skvělý závěr společné vánoční písničky a klavírního přídav-
ku od Veroniky (která dostala i zaslouženě „zaplaceno“), to nemělo chybu. Sice jste stihli během
koncertu i nějakou tu hru na mobilu, zaláskovaní taky pusu, nezbedníci i šťouchaneček sousedo-
vi, ale všechno v rámci normy slušného chování a to se cení. Dokonce i účinkující V. Návrata a
P. Vacek měli z koncertu a z vás příjemný pocit a říkali mi, že jsou u nás fajn děti. Tak to mne
potěšilo.

Druhý vánoční koncert jsem uspořádala ve středu 18. 12. a na ten jsem pozvala žáky z I. stup-
ně ZŠ a předškoláky z mateřské školy. A to jste se tedy rozjeli. Samozřejmě především díky ka-
pele Nezmaři, která zahrála písničky nejen vánoční, nechala vás zpívat, tleskat a dokonce i
tančit. Nezmaři jsou holt nezmaři, to se nedá nic dělat. Doufám, že vám ta veselá nálada vydržela
hodně dlouho, přes celé vánoční prázdniny,  a stejně tak i vašim učitelům.

A já se už teď těším na další nějaké pěkné kulturní zážitky, kde se zase potkáme.
K. Jarolímková

Vánoční koncert pro děti I. st. Vánoční koncert pro děti II. st.
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Voňavá výtvarka
Poslední týden před Vánocemi se školou li-

nula vůně skořice a citrusů. Leckdo si mohl
myslet, že jsme se pustili do pečení cukroví
nebo snad do vaření punče. Nikoho však nena-
padlo, že se v sedmé a šesté třídě vyrábí mýdlo.

A jak se takové mýdlo dělá?
Je to docela jednoduché.
Potřebujeme rozkrájet mýdlovou hmotu na

malé kousky. (obr. 1)
Poté vsypeme kostičky do vodní lázně a

mícháme a mícháme a mícháme. Hmota se
nám krásně rozpustí. Ještě do ní nakapeme voňavou silici, v našem pří-
padě skořici a citron. (obr. 2)

Mezitím si do připravených formiček (kelímky od sýrů a salátů
z Jednoty) naskládáme připravené koření, slupky z citrusů, sušené
ovoce ... fantazii se meze nekladou ;) (obr. 3, 4)

Do formiček se nalije hmota. Ta musí vychladnout. Využili jsme
tedy mrazivého zimního dne a položili formičky za okno. Za čtvrt ho-
dinky byla mýdla tvrdá. (obr. 5, 6)

Teď přijde nejzajímavější část celého výrobního procesu. Je třeba
mýdla z formiček vyklopit. Výsledky byly skvělé :) Nejen že mýdla
skvěle vypadají, ale i nádherně voní :) (obr. 7)

Nakonec mýdla zabalíme do průsvitné folie můžeme převázat i ně-
jakým vhodným provázkem. Použijeme jako dekoraci, pěkný dárek,
nebo se s ním můžeme umýt a nasát do sebe trochu vánoční atmosféry.

S touto technikou jsem se seznámila na tvůrčím dni v Koželužně,
kde ji vyučovala paní Vlaďka Jirásková. Tímto jí posílám velký dík za
inspiraci. Mgr. Petra Hejlová

1 2

3 4 5

6

7



leden 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Ohlédnutí za adventními akcemi
Novohradský adventní kalendář akcí má už několik let podobný rytmus a program. Na první

adventní neděli se v našem městě sejdeme u Vánočního stromu, zahájíme advent zapálením prv-
ní adventní svíce a navzájem se potěšíme zpěvem. Druhá adventní neděle patří trhům, včetně
těch dobročinných v klášteře. Třetí adventní neděle je ve znamení vánočního koncertu, kdy už se
pomalu blížíme spíš k tomu ztišení anebo naopak je to pro nás zrychlení, abychom šťastně a spo-
kojeně doběhli ke štědrovečerní tabuli. Máme to různě. Důležitým mezníkem v této době je i
pátý prosinec, hlavně pro děti, protože čerti jsou jistota, přijdou vždycky. No a adventní čas je
také plný vánočních besídek ve škole, školní družině a školce, pořádáme předvánoční koncerty
pro děti, nechybějí ani seniorská setkání, podnikové večírky, atd. Půlnoční mší to pro mnohé
z nás vrcholí.

Oproti všemu tradičnímu bylo nové nebo skoro nové například toto. Zpívání u Vánočního
stromu se i letos podruhé uskutečnilo na zámeckém nádvoří, protože zpívání u stromu bez stro-
mu by šlo těžko. Náměstí jsme vyměnili za místo se vzrostlými stromy, kde je skoro stejně dale-
ko jak do „starého“, tak do „nového“ města a zde vystoupily školní pěvecké sbory a
Novohradský smíšený sbor. Hostem byl letos mužský pěvecký sbor Klapa Labin z Chorvatska a
na zámeckých schodech nám hezky zahráli muzikanti z Podhoranky.

pokračování na str. 18
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Ve čtvrtek pátého prosince si udělali čerti svůj tradiční výlet mezi děti i dospěláky, aby tak
trochu nastavili zrcadlo všem, kteří během roku (ne)zlobili. V čertovských hrátkách přibyly i
nějaké ty „dišciplíny“ a dokonce čertici Zdeňce se podařilo před pódiem několik dětí pěkně
roztancovat (to bychom možná mohli příští rok rozjet ještě víc?). A na rozjasnění celé atmo-
sféry nebyl letos Mikuláš s andělkami úplně sám, ale pomohl mu nečekaný ohňostroj. A jen tak
mimochodem – podařilo se někomu z vás vyluštit tu tajenku v Čertovských novinách? Pokud
ano, napište, přineste, ukažte, budeme mít radost a třeba za tu snahu něco dostanete (ale nikomu
o odměně neříkejte, to bude překvapení).

