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Krátký úvodník o aktivitě
Heslem letošní výstavní expozice Jihočeského kraje na veletrhu cestovního ruchu v Brně

bylo: „Jižní Čechy aktivní“. V pavilónu byla tato expozice dominantou zejména proto, že se v ní
tyčila téměř ke stropu vyhlídková věž napodobující lipenskou vyhlídku v korunách stromů. Psát
o tom by nemělo smysl, pokud by se nás to netýkalo. Ale protože jsme Jihočeši a v Brně jsme
měli své novohradské zastoupení prostřednictvím zaměstnanců KIC N. Hrady (propagovali
jsme celý region), tak je dobré se o tom zmínit i na stránkách NZ (zejména na str. 15).

Stejně tak v tomto čísle NZ zasluhuje pozornost sdělovací aktivita Základní školy Nové Hra-
dy, která nám dodala velké množství příspěvků. V nich se ohlíží za vším, co se událo na konci
minulého roku a není toho opravdu málo (str. 7 až 10).

Standardně aktivní je oddíl karate, který do redakce NZ posílá příspěvky a fotografie pravi-
delně, vytrvale a nyní se se čtenáři NZ dělí i o zhodnocení celého uplynulého roku. A má
rozhodně o čem psát (str. 16.)!

A dočtěte prosím zpravodaj až do konce, protože v tomto čísle nejsou na poslední straně výji-
mečně inzeráty, nýbrž plakát, který vás zve na Zámecký ples. Tak buďte aktivní a vydejte se na něj.

Hezký aktivní únor přeje K. Jarolímková

P. S. Krátký úvodník je proto, aby zbylo dost místa na fotografie. To jenom pro vysvětlení, aby si
někdo z čtenářů nemyslel, že jsem nebyla při psaní dost aktivní…

Pozvánky na únor
8. 2. Dětský karneval

s divadlem Koráb
15. 2. Masopust v Byňově
20. 2. Cestovatelské promítání
22. 2. Údolský masopust
22. 2. Zámecký ples
26.2. Koncert KPH, J. Čechová (klavír)
28. 2. Dětská masopustní koleda

A v předstihu na březen
1. – 2. 3.  Masopust v Nových Hradech
4. 3. 4. Školkový masopust
8. 3. Masopustní šavlová koleda

v Nakolicích, ve Vyšném
a v Oboře

14. 3. Oldřich Kaiser a Dáša Vokatá

Děti ze školní družiny a „záhadný“ Olejový
rybník. Nevěděl by někdo ze čtenářů, proč se
rybníku Olejovému říká Olejový? Kdy a jak
ten název vznikl? Je to proto, že tam voda stojí

„jako olej“ nebo je v tom jiná záhada?     K. J.

První letošní akcí novohradského kulturního
centra byla pohádka pro děti O Sněhurce. Co
dalšího jsme ještě spáchali a co plánujeme pá-
chat dál se dozvíte uvnitř toho čísla. K. J.

Další ročník soutěže Novohradský zvonek už
začal. Tato fotografie by se mohla právem jme-
novat „Jsme šikovná děvčata“ a je z recitační
soutěže. Více o soutěži uvnitř čísla.         K. J.

Tyto fotografie nám ještě připomínají akce zá-
kladní školy z loňského prosince. Co všechno
děti ze základky stihly během prosince se do-
čtete uvnitř čísla. #$ K. J.

Mottem letošní výstavní expozice Jihočeského
kraje na veletrhu Regiontour v Brně bylo „Již-
ní Čechy aktivní“. Po dlouhé době se skutečně
forma prezentace shodovala s její myšlenkou.
Vystavovatelé se v tomto aktivním stánku cítili
ve všech směrech konečně dobře.            K. J.
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Zápis z 101. schůze městské rady
ze dne 17. 12. 2013

� 1. Kontrola usnesení ze 100. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z jednání rady č. 100.

� 2. Ukončení pronájmu pozemku
Rada města ruší usnesení rady města č. 92
bod 4. ze dne 16. 9. 2013.
(Rada opětovně projednala návrh p. Krtka
ohledně ukončení nájmu pozemku parc. č.
2357 v k. ú. Byňov. Kontrolou smluv došlo
ke zjištění, že p. Krtek nemá tento pozemek
v nájmu. Rada proto svým rozhodnutím zru-
šila předchozí usnesení ve věci ukončení
nájmu k tomuto pozemku.)

� 3. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem kotelen
v Kuželně a Koželužně společnosti Služby
Nové Hrady s. r. o. za cenu 1 000,- Kč/ rok a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 4. Prodej nemovitosti
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 320/9 (dle GP díl „a“) o výměře
151 m2 a pozemku parc. č. 325/3 o výměře
305 m2 p. Jiřímu Haiderovi, Nové Hrady
s doporučením zastupitelstvu schválit pro-
dej za cenu 100,- Kč/m2. Rada postupuje žá-
dost ke schválení zastupitelstvu města.

� 5. Ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor
Rada města bere na vědomí ukončení smlou-
vy o nájmu nebytových prostor v objektu
nám. Republiky čp. 57, k 28. 2. 2014.
(Rada obdržela od pí. Kateřiny Fáčové, Nové
Hrady žádost u ukončení smlouvy o nájmu
nebytových prostor v objektu nám. Republi-
ky čp. 57, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.)

� 6. Žádost o pronájem pozemku
Rada města schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 135 v k. ú. Nové Hrady (k pronájmu
1 500 m2) p. Jaroslavu Sobotkovi, Česká čp.
67, Nové Hrady, na dobu pěti let s nájemným
první a druhý rok nájmu ve výši 1,- Kč/m2 a
třetí až pátý rok nájmu ve výši 2,- Kč/m2 a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 7. Žádost o koupi pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Alžběty a Petra Ferenčíkových, Byňov čp.
109 o koupi pozemku parc. č. 2340 v k. ú.
Byňov a pověřuje místostarostu p. Šlence a
osadní výbor Byňov, Štiptoň, Jakule míst-
ním šetřením.
(Rada obdržela od manželů Alžběty a Petra
Ferenčíkových, Byňov čp. 109 žádost o kou-
pi části pozemku parc. č. 2340 v k. ú. By-
ňov. Koupí pozemku si chtějí rozšířit
zahradu, která s tímto pozemkem sousedí.)

� 8. Zápis z jednání – prodej pozemků
parc. č. 324/4 a 325/20 v k. ú. Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
ze dne 16. 12. 2013 ve věci sepsání a zapla-
cení kupní smlouvy k pozemkům parc. č.
324/4 a 325/20.
(Rada obdržela Zápis z jednání ze dne
16. 12. 2013 mezi městem a Mgr. Marií Pro-

cházka Štanglovou o sepsání kupní smlou-
vy k pozemkům v k. ú. Nové Hrady. Kupní
smlouva a zaplacení kupní částky bude
uskutečněno do konce roku 2014.)

� 9. Oznámení TSM – splátkový kalendář
k prodeji dřeva
Rada města bere na vědomí oznámení Tech-
nických služeb města Nových Hradů o návr-
hu splátkového kalendáře na úhradu dlužné
částky se společností Forwest a. s., Plzeň.

� 10. Cenová nabídka – oprava výtahu
v DPS
Rada města souhlasí s cenovou nabídkou na
výměnu rozvaděče výtahu v Domě s pečova-
telskou službou a pověřuje Technické služby
města Nových Hradů zajištěním opravy.
(Rada města obdržela od Technických slu-
žeb města Nových Hradů cenovou nabídku
na výměnu rozvaděče v DPS k opravě výta-
hu ve výši 122 100,- Kč + DPH. Moderniza-
ce výtahu bude provedena do měsíce od
objednání a na dodané díly bude poskytnuta
záruka 36 měsíců.)

� 11. Informace OŽP MěÚ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci Od-
boru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o kontrolní pochůzce zámeckým parkem
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, odboru životního prostředí informa-
ci o kontrolní pochůzce zámeckým parkem
Nové Hrady. Nebyly zjištěny závady při
údržbě parku.)

� 12. Oznámení o prodloužení termínu
Rada města bere na vědomí 3. oznámení
společnosti E.ON Česká republika, s. r. o.
České Budějovice o prodloužení termínu
o připojení k distribuční soustavě pro odběr-
né místo: Vilová čtvrť K 836/1 Nové Hrady.

� 13. Oznámení o poskytnutí příspěvku na
hospodaření v lesích
Rada města bere na vědomí oznámení Jiho-
českého kraje o poskytnutí příspěvku na
hospodaření v lesích ve výši 41 760,- Kč.

� 14. Oznámení o poukázání účelové
neinvestiční dotace
Rada města bere na vědomí oznámení Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje o poukázání
účelové neinvestiční dotace na projekt:
Úhrada výdajů spojených s činností jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů.

� 15. Odvodová povinnost
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti BonverWin a. s., Ostrava o odvo-
dové povinnosti za období od 1. 1. 2013 –
30. 9. 2013 ve výši 85 830,- Kč.

� 16. Žádost o příspěvek
Rada města nesouhlasí s poskytnutím pří-
spěvku pro Český nadační fond pro vydru -
Záchrannou stanici Třeboň.
(Rada obdržela od Českého nadačního
fondu pro vydru žádost o příspěvek pro
Záchrannou stanici Třeboň. Rada města
rozhodla o neposkytnutí příspěvku v rámci
rozpočtu na rok 2014.)

� 17. Žádost o navýšení finančního
příspěvku na rok 2014
Rada města bere na vědomí žádost Českého
kynologického svazu ZO Nové Hrady o navý-

šení finančního příspěvku na rok 2014 s tím,
že žádost bude posuzována podle Pravidel
pro poskytování finančních příspěvků.
(Rada obdržela od Českého kynologického
svazu ZO Nové Hrady žádost o navýšení fi-
nančního příspěvku na rok 2014, vzhledem
k narůstajícím nákladům na údržbu i celko-
vý provoz.)

� 18. Změna řízení organizace
kynologického klubu
Rada města bere na vědomí informaci
o změně řízení organizace kynologického
klubu v Nových Hradech.
(Rada obdržela od Českého kynologického
svazu ZO Nové Hrady informaci o změně
řízení organizace v Nových Hradech.
Předsedou je p. Josef Machát a jednatelem
p. Petr Bureš.)

� 19. Návrh omezení provozu a uzavření
MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí omezení provo-
zu Mateřské školy Nové Hrady v 1. pololetí
roku 2014.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady návrh omezení provozu a uzavření
Mateřské školy Nové Hrady 1. pololetí roku
2014, a to o pololetních prázdninách v pátek
31. ledna 2014, o jarních prázdninách 10. –
16. 2. 2014 a velikonočních prázdninách
17. a 18. 4. 2014.)

� 20. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2012/2013.
(Rada obdržela od Základní školy Nové Hra-
dy Výroční zprávu o činnosti ZŠ Nové Hra-
dy za školní rok 2012/2013. Tato zpráva byla
schválena školskou radou dne 27. 1. 2013.)