O třetí Adventní neděli jsme se my a vy potkali v kulturně-spolkovém domě, poslechli si vá-
noční písně i koledy opět v podání místních sborů a v druhé půli odpoledne si vyslechli koncert
Vánoční roztomilost v podání výborných účinkujících M. Večeřové (zpěv), V. Návraty (barokní
housle)  a P. Vacka (arcyloutna).

Prostřednictvím několika fotografií v NZ se ještě za uplynulým měsícem můžete poohléd-
nout, více fotografií pak najdete na www.kicnovehrady.cz. Děkuji všem účinkujícím za pěkná
vystoupení, pořadatelům, zaměstnancům TSM a MěÚ N. Hrady, dobrovolníkům, přátelům za
pomoc a spolupráci na programu a všem lidem za návštěvu a pěknou atmosféru předvánočních
akcí. K. Jarolímková

Ohlédnutí za adventními akcemi (pokračování ze str. 17)

Vánoční koncert himg



leden 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 19

Nabídka, přání, potřeby, možnosti, spolupráce, peníze a čas  (2. díl)
V minulém čísle NZ jsem psala svůj ko-

mentář k některým připomínkám či podnětům,
které vzešly z vyplněné „prorodinné ankety“.
Týkaly se aktivit pro rodiny s malými dětmi,
pro mlaďochy a seniory. Nyní bych opět vytáh-
la několik hesel a okomentovala je.

„Známí žádaní zpěváci, více hudebních
festivalů“

Myslím si, že v posledních sedmi letech se
u nás vystřídalo docela dost známých zpěváků
či skupin. Např. skupiny či zpěváci Jablkoň,
Spirituál kvintet, Hradišťan, Javory, Irena
Budweiserová a Fade In, Karel Plíhal, Fleret,
Poutníci, Jan Spálený ASPM, Nezmaři i s Ji-
hočeskou komorní filharmonií, Robert Křes-
ťan a Druhá tráva, Lenka Dusilová. A až na
výjimku byli u nás všichni poprvé. No a další
„méně známí“ lidé (možná jen v našich konči-
nách), ale přesto skvělí a prověření muzikanti,
co můžou nabídnout hodně dobré muziky,
jako V. K. Tomáško, Oskar Petr, Tomáš Koč-
ko, Radek Tomášek, Mirek Kemel, Slávek
Klecandra, Vítek Sázavský z kapely Neřež. Ti
všichni jmenovaní představují opravdu kvali-
tu, je o ně stále zájem a jejich koncerty jsou zá-
rukou uměleckého  a hudebního  zážitku.

„Populární zpěváci“, tím je předpoklá-
dám míněno zpěváci populární hudby. Samo-
zřejmě i těch několik u nás v republice je,
hlavně těch nejprotěžovanějších, nejvíce ohra-
nějších v rádiích a někteří jsou opravdu dobří.
Těch pokusů pozvat k nám populárního zpě-
váka bylo sice méně, ale mělo to své důvody.
Tak například už v roce 2008 jsem pozvala
k nám Kamila Střihavku, na hradě jsem kvůli
tomu zařídila silné jističe, účast návštěvníků
byla velmi nízká. Dvakrát u nás zpíval celkem
oblíbený Jakub Smolík, ale ani ten „se neza-
platil“. V roce 2010 se na hradním nádvoří ko-
nal malý rock fesťáček s hlavním hostem
Michalem Hrůzou a jeho kapelou. Návštěv-
nost ubohá. Po tomto koncertu „zákaz“ tuto
„hlučnou“ hudbu na hradním nádvoří pouštět.
A nebylo to jenom rozhodnutí hradního kaste-
lána, které já musím respektovat, ale i
„(ne)vraživé“ jednání některých obyvatel uli-
ce Komenského vůči mé osobě a jednání s po-
licií bylo pro mne docela nepříjemné. Další,
snad vhodný, prostor pro koncert populární
hudby (abychom tolik nerušili) by mohl být
na zámecké louce, pokud ale bude v těchto
místech dostatečný zdroj elektriky a majitel

zámku nebude vidět v návštěvnících potencio-
nální nebezpečí pro zámecký areál. To chápu i
já. Další varianta k pořádání koncertů je v Ho-
telu Máj (pro cca 600 lidí), ovšem v případě,
že to vydrží jističe, no, krk bych za to nedala, a
zároveň v případě, že v pronajatém sále budu
moct rozhodovat o provozování (a výdělku)
občerstvení při koncertu. Peněz na pořádání
koncertu populárních zpěváků je potřeba mít
opravdu dost a dost je třeba také mít i lidí, kteří
na takový koncert přijdou, jinak je to průšvih
pro účinkující a hodně i pro pořadatele. Naše
„vesnické“ městečko takový potenciál nemá,
festiválků a zavedených festivalů je hodně,
konkurence je tvrdá. Je potřeba mít i dost po-
řadatelů, zajištění hasičského dozoru, vhodný
prostor, kvalitní zázemí pro účinkující, je tře-
ba udělat komerční propagaci, atd. Ne všech-
no jde lehce, snadno, zdarma. A nejsou to
opravdu výmluvy. I Agentura Alfedus music,
která pořádala loňský červnový festival New
Castles a plánovala jeho pokračování, se nako-
nec rozhodla, že u nás končí (sotva začala).
Prostě u nás tak „provařila“, že do takového ri-
zika už nepůjde, další festival financovat ne-
bude, udělá jej raději někde poblíž Prahy.

Nicméně pokud by se všechny organi-
začně-technické záležitosti dořešily a já bych
pozvala (a ráda pozvala) nějakého trochu dob-
rého populárního zpěváka do našich končin,
byli byste ochotni za vstupenku zaplatit cca
500 Kč? To by pak stačilo, aby přišlo tak
400 lidí anebo pokud by přišlo 900 lidí, tak
pak by mohla být vstupenka jenom za 200 Kč.
Pro srovnání na lednový koncert Petra Koláře
s kapelou v Kaplici byly vstupenky v rozmezí
350 až 450 Kč a koncert byl v Kulturním domě
Kaplice (tedy v pořadatelově sále).

V jednom z dotazníků se objevila i kon-
krétní jména kapel, za to děkuji.

„Šramlovskou“ kapelu Helemese chci po-
zvat na koncert 4. července v rámci festivalu
Novohradské Hraní. A Papouškovo sirotci by
se hodili třeba na dvorek KSD, pokusím se je
vyjednat. Pokud máte další zajímavé tipy, po-
šlete mi je nebo přijďte osobně na KIC, ráda
s Vámi „dám řeč“. Dobrých a zajímavých, ale
měně mediálně známých kapel, je pořád dost.
Vždycky mám radost, když takovou vidím a
slyším hrát. Mně například velmi překvapili
Žamboši ze Vsetína, kteří u nás hráli v roce
2012 v zámeckém parku. Hudebně to bylo
skvělé, vtipné, zábavné a přitom i chytré. Ane-

bo písničkář Mirek Kemel při vernisáži svých
karikatur. To je fakt radost něco takového si
vychutnávat.

„Chrámová hudba není pro všechny“
Já si naopak myslím, že je pro všechny.

Všechna hudba (duchovní, vážná, alternativ-
ní, populární, lidová,..) je pro všechny. Není
žádný zákaz kdo co může poslouchat. Je pou-
ze to, že někomu se líbí víc to a jinému ono.
A pokud jsou lidé, kteří jsou schopni vnímat
tzv. vážnou nebo duchovní hudbu, tak by měla
takováto muzika znít. Naše KIC pořádá kon-
certy vážné hudby spíš méně, ale své publi-
kum na takovéto koncerty se u nás už trochu
vytvořilo. A věřím, že třeba loňská Novohrad-
ská hudební trilogie nebo operní zpěváci H.
Tamelová, R. Hoza (hosté výročního koncertu
Novohradského smíšeného sboru) či M. Ve-
čeřová (Vánoční koncert) nikoho nezklamali.

„Ochotnické divadlo“, že by nový zájem-
ce o roli?

Tak nějaké divadlo se už „stvořilo“, je No-
vohradské a (s)prosté a hrálo na červnových
hradních slavnostech dvě představení. Fungu-
jící ochotnické divadlo je super věc, když si
dobře „sednou“ herci, když je chuť „blbnout“
a učit se text, když se pro divadelní představe-
ní „dejchá“, když jsou i další lidi ku pomoci,
není nic lepšího k využití volného času. Já
osobně jsem se při zkouškách několikrát tak
nasmála, tak od srdce, bylo mi moc dobře.
A poznala jsem několik prima lidí úplně z jiné
„strany“ a byla jsem za to moc ráda. Kéž by
nám to vydrželo i nadále a zase se nám podaři-
lo něco pěkného stvořit. Uvidíme.

„Nedostatečná informovanost o pořáda-
ných akcích ve městě“

Informace o akcích můžete zjistit takto:

1. Plakátovací plochy ve městě včetně vitrín
na Českém domě, trafice (nové město) a
v průjezdu radnice, informační stojna před
radnicí, případně před KSD, v létě u prodej-
ny potravin na náměstí.

2. Stolní novohradský kalendář

3. Kulturní kalendář KIC N. Hrady na přísluš-
ný rok, plakáty

4. Novohradský zpravodaj, regionální kultur-
ní měsíčník

5. www.kicnovehrady.cz, facebookové strány
KICu

6. Místní rozhlas (zájemci o zasílání hlášení
rozhlasu se mohou ozvat na infoc@noveh-
rady.cz)

7. Kulturní tipy zasílané elektronicky (zá-
jemci o zasílání tipů se můžou ozvat na
kic@novehrady.cz)

8. Kancelář KIC Nové Hrady (v přízemí rad-
nice, tel. 386 362 195)

Ò číst a přijímat informace, zapamatovat si je.

Tak, původně jsem myslela, že už dnes
moje odpovědi dokončím, ale ještě mi zbývá
několik zajímavých anketních bodů či dotazů,
které stojí za zamyšlení, takže udělám ještě
třetí díl odpovědí v únorovém čísle.

K. Jarolímková

Několik pozvánkových kulturních tipů na rok 2014
V první půlce letošního roku se mohou děti (a jejich rodiče) těšit na dvě pohádková představení

(11. 1. a 12. 4.) a tradiční dětský karneval, tentokrát už 8. 2., o zábavný program se postará di-
vadlo Koráb.

V lednu a únoru se zájemci o cestování mohou těšit na další cestovatelská promítání (23. 1. a
20. 2.) a pozor je změna, neboť se budou konat v sále Kulturně-spolkového domu.