� 21. Stanovisko Agentury ochrany
přírody a krajiny ČR
Rada města bere na vědomí Stanovisko
Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
k ukončené akci „Nové Hrady – Veveří –
vrty HV-1 a HV-2“.
(Rada obdržela od Agentury ochrany příro-
dy a krajiny ČR stanovisko zpracovatele
odborného posudku k ukončené akci a sta-
novisko Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR pro opatření realizované v rámci oblasti
podpory 6.6 Operačního programu Životní-
ho prostředí k projektu „Nové Hrady – Ve-
veří – vrty HV-1 a HV-2“. Ve stanovisku je
konstatováno, že průzkumnými vrty bylo
dosaženo cíle, který byl plánován, proto
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR do-
poručuje schválení Závěrečného vyhodno-
cení akce a uvolnění finančních prostředků
určených pro tuto akci.)

� 22. Monitoring podzemních
a povrchových vod
Rada města bere na vědomí monitoring
podzemních a povrchových vod v prostoru
skládky odpadů v Nových Hradech v roce
2013.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady informaci o provedeném
monitoringu podzemních a povrchových vod
v prostoru skládky odpadů v Nových Hrady

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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v roce 2013 s doporučením nadále sledovat
kvalitu podzemních a povrchových vod loka-
lity v podobném rozsahu.)

� 23. Vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu
Rada města bere na vědomí Vyhlášení plat-
nosti obnoveného katastrálního operátu na
části katastrálního území Mýtiny.

� 24. Vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu
Rada města bere na vědomí Vyhlášení platnos-
ti obnoveného katastrálního operátu na části
katastrálního území Veveří u Nových Hradů.

� 25. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky „Snížení energetické náročnosti Centra
volnočasových aktivit v Nových Hradech
(projektová dokumentace)“. Rada schvaluje
jako dodavatele společnost Tangenta spol.
s r. o. České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky „Snížení energetické náročnosti
Centra volnočasových aktivit v Nových
Hradech /projektová dokumentace/“. Krité-
riem pro hodnocení nabídek byla cena. Nej-
nižší cenu nabídla společnost Tangenta
spol. s r. o. České Budějovice.)

� 26. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
MěÚ Nové Hrady o povolení kácení dřevin
rostoucích mimo les pro žadatele Město
Nové Hrady.

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

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

� 29. Dodatek ke smlouvě o poskytování
připojení k internetu
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o poskytování připojení k internetu
s p. Kauckým, Borovany a pověřuje starostu
jeho podpisem.
(Rada obdržela od p. Kauckého, Borovany
návrh dodatku č. 1 smlouvy o poskytování
připojení k internetu. Dodatkem je řešeno
připojení městské knihovny, neboť stávající
stav již byl nevyhovující. Dodatkem dojde
k navýšení měsíčního paušálu o 200,- Kč.)

� 30. Směrnice rady k veřejným
zakázkám
Rada města schvaluje Směrnici rady č.
1/2013, o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o změně zákona o veřejných zakáz-
kách č. 137/2006 Sb., kdy se Zákonným
opatřením senátu s účinností od 1. 1. 2014

mění horní hranice pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu, a to služby a do-
dávky do 2 mil. bez DPH a stavební práce
do 6 mil. bez DPH. Z tohoto důvodu je třeba
směrnici upravit v souladu s legislativou.)

Zápis ze 102. schůze městské rady
ze dne 7. 1. 2014

� 1. Kontrola usnesení z 101. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 101. jednání rady města.

� 2. Prodej palivového dřeva
Rada města schvaluje částky za prodej pali-
vového dřeva dle návrhu.
(Rada obdržela od Technických služeb města
Nových Hradů návrh na úhradu při prodeji pa-
livového dřeva, a to ve výši 800,- Kč /jehlična-
ny/ a 1 000,- Kč /dřevo z listnatých stromů/.)

� 3. Informace ČEVAK a. s.
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti ČEVAK a. s. o změně zákona o vo-
dovodech a kanalizacích.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a. s.
informaci o novele zákona o vodovodech
a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Vlast-
ník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě
provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem
zmocněn, je povinen umožnit připojení na
vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou
vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit od-
padní vody, pokud to umožňují kapacitní a
technické možnosti těchto zařízení. Nákla-
dy na realizaci vodovodní přípojky na vodo-
vod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci
hradí osoba, které je umožněno připojení.)

� 4. Organizační řád
Rada města schvaluje Organizační řád Měst-
ského úřadu Nové Hrady dle návrhu.
(Rada byla informována o změnách v orga-
nizačním řádu Městského úřadu Nové Hra-
dy, kdy silniční správní úřad bude zahrnut
pod stavební úřad a provoz městského mu-
zea bude zajišťovat Kulturní a informační
centrum.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 12/2013
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 12/2013.

� 6. Stanovení výše odměn zaměstnanců
ZŠ a ředitele školy
Rada města schvaluje odměnu ředitele Zá-
kladní školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady návrh ke stanovení odměn za-
městnanců školy a odměny ředitele školy.
Návrh na odměnu je v souladu se Směrnicí
rady č. 3/2012.)

� 7. Odměna ředitelce MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh na vyplacení odměny.
Návrh na odměnu je v souladu se Směrnicí
rady č. 3/2012.)

� 8. Žádost o pronájem pozemků v k. ú.
Byňov
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Novohradské hory s. r. o., Nové Hrady
o pronájem pozemků v k. ú. Byňov a pověřu-
je místostarostu p. Šlence místním šetřením.

� 9. Žádost o pronájem garáže
Rada města bere na vědomí žádost p. Jana
Fliegera, Údolí o pronájem garáže s tím, že
v současné době není žádná garáž ve vlast-
nictví města k dispozici pro volný pronájem.
(Rada obdržela od p. Jana Fliegera, Údolí
žádost o pronájem garáže v objektu lékárny
v Hradební ulici čp. 156.)

� 10. Žádost o opravu kanalizace
Rada města bere na vědomí žádost Spole-
čenství vlastníků jednotek Nové Hrady 314
o opravu kanalizace u jejich bytového domu
a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Společenství vlastníků
jednotek Nové Hrady 314 žádost o opravu
kanalizace u jejich bytového domu. Kanali-
zační přípojka je dle jejich sdělení v dezo-
látním stavu a vlastníky bytových jednotek
obtěžuje nesnesitelný zápach.)

� 11. Oznámení o schválení projektu k
financování
Rada města bere na vědomí oznámení Úřa-
du Regionální rady regionu soudržnosti Ji-
hozápad o schválení projektu k financování
„Revitalizace Buquoyské hrobky a měst-
ského opevnění pro rozvoj cestovního ru-
chu v Nových Hradech“.

� 12. Usnesení Policie ČR
Rada města bere na vědomí Usnesení Poli-
cie ČR o odložení trestní věci odcizení čtyř
kusů dřevěných lavic.
(Rada obdržela od Policie ČR usnesení
o odložení trestní věci odcizení čtyř kusů
dřevěných lavic umístěných ve skate parku
u autobusového nádraží.)

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

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

� 15. Žádost o prodloužení splatnosti části
nájmu
Rada města souhlasí s prodloužením splat-
nosti části nájemného ve výši 150 000,- Kč
Mgr. Františku Chrastinovi, Penzion Na
Celnici, za rok 2013 do 31. 5. 2014.
(Rada obdržela od Mgr. Františka Chrastiny,
Penzion Na Celnici žádost o prodloužení
splatnosti části nájemného za objekt celnice
/za rok 2013/ do konce května 2014. Důvo-
dem odkladu platby nájemného jsou neplá-
nované investice do objektu v závěru roku
2013. Z celkového ročního nájemného ve
výši 250 000,- Kč bylo zaplaceno 100 000,- Kč,
předmětem žádosti je 150 000,- Kč.)

� 16. Žádost o schválení výpůjčky
pozemku
Rada města souhlasí s výpůjčkou pozemku
parc. č. 664/1 v k. ú. Nové Hrady mezi spo-
lečnostmi OUTDOOR VYDRA s. r. o. a
“RAFAEL“ o. p. s.
(Rada obdržela od společnosti “RAFAEL“ o.
p. s., Dolní Stropnice, Římov žádost o schvá-
lení zápůjčky pozemku parc. č. 664/1 k. ú.
Nové Hrady, za účelem vybudování dočas-
ného domova pro týrané psy. Pozemek má
pronajatý od města společnost OUTDOOR
VYDRA s. r. o., Rudolfov.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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Místní komunikace, chodníky, parkovací plochy –
hodnocení a plány do budoucna

Jak jsem již uvedl v minulém článku k an-
ketnímu dotazníku, rád bych se postupně vy-
jadřoval k některým podnětům z dotazníkového
šetření z konce loňského roku. Tento článek bych
rád zaměřil na problematiku místních komunika-
cí, parkovacích míst a přechodů pro chodce.

Úvodem bych rád konstatoval, že velká
část našeho plánu týkajícího se této problema-
tiky již byla díky projektům dotačně podpoře-
ných z Regionálního operačního programu či
z Ministerstva pro místní rozvoj v posledních
třech letech realizována. Jednalo se o rekon-
strukci části náměstí, opravy komunikací a vý-
stavby parkovacích ploch v sídlišti ŽPSV,
v části Zahradní čtvrti nebo o rekonstrukci ulic
Pod Vodárnou a Vilová. Nové chodníky byly
též vybudovány či opraveny v našich osadách
(Jakule, Údolí) a byla též nově zrekonstruová-
na cesta ve Vyšném. Vedle těchto Městem
N. Hrady řešených akcí se nám díky dobré
spolupráci s Pozemkovým úřadem ČR po-
dařilo zajistit rekonstrukci dalších místních
komunikací (průtah osadou Štiptoň, od hřiš-
tě směrem k zahrádkářské kolonii Pod Zá-
meckým, od pivovaru v Údolí do Sokolího
hnízda). Na konci loňského roku pak bylo
rozhodnuto o rekonstrukci dalších dvou ko-
munikací (Hlinov – Janovka a komunikace
kolem rybníku Bažantník, která sloužila jako
objízdná trasa v době rekonstrukce mostu
v Údolí). Zejména první komunikace je důleži-
tá i z pohledu realizace protipovodňových opat-
ření v lokalitě Janovka. Stavební práce by měly
být s ohledem na počasí zahájeny na jaře 2014 a
stejně jako předchozí akce jsou plně hrazeny
z rozpočtu Pozemkového úřadu ČR v rámci
realizace komplexních pozemkových úprav.

Ve spolupráci s Pozemkovým úřadem též
v současné době připravujeme projektové do-
kumentace k rekonstrukci komunikace ve směru
do Veveří (od vodárny přes Veveří k signálce a
k začátku lesa směrem na Šejby) a od Zámecké-
ho kolem městských rybníků do Nakolic a násled-
ně k Nakolickému rybníku. Prioritou je v tomto
směru cesta na Veveří, která by mohla být možná
realizována již v průběhu letošního léta.