V březnu by nás měl nejen pobavit „komerční seladon“ Oldřich Kaiser, ale i legenda undeg-
roundu Dáša Vokatá, a to 14. března v Kulturně spolkovém domě. O několik dní později (22. 3.)
se můžete také pobavit a zatančit na Městském-spolkovém plese v Hotelu Máj, kde budou hrát
stejné kapely, jako v loňském roce. Na začátku dubna si nenechte ujít koncert zpěvačky Renáty
Drössler (5. 4.), je to velmi zajímavá zpěvačka s podmanivým hlasem a zajímavými písničkami.
Taneční soutěž Novohradská číše bude letos až až až 1. května (je to sváteční čtvrtek). Konec
dubna a začátek května bude u nás ve znamení mezinárodní konference New Castles of the Wo-
rld, v rámci toho bude i kulturní doprovodný program a zahájení letní turistické sezony.

pokračování na str. 20
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Plánované výstavy
v Koželužně v roce 2014

Novohradská Koželužna má už několik let svou tvář. Je to tvář vý-
stavní, tvořivá, hravá. Každý rok pořádáme v jejích prostorách výstavy,
které chtějí oslovit, lehce přinutit zastavit se, potěšit se pohledem a při
tom se dotknout svých pocitů. Jsem ráda, že se mi v koželužnových
prostorách podařilo představit několik výtvarníků a umělců, kteří jsou
nebo byli i novohradskými občany, že zde vystavují své práce děti ze
zdejší základní školy či z Uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky Čes-
ké z Č. Krumlova. A že si do těchto prostor nacházíte postupně cestu i
Vy.

A na co se můžete těšit v tomto roce? V květnu a červnu bych ráda
Koželužnu opět rozzářila dětskými školními pracemi žáků ZŠ N. Hra-
dy. Do této výstavy bych chtěla zapracovat jeden „interaktivní“ prvek,
který by mohl výstavu posunout k většímu „zážitku“, ale zatím víc ne-
prozradím. Až budu mít jistotu, že to půjde, že se mi podaří do toho za-
pojit aktivně učitele výtvarné výchovy a cizích jazyků, pak napíši víc.

Prvních čtrnáct dní v červenci bude Koželužna patřit loutkám a lout-
kovému divadlu, které k nám přiveze a zapůjčí profesionální loutkový
soubor Karromato. V návaznosti na to u nás zahrají 3. července diva-
delní představení „Dřevěný cirkus“. Po celý červenec budou v prosto-
rách koželužny a na dvorky „světlonoši“ od Aleny Nedorostové, kteří
by se měly i na některé večery opravdu rozzářit. Návštěva této výstavy
bude zážitkem i v pozdních večerních hodinách… Od srpna do září
bych chtěla prostřednictvím obrazů představit dvě výtvarnice, a to Lud-
milu Mazancovou a její dceru Markétu. Na říjen a listopad plánuji foto-
grafickou výstavu o našem městě a Novohradsku, chtěla bych pro ni
získat několik lidí, jejichž fotografie trochu znám a líbí se mi. A věřím,
že by se líbily i Vám. No a v prosinci bych ráda v Koželužně
pokračovala s výstavou s vánoční tématikou.

Tolik asi výstavní plány pro Koželužnu v roce 2014. Průběžně a po-
drobněji budu o nich informovat jak ve zpravodaji, tak všemi další
prostředky, abych vás na ně nalákala. Vstupné na ně je vždycky symbo-
lické, ale zážitek z nich může být rozhodně větší, než jen symbolický.
Tak je nepropásněte.

Na setkání v Koželužně se těší Květa Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na
Romantický pohádkový muzikál

na motivy známé německé pohádky bratří Grimmů

O Sněhurce
Uvádí Divadlo Kapsa

Představení získalo hlavní cenu za inscenaci pro děti
v rámci Českého pohádkového festivalu v roce 2009

Sobota 11. 1. 2014, 14.00 hod.,
kinosál Český dům, N. Hrady, vstupné 50 Kč

Předprodej vstupenek na KIC N. Hrady (přízemí radnice),
tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

zve na

CESTOVATELSKÉ
PROMÍTÁNÍ

s Vojtěchem Trčkou
ve čtvrtek 23. 1. 2014

v sále Kulturně spolkového domu,
ulice Česká 74, N. Hrady,

vstupné 30 Kč

více informací na KIC N. Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208,

www.kicnovehrady.cz

Nezapomenutelné kulturní zážitky
a kladné informace po celý rok 2014

přejí zaměstnanci Kulturního a informačního centra
Nové Hrady.

Více na www.kicnovehrady.cz.

V polovině června (14. 6.) bychom rádi uspořádali další hradní slav-
nosti s „charakteristickým novohradským programem“, na konci června
bude ještě „výchovný“ koncert pro děti – rozjednáno máme Adama Mi-
šíka a pak už se budeme těšit na pestré léto. Čekají nás koncerty (na hra-
dě, na náměstí, na dvorku KSD, v zámku), divadla (na hradním nádvoří a
v zámeckém divadle, přijede i Dřevěný loutkový cirkus), výstavy (v Ko-
želužně), zámecké slavnosti, další ročník Novohradské hudební trilogie
(hrad, zámek, kostel), turisticko-poznávací akce (Novohradské Poznává-
ní, muzejní doprovodný program), 3. ročník Literárně-hudebního podve-
čera (nabízím prostor pro místní básníky a psavce, pojďte přečíst své
básně či krátké povídky na dvorek KSD…), tvůrčí a výtvarné aktivity
(tvoření pro ženy, Land Art), letní programy pro děti v Koželužně (lout-
kový týden, týden s angličtinou, hudební týden, tvůrčí týden). V každém
prázdninovém týdnu a na různých místech něco nabídneme pro kohokoli
z vás. Nepropásněte zrovna to, co by vás mohlo zajímat, oslovit, uhra-
nout, potěšit a hezky letně naladit.

Zda se nám podaří trochu roztančit podzim na sále KSD, přiučit se
novým tanečním krokům, to je zatím ve stádiu přání, záleží i na vás. No
a pak přijde zase zima, ochladí se (snad ne ve vztazích) a rok završíme
tradičními adventními akcemi.