Přestože bychom naši aktivitu v rámci této
oblasti mohli považovat za celkem úspěšnou,
neznamená to, že bychom i nadále neplánovali
další akce a nesnažili se zajistit finanční pros-
tředky na jejich uskutečnění. Jako první bych
uvedl přípravu projektové dokumentace a sna-
hu o vyřešení odkupu pozemků pro budoucí
ZTV Jižní Město. Zde nejde jen o umožnění
dalšího stavebního rozvoje města a možnost
pro výstavbu rodinných domů, ale též o vý-
stavbu propojovací komunikace k těmto do-
mům od autobusového nádraží. V současné
době v této věci probíhá územní řízení a na

nejbližším jednání zastupitelstva bychom též
měli projednat odkoupení pozemků pod uva-
žovanou komunikací od manželů Tauchmano-
vých. Pokud vše proběhne dle plánu, pokusili
bychom se již na jaře letošního roku požádat o
dotaci nejen k výstavbě komunikace, ale též
vodovodu a kanalizace pro rodinné domy.

Naší další aktivitou je dokončení chodníku
ve Vitorazské ulici, který by navázal na stávající
chodník a „došel“ až k ulici Pod Vodárnou. Sou-
částí projektové dokumentace je také vyřešení
parkování v této lokalitě s ohledem na návštěvy
hřbitova či smuteční síně v hrobce. Pro uvažova-
nou žádost do regionálního operační ho progra-
mu uvažujeme i o rekonstrukci ulice Polní a části
Zahradní čtvrti, kde bychom rádi řešili zejména
chodníky. Projektová dokumentace byla také
zpracována pro prodloužení chodníku v osadě
Jakule v křižovatce u vlakového přejezdu. Reali-
zace a případná žádost o dotaci zde však bude
záviset na udělení souhlasu vlastníka části poze-
mku (Lesy ČR). Předběžná dohoda s panem ře-
ditelem byla dosažena, tak snad i tato velmi
nebezpečná křižovatka bude do budoucna pro
chodce bezpečnější.

Výstavba jakulského chodníku od vlakové-
ho nádraží směrem na Hranice pak bude záležet
především na celkových plánech a možnostech
Jihočeského kraje resp. na plánu rekonstrukce
průtahu Jakulí. I zde však s chodníkem počítáme.

V rámci Nových Hradů bychom rádi v nej-
bližší době dořešili ještě dvě lokality, které se
taktéž objevily v rámci podnětů v anketním
dotazníku. Jedná se o přechod pro chodce a
navazující chodník mezi autobusovým nádra-
žím a zdravotním střediskem a problematiku
parkovacích ploch v Navrátilově (u domů čp.
246 a 247) a Hradební (čp. 20) ulici. Místo
přecházení komunikace u autobusového ná-
draží bývá označováno za nejnebezpečnější
místo ve městě. I my jsme v minulosti při-
stoupili k lepšímu označení tohoto místa pro
přecházení, po konzultaci s Dopravním in-
spektorátem Policie ČR jsme však v daný mo-
ment nedostali souhlas k vytvoření oficiálního
přechodu pro chodce. Přechod pro chodce to-
tiž musí spojovat dva chodníky a navíc nesmí
v předmětném místě být výjezd z garáže. Proto
v současné době řešíme variantu prodloužení
chodníku podél komunikace a jakési obejití
celé křižovatky s tím, že by sice nešlo o nej-
kratší variantu, ale snad bychom takto splnili
normy a mohlo dojít k vybudování oficiálního
přechodu pro chodce. K dosažení větší bez-
pečnosti by tak sice vedlo pár kroků navíc, ale
to už je daň, kterou asi rádi zaplatíme…

Řešení parkovacích ploch a chodníků
v Navrátilově ulici a v části ulice Hradební by
mohlo navázat na již připravený projekt, který

byl navržen již v době mého předchůdce Ing. F.
Štangla. Dle mých informací tehdy došlo k od-
mítnutí tohoto návrhu, neboť občané z přileh-
lých bytových domů měli obavy z hlučnosti při
parkování „přímo pod okny“, nesouhlasili
s umístěním boxů pro popelnice a částečně též
s omezením zeleně. Doba se však posunula,
zvýšila se potřeba parkovacích míst a i mnozí
dřívější odpůrci asi dnes situaci vidí jinak. S ko-
legou Honzou Kollmannem jsme již tuto proble-
matiku konzultovali s některými obyvateli a na
nejbližší týdny chystáme veřejné projednání za
účasti projektanta, na kterém bychom rádi se
všemi obyvateli této lokality dojednali další po-
stup. Součástí návrhu by pak bylo i řešení parko-
vání v části Hradební ulice, kde by mohlo být
vymezeno několik nových parkovacích míst,
aniž bychom omezili bezpečnost chodců.

V anketním dotazníku bylo několik podně-
tů i k parkování na náměstí. Někteří ocenili
nový vzhled náměstí, objevili se však i hlasy,
které kritizovaly to, že vůbec parkování na ná-
městí povolujeme. Osobně s tímto názorem
nesouhlasím, neboť parkovací stání na náměstí
slouží především k tomu, aby občané i hosté
mohli po zaparkování nakoupit, vyřídit vše
potřebné na úřadech, u dětské lékařky, zajít na
oběd apod. Bez parkování na náměstí by to ne-
bylo možné nebo značně komplikované. Proto
se také snažíme, aby parkovací služba pomáha-
la tomu, aby parkoviště bylo využíváno spíše ke
kratšímu parkování než jako dlouhodobá garáž.

Závěrem tohoto článku k problematice ko-
munikací bych rád zmínil i to, že vnímáme i
stav dalších v tomto článku nezmiňovaných
komunikací. Rozumím tomu, že jako nejdůle-
žitější většinou vidíme tu cestu či chodník,
které nejčastěji využíváme. I můj pohled na
některé části města a osad se mění. Musím při-
znat, že teprve při jízdě s dětským kočárkem
jsem objevil některá místa, která jsem dříve
nevnímal jako problematická, a že i já nyní
vnímám pocit bezpečí či nebezpečí na někte-
rých místech jinak, než tomu bylo před pár
lety. Zároveň však na základě vlastní zkuše-
nosti vím, že oprava jedné komunikace či
chodníku není věcí jednoduchého rozhodnutí či
pouhého vyčlenění prostředků v rozpočtu města.
Zejména v centru města jsou opravy komunika-
ce většinou spojeny s nutností opravy vodovodu
a kanalizace, čímž se mnohdy na první pohled
jednoduché nové vyasfaltování povrchu dostává
do roviny mnohamiliónové investice.

Na příkladu staveb realizovaných v pos-
ledních třech letech je vidět, že se stavem a
rozvojem našich komunikací, chodníků a par-
kovacích ploch vedení města zabývá. Věřím,
že i do budoucna budeme úspěšní v zajišťová-
ní dotačních financí na další akce a že se stav
dopravních staveb bude i nadále postupně
zlepšovat. Pokud v mém článku chyběla v plá-
nu aktivit do budoucna nějaká z těch, které po-
važujete za důležité, budu rád, pokud budete
mít chuť si o ní popovídat (nebo mi napíšete) a
třeba i díky tomu uspíšíte její realizaci.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se k této
problematice vyjádřili v anketním dotazníku,
zvláště pak těm, kteří se nebáli ke svému pod-
nětu připojit své jméno.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Finanční úřad Trhové Sviny informuje:
V letošním roce opět plánují pracovníci Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní

pracoviště v Trhových Svinech navštívit Městský úřad Nové Hrady ve věci podávání daňo-
vých přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013.

Poplatníkům poskytneme informační materiály a tiskopisy přiznání. Rovněž budeme při-
znání přijímat a případně zodpovíme konkrétní dotazy k jejich vyplňování. Pouze upozorňu-
jeme, že přijímat platby daně v hotovosti na místě nelze.

Termíny:  3. a 10. 3. 2014 (pondělí),  v době od 12. do 16.30 hod.
Miloslav Vágner, ředitel ÚzP v Č. Budějovicích
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Tříkrálová sbírka
Vážení spoluobčané,
v minulých dnech jsme realizovali Tříkrálovou sbírku, jejíž výtěžek

bude poslán do Domu svatého Františka ve Veselí nad Lužnicí. Je to
dům chráněného bydlení pro seniory a osoby se zdravotním postiže-
ním, který zřídila a provozuje Diecézní charita České Budějovice.

Tak jako v minulých ročnících i nyní jsme našli srdce otevřená pro
druhé a štědrá k pomoci. A jak jsme letos dopadli? V Dobré Vodě, Hojné
Vodě a na Hutích se vybralo celkem 5.742,- Kč, v Rychnově 5.126,- Kč,
v Horní Stropnici 17.663,- Kč, v Údolí 3.199,- Kč, v Byňově a na Jakuli
5.016,- Kč, na Nových Hradech 37.254,- Kč, v Olešnici a Bukové
20.130,- Kč a v Domově pro seniory ve Chvalkově 2.197,- Kč – celkem
se tedy vybralo 96.327,- Kč.

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Nesmíme ale zapomenout i na všechny ty dobrovolníky, kteří se do

sbírky zapojili. Celkem bylo na obecních úřadech v Horní Stropnici, na
Nových Hradech a v Olešnici zapečetěno 33 kasiček a pomohlo nám cca.
90 dobrovolníků – především děti. Již tradičně chodí pomáhat skauti z
Horní Stropnice, které vede pan Petr Aksamit, a každý rok nám vydatně
pomáhají děti z věřících rodin našich farností. Letos jsme se opět obrátili
na děti s prosbou o pomoc i prostřednictvím ZŠ Nové Hrady, Horní
Stropnice a Olešnice a díky tomu přišlo mnoho dětí, které chodily popr-
vé. Proto patří velký dík i ředitelům těchto škol, paní Štrosserové z Oleš-
nice, panu Balášovi z Horní Stropnice a panu Kříhovi z Nových Hradů.
Nemohu ale nevzpomenout i pomoc kněží, bratrů i sester z Kláštera Bo-
žího Milosrdenství, kteří se jednak často stávají dobrovolníky při koledo-
vání, a také poskytují pro Tříkrálovou sbírku zázemí v klášteře. Zajišťují
údržbu kostýmů, nesou finanční náklady spojené s realizací sbírky a za-
jišťují občerstvení koledníků. Chtěl bych ještě poděkovat panu Kučerovi,
starostovi z Horní Stropnice, protože OÚ v Horní Stropnici již léta pos-
kytuje zázemí pro koledníky, paní Hoffelnerové, ředitelce Domova pro
seniory ve Chvalkově, která s námi spolupracuje již třetím rokem a man-
želům Loškovým z Olešnice, kteří v Olešnici zajišťují zázemí pro koled-
níky podobně, jako klášter zde na Nových Hradech.

A závěrem mi dovolte malé ohlédnutí. Tříkrálová sbírka se poprvé
v našem městečku realizovala z popudu P. Bonfilia a jeho nejbližších
spolupracovníků v roce 2004. Letos jsme tedy chodili již po 11-té. Za ta
léta jsme společně vybrali a darovali 783 776,- Kč. První sbírka byla
věnována nadaci Národ dětem a nejčastěji jsme podpořili Hospic svaté-
ho Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích – celkem čtyřikrát.