Pojďte se těšit na každý další den a na ty s kulturním programem ob-
zvlášť. Za KIC zve a těší se K. Jarolímková

Několik pozvánkových kulturních tipů...
(pokračování ze str. 19)
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Pravidelné aktivity v Koželužně

Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
§ Pondělí: 13.00–18.00

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší
(0–6 let s rodiči)

§ Středa: 13.00–17.00
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

§ Soboty 25. 1., 15. 2., 29. 3.: 14.00–18.00
Tvoří celá rodina
– 25. 1. „Království zimy“

– malování, výroba loutky, divadélko
– 15. 2. Výroba masky, kašírování
– 29. 3. Výroba jarních věnečků,

velikonoční tvoření

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet
pravidelně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin
s připraveným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním
prostředí.

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

Vánoční výstava v Koželužně
Na konci loňského roku jste mohli v rámci novohradského Advent-

ního kalendáře navštívit i malou a milou Vánoční výstavu v Koželuž-
ně. S jejím uspořádáním mi pomohla paní učitelka Mgr. Petra Hejlová,
která jednak vytvořila s dětmi pěkný Betlém i čertovské masky, a také
nadchla i své kolegyně. Na výstavu zapůjčila Betlém i paní učitelka
Vilímová ze ZUŠ N. Hrady – výtvarný obor. A tak se nám na výstavě
objevily tři Betlémy, čertovské masky, vánoční ozdoby a obrázky sně-
huláků z různých materiálů. Děkuji tedy za spolupráci s uspořádáním
výstavy již jmenovaným paním a dále paní učitelce Tomáškové a paní
učitelce Štajnerové a samozřejmě i jejich žáčkům.

Výstavu si přišly prohlédnout všechny děti ze školky, navštívili ji i
někteří školáci a rodičové. Školková třída paní učitelky Vicánové si
výstavu „doplnila“ i pěknou vánoční písničkou, což mne opravdu moc
potěšilo a stejně tak od žáčků paní učitelky Tomáškové jsem si mohla
poslechnout i pěkné básničky a písničky.

Všechny návštěvy na výstavě byly velmi příjemné a předvánočně
milé, děkuji. Věřím, že na konci tohoto roku zase výstavu zopakujeme,
zkrásníme si předvánoční čas a že přibydou nové vánoční výrobky a
dekorace. K. Jarolímková

Předvánoční tvoření v Koželužně
Tak provoněnou, pohodovou, prozářenou a zároveň tvůrčí a inspira-

tivní Koželužnu, jako byla na konci loňského listopadu, bych skoro ani
nečekala. Ale stalo se. Sešli se skvělí lidé, kteří si celý den doslova užili
opravdu naplno. Převážily samozřejmě ženy a děvčata, protože hlavně
jim tento den patřil. S Petrou Hejlovou bylo možné si vytvořit originál-
ní hedvábný malovaný šátek anebo originální šperk z fimo hmoty.
Osvědčená lektorka a osvědčené techniky, které pořád lákají k tvoření.
Lucka Sovová se věnovala těm nejmenším tvořitelům a Vlaďka Jirás-
ková nás zasvětila do tajemství výroby přírodního mýdla. A to bylo
vůně a krásy! Byla radost se na tuto „magickou výrobu“ podívat, při-
vonět, no, skoro by se chtělo i ochutnat a pak doma si to buď nechat pro
někoho jako vánoční dárek nebo to mít pro vlastní mycí potřebu. Byla
to naplno využitá prima sobota s prima lidmi.

K. Jarolímková

Malování hedvábí

Výroba šperků

Výroba mýdla

Výstava Betlémů
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Informace z knihovny
Po celý prosinec bylo možno v knihovně zakoupit jako dárek pro

své bližní knihy – převážně dětské. Nechyběly ale ani knihy pro dospě-
lé – včetně novinek roku 2013 se slevou. Tuto akci využívá stále více
našich občanů, kteří pro knihy přicházejí každoročně.

Na předvánoční návštěvu knihovny se vypravily všechny třídy naší
mateřské školy a děti ze školní družiny poslechnou si pohádku a pro-
hlédnout knihy. Ti, co přišli v posledním týdnu před Vánocemi, dostali
jako bonus čerstvě upečené pracny. To byla dobrota!

V roce 2013 si čtenáři naší knihovny vypůjčili celkem 12 438 knih a
časopisů a knihovnou prošlo 4 996 návštěv. Rezervací bylo vyřízeno
110 a meziknihovních výpůjček bylo zprostředkováno 42.

V prvním pololetí roku 2014 nás čeká v době jarních prázdnin po-
hádkové a dobrodružné čtení a závod v rychločtení, o velikonočních
prázdninách opět čtení pro děti. Po celý březen a duben budou v kni-
hovně vystaveny výtvarné práce dětí v soutěži Lesy a příroda kolem
nás. Během jarních měsíců nás navštíví dva autoři knih pro dospělé a
jeden pro mladší školní děti, s jistotou mohu jmenovat zatím jen Táňu
Kubátovou, ostatní jsou v jednání. Na přelomu května a června bude
zase již tradiční Pasování na čtenáře pro prvňáčky.

Všem mým čtenářům a přátelům knih přeji hodně zdaru a zdraví
v dalším roce.

Vaše knihovna

Mrňata v knihovně hi

Předškoláci v knihovně

Družina v knihovně hi

Okénko do knihovny
Afrika, má láska – Corinne Hofmann

Příběh Bílé Masajky pokračuje... Corinne
žije spokojeně se svou již dospělou dcerou Na-
pirai, jejímž otcem je někdejší masajský náčel-
ník Lketinga, ve Švýcarsku. Napirai oslavila
20. narozeniny a její matka by ji chtěla před-
stavit zemi v níž leží její kořeny, seznámit ji s
vlastním otcem, babičkou a nevlastními sou-
rozenci....