Ještě jednou tedy velké díky nejen všem dárcům, ale také všem dob-
rovolníkům, bez jejichž pomoci bychom to vše nedokázali zrealizovat!

Václav Švarc – ředitel Oblastní charity Nové Hrady

Masopusty v Nových Hradech a okolí
¡ 15. 2., 8.00 hod. Masopust v Byňově, poř. SDH Byňov

¡ 22. 2., 9.00 hod. Údolský masopust,
poř. SDH Údolí u N. Hradů

¡ 28. 2., 15.00 hod. Dětská masopustní koleda
na novohradském náměstí,
poř. ŠD N. Hrady

¡ 1. – 2. 3., 8.30 hod. Masopust v Nových Hradech,
poř. Masopustní výbor N. Hrady

¡ 3. – 7. 3. Dětská masopustní koleda v DPS N. Hrady
a v Domě pro seniory D. Voda,
poř. ŠD N. Hrady

¡ 4. 3. 4. Školkový masopust, poř. MŠ N. Hrady

¡ 8. 3., 9.00 hod. Masopustní šavlová koleda v Nakolicích,
ve Vyšném a v Oboře, poř. SDH Nakolice

SDH Nakolice
Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní
šavlovou koledu,

která se uskuteční

v sobotu 8. března 2014, od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice.

Masopustní zábava je od 19 hod. v nakolickém sále,
k poslechu a tanci zahraje Mladá kapela.

Zveme vás na

Novohradský masopust,
který se koná ve dnech 1. – 2. 3. 2014

Program:
sobota 1. 3. 2011 – 8.00 hod. zahájení na náměstí, koleda Mládenecká,
Jalovcová a Slaměná městem, hrají Netolička, Jiveňáci a Kameňáci.
Od 19.00 hod. taneční zábava v hotelu Máj, hrají Jižani a Hyalit,
vstupné 100,- Kč, masky v kostýmech a převlecích jsou vítány
neděle 2. 3. 2014 – 8.30 hod. koleda Jalovcová a Slaměná městem,
hrají Netolička a Jiveňáci, kolem 16.00 hod. setkání koled na ná-
městí, pohřbení Masopusta.

Trasy koled:
SOBOTA 1. 3. 2014 :

− koleda Růžičková: od p. M. Tuschera, Dům s pečovatelskou
službou, Zahradní čtvrť, Pod Zámeckým (spodní ulicí od
I. Dorotoviče), až do setkání koled

− koleda Jalovcová: od hotelu Máj, ul. Zahradní, Sídliště Míru,
Vilová čtvrť (bytovky ŽPSV), Pod Zámeckým (horní ulicí od
p. Išky), ul. Vitorazská, Polní

− koleda Slaměná: ul. Hradební (bytovka p. J. Tuscher), Jižní
Město, p. Búda a od p. Štangla směr bývalá PS rota, ul. Pod
Vodárnou.

NEDĚLE 2. 3. 2014:

− koleda Růžičková: Zámek, Na Vyhlídce, ul. 5. května od pošty
dolů a Starým Hradečákem nahoru, ul. 5. května ke kinu,
ul. Česká a na náměstí.

− koleda Jalovcová: bytovka p. Bartoše, Český dům, Klášter,
ul. Navrátilova, ul. Komenského.

Novohradský Masopust slaví 60 let
Od zakladatele Novohradského Masopustu p. Jana Vaclíka bylo zjiš-

těno, že Novohradský Masopust začal v roce 1954, kdy šel pouze průvod
masek a až následující rok začala po Nových Hradech koledovat pravá
koleda. Po panu Vaclíkovi převzal žezlo vedoucího Masopustu Honza
Sazma, kdy poprvé v roce 1990 vycestoval Novohradský Masopust za
hranice našeho státu, do Rakouska, kde slavil veliký úspěch ve městě
Weitra. Masopust se také blýsknul na veletrhu cestovního ruchu v Praze,
vystupoval v Táboře a v Třeboni. V posledních letech jsme společně
s dětmi ze Školní družiny vystupovali opět v Rakousku.

V současné době je Novohradský Masopust řízen Masopustním vý-
borem, který se schází po celý rok a též jsme založili vlastní občanské
sdružení. Velkou podporou po dlouhá léta jsou samozřejmě občané No-
vých Hradů, kteří finančně podporují náš masopust, sponzoři – Motor
Jikov a především vedení města za což všem patří veliký dík.

U příležitosti letošního výročí chceme poděkovat bývalým našim
kamarádům, kteří se o Novohradský Masopust zasloužili a toto podě-
kování proběhne v sobotu ráno 1. 3. 2014 při slavnostním nástupu
všech koled před radnicí. Při sepisování seznamu účastníků Novohrad-
ského Masopustu bylo zjištěno, že mnoho našich bývalých kamarádů a
kamarádek není již mezi námi. I těmto patří veliký dík a doufám, že nás
někde tam ze shora vidí a i nadále nám fandí. Vím, že se všichni naší bý-
valý kamarádi a to ať z jakýchkoliv důvodů nezúčastní poděkování před
radnicí, tak mi dovolte abych vám všem cestou Novohradského zpravo-
daje za celý Masopustní výbor poděkoval za odvedenou práci, kterou
jste odvedli pro rozvoj a pokračování Novohradského Masopustu.

Za Masopustní výbor  Ivan Dorotovič
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Okénko do školní družiny
Po vánočních prázdninách nás opět po roce navštívil Ježíšek, přinesl nám spoustu nových

dárků, ze kterých máme velikou radost.
Také jsme v rámci celoroční hry s turistickým kroužkem navštívili Olejový rybník (Vilák).
Lednové a Únorové období je pro nás ve družině časem nácviku masopustu, a tak se už i letos

naší chodbou rozezněla „Červená růžička“ a další masopustní písničky. Pochod, tanec a zpěv, to
nás teď bude provázet až do 28. 2. Tento den vás srdečně zveme na „Dětskou masopustní kole-
du“ od 15.00 hod. na našem náměstí před radnicí.

Poznej své město: tak poznali jste alespoň některé místo na našich obrázcích? Pro vaši kon-
trolu: lednové číslo NZ - hodiny na radnici, prosincové č. NZ - nápis na kapličce u Českého
domu, listopadové č. NZ - kamenný plot vzadu za zámkem a říjnové č. NZ - stará fotografie naší
školní družiny.

A jestlipak poznáte na fotografii i toto místo?

Srdečně Vás  zveme na

„DĚTSKOU
MASOPUSTNÍ

KOLEDU“
Sejdeme se 28. 2. 2014

v 15.00 hod. před radnicí.

Těšíme se na Vás!

Děti a vychovatelky školní družiny
„U klouzajícího sluníčka“

Poznej své město



únor 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 7

Mikulášské nadělení deváťáků
3. a 5. 12. 2013

V letošním roce se žáci deváté třídy rozhodli připravit mikulášské
nadělení pro své mladší spolužáky. Nejprve se přihlásili dobrovolníci
z téměř celé třídy, ovšem později už zůstávalo jen jedenáct odvážlivců.
Zpočátku se trochu ostýchali, ale nakonec se přece odhodlali přípravu i
nácvik podstoupit. Pod dohledem Mgr. Pelechové chystali „odvážněj-
ší“ žáci z deváté třídy „malé představení“ pro své spolužáky ze šesté,
sedmé třídy i tříd osmých.

Samozřejmě bylo nutné se na 5. prosinec řádně připravit. Proto se zho-
tovovala ta správná „kniha hříšníků“ i „kniha andělská“. Samotnému nacvi-
čování a přípravě kostýmů se museli věnovat i mimo školní vyučování.

Úsilí se ale vyplatilo. Všem se mikulášské i čertovské „odměňování“
líbilo. Někteří žáci si navíc od naší andělské chásky vysloužili i sladké
odměny, jiní si na sladkou odměnu musejí počkat třeba zase za rok.

Mgr. Jana Štorová

Zpívání u vánočního
stromu

1. 12. 2013
Repertoár vánočních písní a koled připravo-

valy oba školní pěvecké sbory – Novohradský
zvoneček i Fermata. První příležitost, při které
svůj pečlivě připravovaný program předvedly,
využily hned na první adventní neděli 1. pro-
since na nádvoří novohradského zámku. Úvod
patřil již tradičně zapálení první svíce na ad-
ventním věnci i krátkému zastavení se za uply-
nulým rokem z úst paní Květy Jarolímkové a starosty města Mgr.
Vladimíra Hokra.

Pak už zhruba v hodinovém programu promlouvala jen hudba. Kro-
mě školních sborů si zazpíval místní Novohradský smíšený sbor a chor-
vatská kapela Klapa Labin. Ze zámeckých schodů se také několikrát
v průběhu setkání nesl zvuk žesťového souboru.

Letos si dětské sbory zazpívaly opravdu s chutí. Jejich radost se ten-
tokrát nesla dostatečně daleko, neboť se kulturnímu a informačnímu
centru podařilo zajistit kvalitní ozvučovací techniku.

Celý program doprovodilo i „příjemné“ zimní počasí. Naštěstí bylo
k nám vlídné. Nespustilo déšť ani sníh, dokonce se nepřihlásilo ani sil-
nými mrazy. Proto i přes délku programu vyznělo toto předvánoční set-
kání velmi přívětivě a splnilo očekávání.

Mgr. Jana Štorová



Pletení z pedigu
V rámci hodin výtvarné výchovy při-

pravovala děvčata z 9. třídy pěkný a netra-
diční vánoční dárek. Pletla misky, ošatky a
košíky z pedigu.

Pedig je přírodní materiál, který se do-
váží z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se
o vnitřní část stonku popínavé palmy Cala-
mus rotang neboli ratanu.

Pruty ratanu se musí namočit, aby se při
práci nelámaly. Kromě přírodního pedigu
jsme používali i pedig barvený.

Práce se děvčatům líbila a dařila.
Mgr. Kateřina Vítovcová

Vánoční dárky
Celý podzim jsme se těšily, až budeme

při výtvarné výchově vyrábět dárky pro
naše blízké. Na začátku listopadu jsme se
dočkaly. Přišel objednaný materiál – pedig.
Z něj jsme ve výtvarných hodinách začaly
plést nejrůznější misky, ošatky, košíčky.

Zpočátku jsme měly s pletením z pedi-
gu problémy a práce nám nešla od ruky.
Postupem času jsme se ale vypracovaly a
košíčky a ošatky pěkně přibývaly. Dokon-
ce jsme si při tom užily hodně legrace.
Hlavně při namáčení prutů. Leckdy nebylo
jasné, zda jsou více namočeny pedigové
pruty nebo náš oděv.

Nakonec se všem děvčatům výrobky
povedly. Rodiče i sourozenci z nich měli
pod vánočním stromečkem velkou radost.

Žákyně 9. A
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Prvňáčci v Mraveništi
3. 12. 2013
Dne 3. prosince 2013 navštívili prvňáčci z „Áčka“ i z „Béčka“ interaktivní výstavu Mrave-

niště v galerii Sladovna v Písku.
V labyrintu nejrůznějších prolézaček a chodbiček se z prvňáčků najednou stali malí mrave-

nečkové, kteří nejrozmanitějšími chodbičkami nosili mravenčí vajíčka, kukly, chránili své úze-
mí před ostatním hmyzem, seznámili se s mravenčí královnou. Zažili prostě pocit, jaké je to být
mravencem.