Modrý dům – Táňa Keleová-Vasilková
Příběh se odehrává během tří svátečních

dnů na samotě, v modrém domě, kde se na Vá-
noce setkává velká rodina. Postupně se zde
odvíjejí nejen osudy, ale i charaktery lidí, kte-
ré spojuje charismatická a silná osobnost - je-
jich sedmasedmdesátiletá matka.

Zač je života loket – Marcela Mlynářová
Další kniha oblíbené autorky Marcely

Mlynářové. Pro ni typickým humorem líčí ra-
dosti i strasti při hledání partnera, manželství,
jaké je to “vydýchávat” partnery, které si děti
přivedly, svatbu syna a nezapomíná ani na vý-
lety, absolvované s matkou.

Hříšný kanec – Simona Monyová
Může se stát, že z růžového vejce snění se

vylíhne obyčejná šedá slepice namísto očeká-
vaného hollywoodského života se šťastným
koncem, může se stát, že z idolu se vyklube
Hříšný kanec, a že i žena se musí naučit s ele-
gancí nosit svoje parohy...

Kde je ta holka? – Alexandra Potter
Charlotte, hlavní hrdinka tohoto románu, je

úspěšná a uznávaná podnikatelka v oboru PR,
má svou vlastní firmu, spoustu peněz a po-
hledného přítele. Zároveň však je neurotická,
přepracovaná a pesimistická. Jednoho dne,
cestou do práce, narazí na objížďku. Během
této “odbočky” se setkává se svým o deset let
mladším já. Zjišťuje, že tehdy byla mnohem
bezstarostnější a pohodovější. Charlotte se
svému mladšímu já snaží předat získanou
moudrost a nabyté zkušenosti, aby se
vyvarovalo zbytečných chyb. Brzy se však i
ona dozvídá cosi podstatného.

Náhoda nebo osud – Magda Váňová
Brilantně napsané příběhy lidí, kterým ná-

hoda změnila osud. Obyčejná náhoda už mno-

ha lidem změnila život. V pěti povídkových
příbězích Magdy Váňové se objevují náhody
humorné, ironické, nesmyslné i záhadné. Psy-
chologicky jemným odhalováním lidské po-
vahy, ve které dřímá osud každého člověka,
zachytila autorka hru nepředvídatelných ná-
hod v té chvíli, kdy z ní vzniká nové
pokračování skutečného příběhu.

Pokoj smrti – Jeffery Deaver

Robert Moreno, americký občan žijící
v Jižní Americe, se stane na Bahamách obětí
kulky profesionálního odstřelovače. Vraždu si
objednala americká vláda na základě informa-
ce tajné služby, že Moreno připravuje teroris-
tický útok. Ta informace byla ovšem mylná…

Švábi – Jo Nesbo

V jednom bangkockém nevěstinci je nale-
zen norský velvyslanec v Thajsku. V zádech
má nůž a v aktovce pedofilní pornosnímky.
V Oslu vypuká na ministerstvu zahraničí pani-
ka, neboť velvyslanec měl úzké vazby na nor-
ského premiéra. Je bezpodmínečně nutné
zabránit politickému skandálu.
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Čtvrtá muzejní přednáška
Dne 29. listopadu 2013 se uskutečnila čtvrtá

část z podzimního cyklu vlastivědných přednášek
zaměřeného na historii a krajinu Nových Hradů a
Novohradska. Závěrečná přednáška a beseda pat-
řila PhDr. Martinu Krummholzovi, který v sále Kulturně-spolkového
domu představil svůj současný výzkum zaměřený na vznik a vývoj buquo-
yských parků, zahrad a staveb v evropském kontextu.

Celý cyklus se uskutečnil díky spolupráci Města Nové Hrady a No-
vohradské občanské společnosti a jejímu projektu “Kulturní dědictví
Novohradska - síť stálých expozic”.

Vzhledem k sympatické míře návštěvnosti všech přednášek i dotazům
některých z Vás, bych rád uvedl, že jsme se rozhodli připravit obdobnou
sérii také na jaro tohoto roku. O konkrétních tématech a datech konání Vás
budeme na stránkách Novohradského zpravodaje včas informovat.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem účastníkům, přednášejícím i
spoluorganizátorům a popřát jim vše nejlepší do nového roku.

Michal Jarolímek ml.

Výzva pro subjekty cestovního ruchu,
kteří mají zájem prezentovat své služby na tradičních veletrzích cestovního ruchu (Regiontour Brno, ITF Slovakia tour
Bratislava a Holiday World Praha) prostřednictvím KIC Nové Hrady a Sdružení Růže, mohou své tištěné propagační

materiály dodat nejpozději do 13. ledna 2014 do novohradského informačního centra. Materiály budou opět k dispozi-
ci návštěvníkům veletrhů u samostatného pultu města Nové Hrady v rámci expozice Jihočeského kraje.

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2014:
Ó 12. – 28. 6. – Tři mušketýři

(romantická komedie plná dobrodružství, intrik, lásky i divo-
kých soubojů. Atos, Porthos, Aramis a D´Artagnan ve službách
králových a hlavně královniných v boji proti krásné, ale kruté
Mylady, pravé ruce kardinála Richelieu)

Ó 17. – 28. 6., 4. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
(akční komediální jízda pro celou rodinu… Willi Fog objel svět
za 80 dní, slečna Femina Jones si předsevzala, že to se svou po-
divínskou společností zvládne ještě rychleji!)

Ó 1. – 13. 7. – Dekameron
(slavné dílo renesančního básníka Giovanniho Boccaccia. Ko-
medie o lásce, žárlivosti, intrikánech a napálených, s nečekaný-
mi zvraty a překvapením)

Ó 17. – 26. 7. – Rusalka
(Dvořákovo nejlyričtější dílo o nesplnitelné touze)

Ó 29. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
(Divotvorný hrnec plný zlata, který plní tři přání…)

Ó 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
(Z královských zahrad mizí zlatá jablka. Země chudne. Králov-
na Isabela je na všechno sama, na své syny se nemůže spoleh-
nout. První má krev příliš modrou, druhý nadmíru ohnivou –
celé dny i noci tráví na ulicích s kapelou. Slunce pálí, kojoti vyjí,
supi se slétají. Jedinou nadějí tak zůstává legendární lišák Zorro,
kterého však nikdo téměř dvacet let neviděl. Až jednoho dne…)

Ó 12. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
(slavná komedie dell´arte v režii Jiřího Menzela vás královsky
pobaví. Je legrace pozorovat, že sloužit dvěma pánům není žád-
ná legrace)

Ó 21. – 23. 8. – Carmen
(Příběh Carmen a Dona José, toto klasické a již světoznámé
dílo, vypráví o přání, žárlivosti, lásce, hříchu a pomstě)

Služby informačního centra Nové Hrady:
− prodej regionálních publikací a map, upomínkových předmětů
− poskytování informací o regionu, propagace města a regionu

na veletrzích CR
− kopírovací služby (černobílé i barevné kopírování) a skenová-

ní do velikosti A3, fax, vyhledávání dopravních spojů
− prodej vstupenek na kulturní akce pořádané KIC NH
− prodej vstupenek portálu www.cbsystem.cz – vstupenky do Ji-

hočeského divadla a na Otáčivé hlediště Č. Krumlov, kulturní
akce Borovany, Café Klub Slavie České Budějovice, …

− hlášení městského rozhlasu a následné odeslání textu hlášení
na přihlášené e-mailové adresy občanů (odběr lze nahlásit na
infoc@novehrady.cz), veřejný internet

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem – zima 2014
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 pro děti:
¡ 11. a 15. 1. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 1. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 14. 1. a 11. 2. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 1. a 8. 2. – Popelka z krejčovského salónu – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 1. – O loupežnické princezně – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 25. 1. a 13. 2. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 1. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 2. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 6. 1. – Nyní a navždy/Sedlák kavalír – DK Metropol, ČB
¡ 7. a 20. 1. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. a 10. 1. – Rande-vous s paní Operetou – DK Metropol, ČB
¡ 8. 1. – Rád to někdo horké? – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 1. – Únos ze Serailu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10., 13., 17. a 29. 1. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10., 11. a 31. 1. – A do pyžam – Divadlo Pikl, Hluboká n. Vlt.

¡ 11. a 16. 1. – Kauza Kafka – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. a 15. 1. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15., 24. a 29. 1. – Jo, není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 1. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 17. a 18. 1. – Vraždy a něžnosti – Divadlo Pikl, Hluboká n. Vlt.
¡ 18. 1. – Madam Colombová zasahuje, aneb kam zmizel ten diamant

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18., 2. a 30. 1. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. 1. – Listování – Dan Brown: Inferno – Malé divadlo, ČB
¡ 21. a 22. 1. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 1. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 1. – S Tvojí dcerou NE! ... pro Barunku

– Divadlo Pikl, Hluboká n. Vlt.
¡ 23. 1. – Hledám děvče na boogie woogie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. a 25. 1. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 1. – Talisman – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 28. 1. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 31. 1. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. a 3. 2. – Moz-art – DK Metropol, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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TJ Sokol Nové Hrady informuje
Dne 8. 12. 2013 proběhl v kuželně v Nové Bystřici krajský přebor žactva v kuželkářském

sportu. TJ Sokol Nové Hrady reprezentovali Vojtěch Kříha a Stanislava Betuštiaková. Oba dů-
stojně obstáli v těžké konkurenci žáků a žákyň z celého jihočeského kraje. Vojta obsadil v ko-
nečném pořadí 8. místo a Stánina zvítězila. Blahopřejeme oběma k tomuto úspěchu a přejeme
jim „Ať vám to padá“.

Ve stejném termínu, tedy 8. 12. 2013 proběhl krajský přebor dorostenců a dorostenek v Čes-
kých Velenicích. Tam nás reprezentovali Tomáš Kříha a Natálie Betuštiaková. Ani oni se v těž-
ké konkurenci neztratili a udělali čest dobrému jménu naší TJ Sokol. Tomáš obsadil pěkné
11. místo a Natálka zkončila na 7. místě. I jim patří poděkování za dobrou reprezentaci klubu i
města.

Na den 15. 12. 2013 jsme byli pověřeni krajskou kuželkářskou asociací uspořádáním Kraj-
ského přeboru starších a mladších žáků a žákyň. Naše TJ Sokol se, podle vyjádření účastníků to-
hoto klání zhostila na velmi vysoké úrovni. Určitě k hladkému a úspěšnému průběhu přispěli i
naši reprezentanti Jan Koriťák, Vojtěch Kříha, David Jarolímek, Martin Capl, Daniel Hriňa a
Stanislava Betuštiaková. V konečném pořadí se jednotliví jmenovaní umístili v kategorii mlad-
ších žáků takto: Honza Koriťák obsadil 7. místo. V kategorii starších žáků obsadil Vojta Kříha
krásné 3. místo, David Jarolímek byl 6., hned za ním na 7. místě skončil Martin Capl, Daniel Hri-
ňa byl 8. V kategorii starších žákyň se umístila na vynikajícím 2. místě Stánina Betuštiaková.