K dispozici byly i mravenčí kostýmy (mravenčí zadečky a tykadla).
Celý projekt vytvořil výtvarník Vladimír Větrovský z recyklovaného materiálu – obalového

kartonu. Dalším použitým materiálem byly různé přírodniny, převážně dřevo, a dále pak vodou
ředitelné barvy.

Kromě takového zážitku si prvňáčci v závěru výstavy ještě mohli vyrobit tašku s motivem
mravence, vybarvit mravenčí omalovánky, či nakreslit svůj vlastní obrázek, samozřejmě opět
mravenčí.

Prvňáčkům se výstava velice líbila a dokonce zazněla i věta: „Tady bych chtěl bydlet.“
Mgr. Marie Rolínková a Mgr. Alena Štajnerová

Vánoční koncerty pro žáky ZŠ
16. a 18. 12. 2013
Kulturní a informační centrum Nové Hrady přichystalo pro naše žáky na závěr roku dvě hu-

dební představení. Pro žáky starší ze šesté až deváté třídy „náročnější“ program seznamující
s klasickou – artificiální hudbou, pro mladší žáky prvních až pátých tříd představení s hudební
kapelou Nezmaři.

V pondělí 16. prosince si žáci II. stupně vyslechli v Kulturně-spolkovém domě koncert na ba-
rokní housle a arciloutnu v podání Václava Návraty a Přemysla Vacka. Žáci tak měli jedinečnou
možnost zaposlouchat se do nejrůznějších klasických skladeb v podání těchto strunných nástrojů.

Ve středu 18. prosince si žáci I. stupně užili v Českém domě představení naopak z oblasti no-
nartificiální hudby, a to koncert české hudební skupiny Nezmaři.

Mgr. Jana Štorová
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Předvánoční koncert sborů ZŠ Nové Hrady
a Novohradského smíšeného sboru

15. 12. 2013
Na třetí adventní neděli 15. prosince 2013 došlo k setkání čtyř novohradských pěveckých

sborů. Toto setkání se uskutečnilo v prostorách Kulturně-spolkového domu v Nových Hra-
dech. Celou akci zaštiťovala p. Květa Jarolímková za novohradské Kulturní a informační
centrum.

Začátek koncertu zahájily školní sbory – Novohradský zvoneček a Fermata, poté následovalo
vystoupení pěveckého seskupení Gaudioso a závěr patřil Novohradskému smíšenému sboru.

Každý sbor si připravil zhruba desetiminutový program spirituálů, písní se zimní tematikou,
vánočních písní či koled.

K příjemnému shledání přispěly pěkné výkony všech sborů, přívětivá atmosféra blížících se
Vánoc i laskavé publikum. Mgr. Jana Štorová

Projektový den „Přejeme si příjemné Vánoce“
20. 12. 2013
Poslední vyučovací den před vánočními prázdninami si žáci 1. – 5. tříd chystali se svými tříd-

ními učiteli vánoční besídky. Ani žáci z II. stupně letos nezůstali pozadu. Celé dopoledne strávili
v prostorách kulturně-spolkového domu, kde na ně čekala nejen práce, ale i zábava.

Nejprve zhlédli prezentaci z fotografií, které byly pořízeny v rámci různých školních akcí
v průběhu I. pololetí letošního školního roku. Poté se krátce představil dětský pěvecký sbor Fer-
mata. Nakonec si zazpíval celý sál několik tradičních koled a vánočních písní.

Druhá část dopoledního programu náležela „malé školní akademii“. Do tohoto programu se
zapojili téměř všichni žáci II. stupně. Celým programem provázela moderátorská dvojice Jan Cí-
ral a Radek Bandík z 8. A. Podvakrát zazněla „bubenická show“ v podání 6. A, 8. B a některých
žáků z 9. A, několikrát hra na klavír i zobcovou flétnu v podání Veroniky Volkové z 8. B, Elišky
Rolínkové a Terezy Fritzové ze 7. A. Děvčata z deváté třídy Eva Hájková, Jana Homerová, Eliš-
ka Homolková a Adéla Schmidtová si připravila pěvecké vystoupení i vystoupení taneční ve
stylu country. S Petrem Glienkem, Danielem Hriňou, Milanem Jandou jsme se všichni podívali
do Mexika. Žáci sedmé třídy předvedli tradiční vánoční vtipné scénky. Úspěch sklidila i módní
přehlídka pánských pracovních oděvů dívek z 8. A. Filip Liška z 9. A zarecitoval vítěznou báseň
IV. kategorie soutěže Zvonek z Novohradských hor, vydali jsme se i na „Půlnoční“ a v závěru
představení nás pobavil vánoční rap v podání Tomáše Benischka, Kamila Šedivého, Jiřího Bed-
náře a Josefa Nistora.

Věřím, že si všichni připravený projektový den nazvaný „Přejeme si příjemné Vánoce“ dos-
tatečně užili, a vesele vykročili vstříc vánočním prázdninám. Mgr. Jana Štorová
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„Zvonek z Novohradských hor“
V pondělí 13. ledna 2014 se uskutečnil v naší základní škole již

4. ročník víceoborové soutěže „Zvonek z Novohradských hor“ v oboru
recitace.

V poezii a próze soutěžilo více než 50 dětí od těch nejmenších z ma-
teřské školy po žáky 9. tříd. Tato vysoká účast svědčí o tom, že děti stále
rády čtou, recitují a mají zájem o literaturu. Pro všechny účastníky soutě-
že zajistila pěkné odměny obecně prospěšná společnost Humanitas.

Vítězové jednotlivých kategorií postupují do oblastního kola, kde
se utkají se žáky z Horní Stropnice, Benešova nad Černou, Rapšachu a
Malont.

Umístění žáků ZŠ Nové Hrady v recitaci
„Zvonek z Novohradských hor“ 13. 1. 2014:

Kategorie Jméno Třída

0.  - nepostupová 1. Tadeáš Brousek 1.

2. Josef Kubeš MŠ

3. Nela Michaleová 1. B

3. Madlen Charvátová 1. A

1. kategorie 1. Tadeáš Janeček 3. B

2. Jan Pávek 3. B

3. Adam Švejda 3. B

3. Jan Krajčírik 2. A

2. kategorie 1. Marek Rolínek 4. B

2. Matěj Kučera 4. B

3. Lenka Koderová 4. A

3. kategorie 1. Eliška Rolínková 7. A

2. Tereza Fritzová 6. A

3. Václav Pávek 7. B

4. kategorie 1. Filip Liška 9. A

2. Věra Dvořáková 8. A

3. Sára Deberová 7. A

Věříme, že i v oblastním kole, které proběhne v Benešově nad Čer-
nou, budou mít naši žáci úspěch! Mgr. Jana Tomášková

Zvonek z Novohradských hor
školní kolo v recitaci pro žáky 6. – 9. tříd

Také letos probíhá na ZŠ Nové Hrady 4. ročník víceoborové soutěže
Zvonek z Novohradských hor. Dne 18. prosince 2013 se na 2. stupni ZŠ
konalo pro milovníky poezie a literatury školní kolo v recitaci. Žáci byli
rozděleni do dvou kategorií. 6. a 7. třída patřila do 3. kategorie, 8. a
9. třída do 4. kategorie.

Ve středu 18. prosince před patnáctou hodinou se soutěžící začali
shromažďovat v učebně českého jazyka. Nastaly poslední přípravy a po
krátkém zahájení se představili se svými básničkami nejmladší žáci 2. stupně. Všichni soutěžící
se snažili podat ten nejlepší výkon a přesvědčit porotu, že právě jejich báseň je ta nejvtipnější a
určitě nejlépe zarecitovaná.

Jako poslední recitovali žáci 9. třídy. Potom byla vyhlášena desetiminutová přestávka. Tu
soutěžící strávili v napětí, jak porota rozhodne, kdo zvítězí.

Ve 3. kategorii se stala vítězkou Eliška Rolínková, žákyně 7. A. Na 2. místě skončila Tereza
Fritzová, žákyně 7. A a na 3. místě Václav Pávek, žák 6. A. Ve 4. kategorii zvítězil Filip Liška,
žák 9. A., 2. místo patřilo Věře Dvořákové, žákyni 9. A a 3. Sáře Deberové z 8. A.

Vítězům i ostatním soutěžícím byly předány diplomy, sladké odměny i další drobnosti. Žáci,
kteří se umístili na 1. až 3. místě, postupují do oblastního kola. To se uskuteční na konci ledna
v Benešově. Sára Deberová, 8. A

Napětí před soutěží

Dobrá nálada nám nechybí, i když
jsme soupeřky

Jsem šikovná děvčata Mark Twain by byl mile překvapen

Právě začínáme

Výhra zavazuje

Zvládly jsme to a nyní fotoZvoneček pro každého
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První divadlo pro děti bylo v lednu
Už v loňském prosincovém čísle NZ jsem slibovala, že v roce 2014 vyhovíme zájmu o další

divadélka pro děti a rodiče. Proto jsme v lednu pozvali děti na první divadelní pohádku, která
vyprávěla a také „zpívala“ O Sněhurce a jejích statečných kamarádech trpaslících. Tuto klasic-
kou pohádku si „přetvořilo“ do muzikálové podoby divadlo Kapsa (dětem je divadlo už dobře
známé z letních hradních představení)  a  zahrálo ji v kinosále v sobotu 11. 1. 2014.

Jsem velmi ráda, že nám obecenstvo zaplnilo téměř všechna místa v sále a budu se těšit na
viděnou zase se všemi při dalším představení, které bude týden před Velikonocemi v sobotu
12. dubna odpoledne. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve děti (i rodiče)
na tradiční

DĚTSKÝ
KARNEVAL

v sobotu

8. 2. 2014,
od 14.00 hod.

Zábavné karnevalové odpoledne
s divadlem Koráb

Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74,
vstupné 30 Kč, masky zdarma

poř. KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady zve na
zábavně-poetický

a hudebně-literární program

„Čekání na Magora“
účinkují

Oldřich Kaiser
(komerční seladon)

a Dáša Vokatá
(legenda undergroundu)

v pátek 14. 3. 2014,
19.00 hod.

Kulturně-spolkový dům,
ul. Česká 74, N. Hrady

vstupenky v předprodeji 250 Kč,
na místě 270 Kč

poř. KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Město Nové Hrady ve spolupráci s místními spolky
a zájmovými sdruženími zve na

Městský
spolkový bál

sobota 22. 3. 2014
začátek v 19.00 hodin
Hotel Máj Nové Hrady

Hraje
Veselá muzika a Kapela GOOD COMPANY

ABBA ROCK  a POP REVIVAL

Tombola, Vstupenky na bál 100 Kč
Předprodej vstupenek na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195

Jitka Šáchová
zve všechny, kdo se už nemohou

dočkat jara, na

Zdravotně-vlastivědné
vycházky

do blízkého okolí
Nových Hradů.