Všem účastníkům, všem divákům, kteří přišli povzbuzovat i těm, kteří se zastavili náhodou,
děkujeme za účast, hráčům pak ještě za dobrou reprezentaci našeho oddílu a města a v následují-
cím roce přejeme všem hodně zdraví, spokojenosti, píle a „Ať vám to padá“.

Za TJ Sokol Nové Hrady Stanislav Sladký, starosta

Vánoční koulení o ceny
Ve dnech 20 a 21. 12. 2013 proběhlo v kuželně tradiční Vánoční koulení o ceny. Letošní-

ho ročníku se zúčastnilo přibližně 92 občanů Nových Hradů a okolí. Jako každý rok proběhla
v rámci tohoto turnaje mnohá rodinná klání. Nejkrásnější pohled byl na nejmenší účastníky
tohoto turnaje, kteří s velkým nasazením bojovali o pěkné ceny. Tento turnaj mohl být usku-
tečněn také díky sponzorským darům. Dary poskytly jak fyzické osoby, tj. členové TJ Sokol,
tak hlavně podnikatelské subjekty z Nových Hradů a okolí, jmenovitě: E.ON a. s. České Bu-
dějovice, Cukrářství Dáša Němcová, Rybářství Petrův Zdar Nové Hrady, COOP Nové Hra-
dy, Trafika Ing. Hromasová Milana, Václav Šiller, Mgr. Jana Tomášková. Bohužel jsme
nemohli mezi sponzory uvítat firmu Poděbradka a. s., jelikož nám odmítla jakýkoli sponzor-
ský dar. Na uspořádání tohoto turnaje nám přispělo nemalou měrou i Město Nové Hrady
v rámci svého grantového programu, kterému patří zvláštní poděkování.

Za TJ SOKOL Nové Hrady Stanislav Sladký, starosta TJ SOKOL

Sportovní klub Byňov,

ODDÍL
STOLNÍHO TENISU,

pořádá

TURNAJ PRO
VEŘEJNOST,

který se koná v sobotu

11. ledna 2014
od 9.00 hodin

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

ZKOUŠKY v karate
V úterý 17. prosince 2013 se konaly v tělo-

cvičně ZŠ v Komenského ulici v Nových Hra-
dech zkoušky na stupně technické vyspělosti
(barevné pásy na kimonu, dále jen STV) v ka-
rate. Přezkoušení se koná v několika blocích
ve kterých cvičenec postupně cvičí techniky
úderů, kopů, hmatů a chvatů karate v různých
postojích dle zkušebního řádu Českého svazu
karate. V dalších blocích předvede nácvik kumite
– sportovního zápasu a kata souborná cvičení.
Přezkoušení je náročné, cvičenec musí znát tech-
niky na svůj zkoušený technický stupeň zpaměti
a vše samozřejmě v japonštině. Čím vyšší tech-
nický stupeň, tím tmavší barva a obtížnější kom-
binace a sady technik – kihon, kumite a kata.

Zkoušky úspěšně absolvovali na základní žá-
kovský technický stupeň 8. kyu (bílý pásek) Ni-
kola a Karolína Staňkovy a David Macho, na
7. kyu (žlutý pásek) Anna Pupavová, Jan Švenda,
Petr Vochozka, Kryštof Vinický a Ondřej Ko-
penec, na 6. kyu (zelený pásek) Natálie Macho-
vá, Tomáš Balko a Ondřej Bureš, na 5. kyu
(fialový pásek) Adéla Zemanová, a Lukáš Pav-
lík, na 4. kyu (fialový pásek) Eliška Rolínko-
vá a 3. kyu (první hnědý pásek) Marek Rolínek.
Zkoušky byly veřejné a snahu našich cvičenců
podporovali rodiče, sourozenci a kamarádi. Všich-
ni zkoušení byli velice dobře připraveni díky své
píli a trenérskému týmu našeho oddílu. Gratuluje-
me všem úspěšným absolventům zkoušek.

Přeji za vedení oddílu karate všem šťastný
nový rok 2014. Martin Hermann

Nahoře Zeman, Švenda, Kopenec, Staněk, Bureš, Hermann, E. Rolínková, Rolínek, Zemanová,
dole zleva Balko, M. Rolínek, Vochozka, Jan Švenda, Vinický, N. Staňková, Pupavová, D. Ma-
cho, Machová a K. Staňková

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
přeje všem sportovcům a spoluobčanům
mnoho zdraví, štěstí, lásky, sportovních

úspěchů a celkové pohody
v novém roce 2014.

Sportu zdar! Výbor TJ Nové Hrady
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§ Prodám byt 3+1 v Nových Hradech – Zahradní čtvrť, OV,
po rekonstrukci, 68 m2, nízké náklady, sklepní kóje,
parkování u domu, cena 890.000 Kč

§ Prodám levně!!! 4 ks letní gumy  175/70 R13
2 ks zimní gumy 175/70 R13, k doptání na tel.: 721 036 614

§ Pronajmu byt 2+1 (54 m2) na sídlišti Míru v Nových Hradech.
Udržovaný stav, 2. patro, balkon. Tel.: 724 261 339

řádková inzerce

Trafika  ing. Milana Hromasová, Nové Hrady
přeje všem zákazníkům do roku 2014

hodně zdraví, spokojený rodinný život,
lepší pracovní jistoty.

Děkujeme všem zákazníkům za návštěvu
v našich prodejnách.

8 – 16 hodin

8 – 11 hodin

tel.: 386 362 192, mobil: 724 087 560

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

v rámci rezervačního systému
„CB - SYSTEM“.

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