Sraz každou únorovou středu
ve 13.00 hod. na autobusovém nádraží.

KIC Nové Hrady zve na pořad
Divadlo písní Chanson Mon Amour

recitál zpěvačky a šansoniérky

Renaty Drössler
s doprovodnou skupinou P.R.S.

v sobotu  5. 4. 2014

Kulturně-spolkový dům,
ul. Česká 74, N. Hrady

vstupenky v předprodeji 230 Kč,
na místě 250 Kč

poř. KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz



Nabídka, přání, možnosti, spolupráce, peníze a čas (3. díl)
V třetím a závěrečném díle k podnětům

z loňské „prorodinné ankety“ mi zbylo už jen
několik málo bodů. Vyjádření k nim by sice
mohlo být opět mnohem rozsáhlejší, podrob-
nější, ale všeho moc škodí. Nejsem zrovna za-
stáncem „dlouhých řečí“, protože to dost
často vyvolává pocit, že se člověk chce z něče-
ho „vymluvit“. A pro místní noviny to platí
dvojnásob.

Pokud by však někdo ze čtenářů chtěl na
popisovaná témata (NZ 12/2013, 1 a 2/2014)
dále hovořit, je na KIC N. Hrady určitě vítán.
Stejně tak jsou všichni vítáni na kulturních,
společenských a turisticko-poznávacích ak-
cích pořádaných novohradským KICem. Je
to smyslem naší práce.

V dotaznících se objevila i jedna odpověď
týkající se „špatné spolupráce s organizáto-
ry akce“. Z toho samozřejmě nemůžu zjistit,
co konkrétního to bylo, co bylo špatně a mohlo
být lepší. Pokud se to týkalo přímo zaměstnan-
ců KIC, tak věřím, že to byla pouze výjimka.
Ono téma spolupráce na různých úrovních a
činnostech by rozhodně vydala na velmi ob-
sáhlý diskurz, vždyť se to týká mezilidských a
pracovních vztahů. Ale často takovéhle disku-
se končí především zabřednutím do nekoneč-
ného toku slov. Hodně záleží na tom, kdo a jak
diskutuje. A proto navrhuji a nabízím funkční
řešení – pokud vy, kteří nějakým způsobem
spolupracujete se zaměstnanci KIC a nejste
s něčím spokojeni, řekněte nám to přímo, věc-
ně, co nejdřív, ať máme možnost to řešit a vy-
světlit, případně napište písemnou stížnost
našemu nadřízenému. Není totiž bolavější kri-
tiky než té, která se k nám dostane z druhých či
třetích úst ještě opepřená „tichou poštou“, kdy
se nelze obhájit a všechno „vyříkat“.

Další podnět z dotazníku se týkal „finanč-
ních příspěvků na volnočasové aktivity“.
Město Nové Hrady příspěvky pro volnočaso-
vé aktivity poskytuje, podporuje finančně záj-
mová sdružení, včetně sportovních. Zpravidla
se o tyto příspěvky žádá při sestavování roz-
počtu na následující rok. Otiskuji k tomu nyní
alespoň trochu informací, celé znění najdete
na internetových stránkách města Nové Hrady
(www.novehrady.cz, záložka Městský úřad –
Dokumenty městského úřadu – Vyhlášky,
směrnice, nařízení – Pravidla pro poskytování
finančních příspěvků) anebo Vám můžu celý
dokument poskytnout a vytisknout přímo na
KIC N. Hrady.

Pravidla pro poskytování finančních
příspěvků zájmovým organizacím
z rozpočtu města Nové Hrady

Část z kapitoly III. Žadatel, příjemce pří-
spěvku

Oprávněným žadatelem a následně příjem-
cem finančního příspěvku z rozpočtu města
Nové Hrady mohou být fyzické nebo právnic-
ké osoby a občanská sdružení registrovaná dle
zákona č. 83/1990 Sb., působící na území
města Nové Hrady, jejichž činnost je oriento-
vána na rozvoj sportu a tělovýchovy, kultury,
cestovního ruchu, výchovy a vzdělávání,
sociálně-zdravotní oblasti a dalších aktivit
nekomerčního charakteru, které nezakládají
veřejnou podporu zaměřenou na ekono-
mickou aktivitu.

O příspěvek nemohou žádat obchodní spo-
lečnosti a družstva, zřízená ve smyslu zákona
č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů -
obchodního zákoníku.

Část z kapitoly VI. Podmínky pro poskyt-
nutí příspěvku

g) o poskytnutí finančního příspěvku roz-
hodují dle zákona č. 128/2000 Sb. „o obcích“
(obecní zřízení) rada a zastupitelstvo města, a
to po doporučení finanční komise;

kritéria posouzení:
− přínos činnosti zájmové organizace

nebo pořádané akce pro město
− společenská prospěšnost, soulad se zá-

měry a strategií města
− spolupráce s městem
− snaha o další finanční zajištění činnosti

a pořádaných akcí
− úspěšnost již realizovaných akcí, pro-

jektů
− dosah činnosti, akce (místní, okresní,

krajská, celostátní)
− zapojení dětí, mládeže a ostatních ob-

čanů města do činnosti zájmové orga-
nizace nebo pořádané akce

„Zájezdy za kulturou nebo výlety do okolí“
S tímto máme zkušenosti tak „půl na půl“,

zejména co se týče poptávky. Několik výletů
„za kulturou“ jsme už pořádali (např. na Otá-
čivé hlediště do Č. K., na muzikálová před-
stavení v pražských divadlech nebo v létě na
zámku v Hluboké n. Vlt.). Všechny uskuteč-
něné zájezdy byly pěkné a vždy ve spolupráci
s jinými pořadateli (KS Č. Velenice, Benešov
n. Č., Suchdol n. L.), a to z toho důvodu, že u
nás bylo zájemců na „autobusový“ výlet
vždycky málo. Jde především o cenu dopravy.
Pořádali jsme i tzv. Poznávací výlety (dvou-
denní Novohradsko s Č. K., jednodenní Vyšší
Brod na Zemskou výstavu), dále vycházky
s odborným průvodcem (pravidelně o tom in-
formujeme v NZ), u těchto aktivit byl zájem
vždy celkem uspokojivý. Jednou jsme nabíze-
li i zájezd na Moravu v době vinobraní s pěk-
ným kulturním programem, o to ale zájem
nebyl vůbec.

Na letošní rok je plánovaný opět dvouden-
ní výlet po našem Novohradsku s tématem vo-
roplavby (konce května). Také je rozjednaný
možný zájezd do pražského divadla Kalich na

muzikál Mauglí (ve spolupráci s IC Such-
dol n. L., pravděpodobně v září). V srpnu
chceme uspořádat třetí ročník poznávacího
festivalu Novohradské Poznávání, ve kterém
bude opět zahrnut pěší výlet a cyklojízda.
V plánu jsou i tematické procházky pořádané
jako doprovodný program Novohradského
muzea. A v dnešním zpravodaji se aktuálně
dočtete o nabídce zdravotně-vlastivědných
vycházek s Ing. Jitkou Šáchovou.

Mě osobně by lákal i „kulturní výlet“ po
jižních Čechách, který by byl složený z náv-
štěvy nějaké zajímavé kulturní památky, aktu-
ální výstavy, muzea či „odhalení“ jiných
kulturních zajímavostí našeho kraje. Pokud by
bylo dostatek zájemců ochotných zaplati
v plné výši dopravu a veškeré vstupy do nav-
štívených objektů, ráda takovou aktivitu zor-
ganizuji. Do příštího čísla připravím nabídku.

Další podnět z ankety „Přednášky o zdra-
vém životním stylu“.

Pod téma „zdravý životní styl“ patří po-
měrně mnoho oblastí, neřku-li všechny, které
„žijeme“. Ať už to je zdravá či špatná strava,
pohyb, psychologie či desatero. A je spoustu
vnějších rádců a „svatých kostí“, co nám ří-
kají jak žít a i oni z toho dobře žijí. Tolik
zdrojů informací co je dnes, nebylo nikdy, je
z čeho vybírat i když se možná někdo v nich
ztrácí, jsme jimi infikováni, bez přemýšlení
si necháváme měnit svoje životy. A možná
by stačilo se zeptat jenom toho vlastního rád-
ce ve vlastním těle – jak je ti? A co s tím udě-
láš? Tak něco udělej.

Do přednášek o zdravém životním stylu se
v dohledné době asi pouštět nebudeme. Už je-
nom při této úvaze mne napadá např.: Zdravá
strava - to bychom ale museli začít hovořit
o našem národním hospodářství, o zemědělství,
o nekvalitních potravinách v obchodech, o do-
stupnosti a cenách kvalitních potravin... Pohyb
- kdo se málo hýbe, měl by se hýbat víc, máme
k tomu podmínky nebo jsme jenom leniví…
Psychologie – ta naše povaha česká, ta je tak
hezká tak hezká…no, možná že bychom moh-
li něco podniknout. Napadají mne nějací lidé,
kteří už dozráli, ví proč a jak žít, mohli by nám
prozradit nějaká tajemství. Anebo napište a
řekněte, která témata by vás zajímala nejvíce.

Přeji všem dobré žití, a pokud k tomu při-
spěje nějakým dílem i novohradské KIC, budu
velmi ráda.

K. Jarolímková

A ještě dvě informace:
Muzejní přednášky – na jarní období -

březen a duben - připravujeme opět sérii mu-
zejních přednášek (čtyři čtvrtky). V březno-
vém čísle NZ se dozvíte podrobný program.

Dobrovolníci do průvodu – na letošní no-
vohradské hradní slavnosti bychom chtěli opět
uspořádat historický průvod městem. Máte-li
zájem se do průvodu zapojit, budete mít vlast-
ní kostým nebo jej chcete zapůjčit? Přihlaste
se nám na KIC N. Hrady (tel.: 386 362 195,
602 150 208).
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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 15. 2., 29. 3.: 14.00 – 18.00
Tvoří celá rodina
– 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

Lednové cestovatelské promítání
Letošním rokem načínáme již šestou sezonu cestovatelských promí-

tání. A kde už jsme všude byli? Takže v roce 2008 na Novém Zélandu a
v Rumunsku, v roce 2009 v Maroku, Číně a na Kubě, v roce 2010
v Podkarpatské Rusi, na Aljašce a v Bagdádu, v roce 2011 v Thajsku,
Laosu, Kambodži, Vietnamu, Patagonii a na cestě kolem světa s L. Ko-
vaříkovou a M. Jonem, v roce 2012 jsme projeli s Petrem Hošťálkem na
motocyklu trasu Č. Budějovice – Peking – Paříž a pak jsme byli ještě
v Tunisku na kole s A. Nedorostovou, v roce 2013 jsem stihli Jemen,
Sokortu a hory Severního Pákistánu.

Lednové cestovatelské promítání bylo především ve znamení „au-
tostopových zážitků“ při cestě na Nodkapp, nejsevernějším bodě Evro-
py. Mladý muž – cestovatel, Vojtěch Trčka, který o své cestě vyprávěl,
přišel i se svým cestovatelským batohem a představil své putování
z Čech přes Pobaltské republiky, Rusko, Finsko, Norsko a pak přes Ně-
mecko zpět. K. Jarolímková

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na

Cestovatelské promítání
s Gabrielou Veselou z CK Kudrna

ve čtvrtek 20. 2. 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

Norská „ochutnávka“: Norsko, přírodně přenádherný stát ve
Skandinávii, svou rozlohou 323 758 kilometrů čtverečních zaujímá
8. místo v Evropě. Jeho hlavním městem je Oslo s necelým mi-
lionem obyvatel. Státním zřízením Norska je unitární stát a parla-
mentní monarchie. Sousedí se Švédskem na většině jihovýchodní
hranice, s Finskem a s Ruskem na severovýchodě. Pod norskou su-
verenitu patří rovněž arktické souostroví Svalbard (Špicberky) a os-
trov Jan Mayen v blízkosti Islandu. Administrativně dosud patří
Norsku také ostrov Bouvetřya v jižním Atlantiku.

Norsko je převážně hornatá země, nejvyšší hora Galdhřpiggen měří
2469 metrů. V její blízkosti také leží dva norské ledovce Jostedalsbreen
a Jotunheimen, lákající každý rok tisíce turistů. Na mezinárodní silnici
E16, spojující Oslo s Bergenem na západním pobřeží Norska, se nachá-
zí nejdelší silniční tunel na světě (Lærdal, 24,5 km dlouhý).

Během naší večerní ochutnávky navštívíme s Gabrielou Veselou
ostrovy ležící vysoko nad polárním kruhem. Ostrovy, kde se pod
sněžnými štíty velehor rozprostírají nádherné fjordy s písečnými
plážemi a rybářskými domky. Přesuneme se také na jih do nejvyš-
ších pohoří Skandinávie, které jsou domovem hor, ledu, náhorních
plošin, jezer, vodopádů a divokých řek. Kromě přírodních krás této
severské země nezapomeneme ani na její další skvosty – chlupaté
chaloupky, dřevené kostelíky a královská města.

Semináře k pěstování, zpracování
i prodeji ovoce a produktů z něj, HACCP

Po úvodním úspěchu prvních dvou vzdělávacích kurzů zaměře-
ných na zpracování ovoce, prodeje výrobků z něj, jsme se rozhodli
náš malý vzdělávací cyklus rozšířit ještě o jeden kurz zaměřený na
kritické body ve výrobě, tzv. HACCP.

Třetí seminář (Záchrana tradičních odrůd ovocných stromů ) pro-
běhne 22.února 2014. Povede ho lektorka paní Dana Kindlmanno-
vá. Seminář bude věnován možnostem záchrany tradičních odrůd
ovocných stromů, ochraně a ošetření stromů. Vhodné pro zahrádká-
ře, sadaře, krajináře.

Závěrečný seminář s názvem „HACCP – systém kontroly hygie-
ny při zpracování produktů z farmy“ bude zaměřen na to, jak sesta-
vit systém HACCP, co je to proudový diagram, jak na určování
kritických kontrolních bodů při zpracování a jaké jsou nezbytné do-
kumenty související se systémem HACCP. Lektorem tentokráte
bude Ing. Pavel Smetana, Ph.D. – Jihočeská univerzita v Č. Budějo-
vicích, Zemědělská fakulta, Katedra zootechnických a veterinárních
disciplín a kvality produktů.

Všechny kurzy se konají v Borovanech od 10.00–16.00 v pod-
kroví Nazaretu. Počet účastníků všech akcí je limitován, proto nevá-
hejte a přihlaste se včas v kanceláři MAS, popřípadě přímo mailem
nebo telefonicky: 724 643 050, guthova@cb.gin.cz

Akce je podpořena z Programu rozvoje venkova.
Zuzana Guthová, manažerka MAS Sdružení Růže
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4. ročník výtvarné soutěže Lesy a příroda kolem nás
Do 21. února je možno odevzdat v městské knihovně zdařilé výtvarné

práce dětí. Tyto práce zde budou vystaveny a veřejností hodnoceny od 1.
března do 30. dubna 2014. Poté budou tři nejlépe hodnocené práce z každé
kategorie odeslány k dalšímu hodnocení do Jihočeské vědecké knihovny.

Práce odevzdané do soutěže se účastníkům nevrací, o jejich dalším
využití rozhodují vyhlašovatelé soutěže.

Soutěžní kategorie:
I. kategorie – děti v mateřských školách - jednotliví účastníci
II. kategorie – žáci 1. – 2. třídy základní školy - jednotliví účastníci
III. kategorie – žáci 3. – 4. třídy základní školy - jednotliví účastníci
IV. kategorie – žáci 5. – 6. třídy základní školy - jednotliví účastníci
V. kategorie – žáci 7. – 9. třídy základní školy - jednotliví účastníci
VI. kategorie – žáci speciálních škol - jednotliví účastníci
VII. kategorie – žáci uměleckých škol - jednotliví účastníci
VIII. kategorie – ručně vyrobená knížka o lese - kolektivní práce

(společná práce více uchazečů)
IX. kategorie – Přírodní herbář – kolektivní práce

(společná práce více uchazečů)
Není povinnost naplnit všechny kategorie = některé knihovny bu-

dou soutěžit např. jen ve dvou kategoriích.

V každé obsazené kategorii vyberou zapojené knihovny maximálně
tři nejlepší práce a tyto vybrané nejlepší práce zašlou do Jihočeské vě-
decké knihovny v Českých Budějovicích do krajského kola.

Soutěžní témata:
− Návrh ilustrace oblíbené knihy o přírodě – jednotliví účastníci
− Člověk a les – jednotliví účastníci
− Ručně vyrobená knížka o lese – kolektivní práce (společná práce

více uchazečů). Ceny do tohoto soutěžního tématu věnuje ZOO
Ohrada – 3 volné vstupenky pro kolektiv školních dětí (cca 25 -
30 dětí). Budou oceněny tři nejlepší práce v krajském kole, napříč
všemi kategoriemi.

− Les ve fantazii – les jako domov skřítků, víl,… – jednotliví účastníci
− Stromy v barevném kabátku – stromy v barvách – jednotliví účastníci
− Přírodní herbář – kolektivní práce (společná práce více uchazečů)

Vyhlašovatelé soutěže:
Lesy České republiky s. p., Jihočeská vědecká knihovna v Českých Bu-
dějovicích, Ústav pro hospodářskou úpravu lesa Brandýs nad Labem,
ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou, Stezka korunami stromů Lipno a
Hřiště BezBot

Jarní prázdniny v knihovně
V době jarních prázdnin bude výpůjční doba (pondělí, středa, pá-

tek) nezměněna. Úterý 11. února a čtvrtek 13. února ale budou vy-
hrazeny dětem, které mohou přijít na pohádkové čtení, dáme si
závod ve čtení, zahrajeme si nějakou stolní hru (děti mohou nějakou
zajímavou i samy donést). Tyto dva dny bude tedy v novohradské
knihovně pro děti otevřeno: 10 – 12 hod. a 13 – 15 hod.

D. Císařová, knihovnice

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:
¡ 1. 2. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 2. 2. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 2. – Popelka z krejčovského salónu – Malé divadlo, ČB
¡ 9. 2. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 2. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 2. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 2. – Čert a kočka – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 2. – Janko Hraško (DS Commedia Poprad)

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. a 23. 2. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 22. 2. – Sto roků prázdnin – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1., 3. a 28. 2. – Moz-art – DK Metropol, ČB
¡ 4. a 5. 2. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. a 27. 2. – Nyní a navždy/Sedlák kavalír – DK Metropol, ČB
¡ 5. 2. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. a 7. 2. – Na scénu! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 2. – Tlustý prase – Malé divadlo, ČB
¡ 10. 2. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 2. – Rande-vous s paní Operetou – DK Metropol, ČB
¡ 11. a 12. 2. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 2. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 2. – Orfeus v podsvětí – Jihočeské divadlo, ČB

¡ 15. 2. – Zkrocení zlé ženy (DS Commedia Poprad)
– Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 18. 2. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. 2. – Pravé poledne – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. a 20. 2. – Rodina je základ státu – Divadlo Pikl, Hluboká n. Vlt.
¡ 19. 2. – Osamělost fotbalového brankáře (DS Schod Chotěboř)

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. a 24. 2. – Carmen – DK Metropol, ČB
¡ 22. 2. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 2. – Faust – Studio dell´arte – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 2. – Listování – Z. Merta: Pražská svatba a jiné erotické

povídky – Malé divadlo, ČB

Koncerty a zábavné pořady:
¡ 6. 2. – Chvála baroka – JKF, dirigent: J. Krček

– Koncert. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 22. 2. – Radniční bá, DK Metropol, ČB
¡ 14. 3. – O. Kaiser a D. Vokatá: „Čekání na Magora“

– KSD Nové Hrady

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2014:
¡ 12. – 28. 6. – Tři mušketýři
¡ 17. – 28. 6., 4. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
¡ 1. – 13. 7. – Dekameron
¡ 17. – 26. 7. – Rusalka
¡ 29. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
¡ 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
¡ 12. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
¡ 21. – 23. 8. – Carmen

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

Informace z knihovny Vzpomínka na paní Jaroslavu Janoškovou
V lednu 2014 zemřela paní Jaroslava

Janošková, bývalá knihovnice Městské
knihovny Nové Hrady. Dlouhá léta byla za-
městnankyní TSM N. Hrady a v městské
knihovně pracovala několik let až do prosin-
ce 2008. Poté ještě občas vypomáhala buď
v knihovně, nebo v Koželužně při výstavách.
Na fotografii je paní Janošková s novou knihovnicí, paní D. Císařovou,
před odchodem do důchodu v roce 2009. Dovolte tímto věnovat ma-
lou vzpomínku na paní Janoškovou a upřímnou soustrast celé rodině.

KIC a Městská knihovna N. Hrady
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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

IC Nové Hrady informuje…

Začátek nového roku je pro nás, jako každý rok, ve znamení meziná-
rodního veletrhu turistických možností v regionech. Jedná se o Region-
tour Brno, který je největším veletrhem cestovního ruchu v ČR a po
čtyři dny (16. – 19. ledna) nabízel odborné i široké veřejnosti turistic-
kou a volnočasovou nabídku krajů, obcí nebo mikroregionů. Nabídku
taktéž doplnily i regionální potraviny a řemesla.

Jižní Čechy aktivní! Tak se letos představil Jihočeský kraj a to do-
slova aktivně, a s novou expozicí nadchl nespočet návštěvníků brněn-
ského výstaviště. V rámci jihočeské expozice se představilo celkem
14 měst (regionů), které tak mohly prezentovat svoji turistickou nebo
kulturní nabídku, včetně Novohradska.

Nejvýraznější částí expozice byla dřevěná, téměř šesti metrová roz-
hledna, která připomínala Stezku korunami stromů na Lipně. V přízemí
rozhledny se návštěvníci jihočeské expozice mohli nechat profesionál-
ně vyfotografovat s pozadím jihočeské kraji-
ny, první patro jim nabízelo virtuální sjezd na
lyžích a v horním patře si každý mohl prohléd-
nout panoramatické výhledy z několika jihoče-
ských vrcholů. Kdo se nebál, mohl z rozhledny
slézt po provazovém žebříku. A řeknu vám,
(ne)byla to sranda!J

Dalšími veletrhy je ITF Slovakia Tour
Bratislava (30. 1. – 2. 2. 2014), tam sice my
osobně nebudeme, ale Novohradsko společ-
ně s Borovanskem zastoupí kolegyně z Tr-
hových Svinů a Borovan, a Holiday World
Praha (20. – 23. 2. 2014), kde se na oplátku bu-
deme na návštěvníky těšit zase my. Posledním
veletrhem, kterého se zúčastníme, je jihočeský
Kompas 2014. Ten se každoročně koná v čes-
kobudějovickém Metropolu, ale to až 4. a
5. dubna…

V první polovině března uspořádá naše
KIC společnou schůzku s podnikateli, kteří se
nějakým způsobem podílejí na cestovním ru-
chu v našem městě a okolí. Na této schůzce
bychom chtěli informovat co nového chystá-
me na letní turistickou sezonu, o jakých akcích
a aktivitách je dobré vědět předem a na čem
můžeme dále či nově spolupracovat.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Jihočeská expozice „Jižní Čechy aktivní“ neměla na letošním Region-
touru konkurenci

Kancléř jihočeského Pohádkového království
Martin Goetz vyhlašuje vítěze soutěže O nej-
hezčí pohlednici

Tato fotka je důkazem, že aktivně se v jihoče-
ské expozici chovali i někteří vystavovatelé.
Nové Hrady reprezentovala statečně íčkařka
Jitka Duspivová

V pavilonu se prezentovaly nejen kraje a města, ale i řemeslníci a produ-
centi regionálních potravin

A o několik chvil později zdolává tentýž pohád-
kový kancléř vyhlídkovou věž
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Výroční zpráva oddílu karate TJ Nové Hrady za rok 2013
Byli vyhodnoceni nejlepší závodníci – Tomáš Balko a Tomáš Hermann

23. ledna 2014 se konala 21. výroční členská schůze oddílu karate
v Koželužně v Nových Hradech. V úvodu předseda oddílu karate Ing.
Martin Hermann přivítal všechny přítomné členy a trenéry. První za-
zněla zpráva předsedy oddílu za rok 2013:

V roce 2013 měl oddíl karate TJ Nové Hrady 45 evidovaných členů.
Tréninky oddílu probíhaly pravidelně v tělocvičně ZŠ N. Hrady vždy
v úterý 17–19 hod., čtvrtek 17.15–19.30 hod. a v sobotu 15–18 hod.
Děti a mládež studující v Českých Budějovicích mají tam možnost ještě
trénovat v přípravném závodním týmu na SKP. Ve Sportovním centru
mládeže české reprezentace karate trénují kategorie dorostu a juniorů
v areálu GON v ulici E. Destinnové v současné době trénuje Tomáš
Hermann. Naši členové se měli možnost účastnit seminářů – víkendo-
vých soustředění karate a allkampf-jitsu (praktická sebeobrana) kona-
ných v loňském roce v Českých Budějovicích, Chomutově a Plzni.
Dále pak především závodníci se účastnili týdenního soustředění v ma-
lebné krajině Brdských lesů ve Věšíně u Příbrami. Naši trenéři
absolvovali školení v Českých Budějovicích, Chomutově a v Plzni.

Sportovní úspěchy:
Pro nejmladší závodníky je určena Liga talentované mládeže, soutě-

že Kid Cup, Ninja Cup, kterých se naši závodníci účastnili v roce 2013
v Českých Budějovicích, Českém Krumlově a Borovanech a získali na
nich: 2x 1. místo, 3x 2. místo a 4x 3. místo, celkem: 9 medailí. Na tomto
úspěchu se podíleli Petr Vochozka, Jan Švenda, Kryštof Vinický, Anna
Pupavová, Nátálie Machová, David Macho, Ondřej Bureš, Tomáš
Balko, Eliška Rolínková a Marek Rolínek.

Krajská liga v karate:
I. kolo – 17. 3. v Českých Budějovicích – 3 x 1. místo, 1 x 2. místo
a 1 x 3. místo, celkem: 6 medailí
II. kolo – 5. 5. ve Vodňanech – 2 x 1. místo, celkem: 2 medaile
III. kolo – 4. 10. ve Strakonicích – 3 x 1. místo, 2 x 2. místo a 2 x 3. místo,
celkem: 7  medailí
Celkový počet umístění z Krajské Ligy: 15 medailí

Krajský přebor dospělých 17. 3. v Č. Budějovicích – 2 x 1. místo
a 1 x 2. místo, celkem: 3 medaile a tři nominace na MČR
Krajský přebor mládeže v 10. 11. Č. Budějovicích - 2 x 1. místo
a dvě nominace na MČR
Pět nominací na MČR a celkový počet umístění z KP: 5 medailí
World schampions Harasuto Cap 2. 3. v Lodži v Polsku- získal Tomáš
Hermann 2. místo v kategorii junioři +76 kg.
Mistrovství ČR v karate dospělí 31. 3. v Hradci Králové: kumite týmů
Tomáš Hermann 1. místo
Grand Prix 27. 4. v Hradci Králové: v disciplíně kata tým muži zvítězil
náš tým ve složení Martin, Tomáš a Martin Hermannovi, v kata muži
vybojoval Martin Hermann 4. místo. V disciplíně kumite vybojoval To-
máš Hermann 2. místo v kategorii týmů a 3. místo v kategorii junioři
+76 kg a Ladislav Bárta získal 2. místo v kategorii muži nad 94 kg v dis-
ciplíně kumite (sportovní zápas) .
Wakizashi Cup 11. 5. Nymburk - zvítězil Tomáš Hermann v kategorii
junioři +76 kg.
Grand Prix 25. 5. v Ústí nad Labem vybojoval Tomáš Hermann 2. mís-
to v kategorii junioři +76 kg.
Na Mistrovství světa policie a hasičů WPFG 4. 8. v severoirském
Belfastu zvítězil kata tým ve složení Martin Hermann, Jiří Faktor a
Martin Sláma, dále v disciplíně kata jednotlivců vybojoval Martin Her-
mann 3. místo.
Grand Prix North Bohemia 12. 10. v Ústí nad Labem zvítězil Martin
Hermann v disciplíně kata Master a Tomáš Hermann obsadil 3. místo
v kumite v kategorii junioři +76 kg.
Grand Prix Bohemia Open 27. 10. v Českých Budějovicích zvítězil
Martin Hermann v disciplíně kata Master a Tomáš Hermann zvítězil
v kumite v kategorii junioři +76 kg.
Mistrovství ČR v AKJ sebeobrana 18. 5. v Českých Budějovicích: zví-
tězili a získali titul Mistra republiky AKJ: Marek Rolínek v kategorii
ml. žáci, Adam Zeman v kat. st.žáci, Ladislav Bárta v kat. muži a Mag-

da Pelechová v kat. ženy. 2. místa vybojovali: Tomáš Balko v kat.
ml. žáci, Adéla Zemanová v kat. st. žákyně a Tomáš Hermann v kat. ju-
nioři. 3. místa získali: Eliška Rolínková v kat. st. žákyně a Lukáš Pavlík
v kat. junioři
Mistrovství ČR v AKJ sebeobrana – Fighting a kata 2. 11. v Plzni:
Zvítězil v disciplíně kata +34 let Martin Hermann a Tomáš Hermann
zvítězil ve sportovním zápase fighting junioři +84 kg.

Nejlepší závodníci oddílu za rok 2013:
¡ zvítězil v kategorii do 15 let Tomáš Balko, když získal 55 bodů
¡ zvítězil v kategorii nad 15 let s rekordním ziskem 370 bodů

Tomáš Hermann

Metodická činnost – semináře a zkoušky na stupně
technické vyspělosti – STV:

Významnou akcí byl Mezinárodní seminář karate v Českých Budě-
jovicích, na kterém vyučovaly světové špičky závodního karate: Luca
Valdezi, Rafael Aghayev, Shanin Atamov a Arkania Gogita. Trénink
s mistry světa na domácí půdě byl opravdu nezapomenutelným zážit-
kem a jistě významně přispěl k zdokonalení všech účastníků a to
především z řad trenérů.

Zkoušek na stupně technické vyspělosti (dále jen STV) v karate a
AKJ jsme se pravidelně účastnili v rámci seminářů a soustředění a dále
pak také ve třech termínech v N. Hradech a Č. Budějovicích. Celkem se
zkoušek STV účastnilo 28 našich členů, kdy naši cvičenci byli dobře
připraveni a zkoušky na dané STV v karate a AKJ úspěšně složili.

Zkoušky na mistrovské stupně technické vyspělosti:
1. června v rámci školení trenérů v Českých Budějovicích před ko-

misí Českého Svazu Karate získal při zkouškách stupně technické vy-
spělosti Jaromír Švenda 2. dan karate Shoto kan (černý pás). Díky výše
uvedené trenérsko-metodické činnosti dosáhla většina členů našeho
oddílu pěkných sportovních a trenérských výsledků.

Propagace TJ Nové Hrady: Celoročně probíhal nábor nových čle-
nů do našeho oddílu, zaměřujeme se především na práci s mládeží
v rámci prevence kriminality, dále pak jsme pořádály krátkodobé kurzy
sebeobrany v Akademii v Nových Hradech a na školách v Českých Bu-
dějovicích. Veškeré naše sportovní akce jsou pravidelně zveřejňovány
na naší nástěnce v České ulici, v Novohradském Zpravodaji, v Jihoče-
ských listech, na internetovém portálu Jihočeská drbna, v Jihočeském
Hit-Rádiu Faktor, v Jihočeské televizi, v celorepublikovém Magazínu
bojových umění Fighters, v časopisu Policista, na našich nových webo-
vých stránkách www.tj-karate-nove-hrady.cz a také na Facebook tjka-
ratenovehrady.

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem trenérům oddílu karate
za jejich dobrovolnou celoroční činnost, vedení Úřadu města a Tělový-
chovné jednoty v Nových Hradech za již tradiční dobrou spolupráci a
pomoc našim sportovcům. Dále pak děkuji vedení ZŠ v Nových Hra-
dech, sponzorům: JE Temelín, ČEZ a všem, kteří nám pomáhali
v našem sportovním úsilí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
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8 – 16 hodin

8 – 11 hodin

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

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

§ Pronajmeme byt 3+1 v panelovém domě v Nových Hradech.
Tel.: 728 723 401

řádková inzerce

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

v rámci rezervačního systému
„CB - SYSTEM“.

− Předprojektová a projektová příprava staveb

− Interiérová a zahradní tvorba

− Inženýrská činnost

− Územně plánovací podklady

− Územně plánovací dokumentace

Adresa: Údolí 77, Nové Hrady
Tel.: 739 447 203, e-mail: bouskacb@seznam.cz

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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