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Kdo by byl řekl, že družinová dětská masopustní koleda byla letos už 14.? A každý rok potěší
všechny rodiče, přihlížející a určitě i samotné koledníky a masky.hg Více uvnitř čísla. K. J.

Pozvánky na duben
3. 4. Muzejní přednáška
5. 4. Koncert zpěvačky

Renáty Drössler
12. 4. Pohádka Na salaši zase straší
12. 4. Hledání jara
14. 4. Velikonoční koncert žáků ZUŠ
17. 4. Muzejní přednáška
17. – 21. 4. Velikonoce na hradě
18. – 19. 4. Velikonoční koulení
19. 4. Velikonoce v kovárně
23. 4. Koncert KPH D. Vlachová

(housle) a P. Nouzovský
(violoncello)

24. 4. Beseda se spisovatelkou
T. Kubátovou

26. 4. Den Země
27. 4. Neděle Božího Milosrdenství
28. 4. – 4. 5. Konference New Castles

of  the World
30. 4. Stavění Májů a čarodějnické reje

v N. Hradech, Byňově, Údolí,
Nakolicích

a v předstihu na květen
1. 5. Taneční soutěž Novohradská číše
3. 5. Otevírání hlavní turistické

sezony s programem
na novohradském náměstí

3. 5. Turnaj v kuželkách „O pohár
starosty města N. Hrady“

Překonávání překážek je nedílnou součástí ne-
jen života, ale v případě vodní překážky to
bylo i součástí každoroční akce Vítání jara.
Sice následujícího dne se zima ještě připomně-
la, ale rychle jí síly v dalších dnech došly. K. J.

Nejhezčí a nejroztomilejší koledníci jsou urči-
tě ti školkoví. Možná proto, že jsou nejmenší.
Ale paním učitelkám ze školky to rozhodně
také slušelo. A jak to slušelo všem, uvidíte
uvnitř čísla.                                              K. J.

Na Městském spolkovém bále vyhrávala i Ve-
selá muzika pod vedením J. Vochosky. O ostat-
ním se dočtete uvnitř čísla.                      K. J.

Na této fotografii vidíte skvělé závodní druž-
stvo malých karatistů z oddílu karate Nové
Hrady. Jak dobře si závodníci vedli se dočtete
uvnitř tohoto čísla. Já gratuluji už zde!   K. J.

Každý může
Před psaním těchto několika řádků na

úvodní stranu zpravodaje se mi míchaly dvě
myšlenky a já nevěděla, které mám dát před-
nost. Až mi došlo, že to k sobě patří.

V březnu nás republikové sdělovací pros-
tředky informovaly o skvělé události. Český
duchovní a filozof Tomáš Halík získal Temple-
tonovu cenu za výjimečný přínos pro duchovní
rozměr života. V jednom svém rozhovoru pro
noviny mimo jiné řekl: „Ze mě nikdy nebude
jen tlampač mechanicky opakující úřední sdě-
lení, dokážu psát a říkat jen to, za čím mohu
stát svým rozumem a svědomím. Nejen svo-
bodu myšlení, ale ani svobodu vyjadřování
nejsem ochoten vyměnit za nic na světě.“

Pro ty, kteří občas váhají, zda dělat věci
dobré, potřebné a nejednoduché, které budou i
trochu „bolet“, tak pro ty je to jednoznačně
úžasná zpráva. Zkrátka je dobře, že je někdo,
kdo je silný a dobrý ve svém konání a naslou-
chá svému rozumu a svědomí. A je dobře, že
někdo (tedy instituce zmiňované ceny) řekne,
že je to tak správné.

Takže bych nyní takto popřála panu Halí-
kovi, ať „páchá“ duchovní činy i nadále a nám
popřát k tomu, že takového člověka v republi-
ce máme. Je to skvělý příklad. A není to apríl.

K. Jarolímková

Už samotné prostředí novohradského zámku
dává možnost vytvořit ze Zámeckého plesu oje-
dinělou společenskou záležitost. Tak návštěvníci
plesu mohou být na jeden večer třeba taneční
„princeznou“ nebo „princem“. O plese i jeho
bohatém programu se dočtete uvnitř čísla. K. J.
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Zápis z 105. schůze městské rady
ze dne 18. 2. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 104. jednání
rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 104. jednání rady města.

� 2. Návrh k úhradě
Rada města schvaluje jednorázovou splát-
ku úvěru České spořitelně, a. s. ve výši
3,413.296,- Kč na projekt: Investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a kvality spole-
čenského a spolkového života.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o jednání starosty se zástupkyní banky
a o dohodě splatit část úvěru na projekt
"Statek", protože zatím nedošlo ke koneč-
nému vyúčtování tohoto projektu ze strany
poskytovatele dotace /ROP/.)

� 3. Usnesení okresního soudu
Rada města souhlasí s podáním odvolání
proti Usnesení Okresní soudu v Českých
Budějovicích č. j. 58P79/2009-65 a pověřu-
je starostu dalšími kroky ve věci.
(Rada obdržela od Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích usnesení o ustanovení
Města Nové Hrady veřejným opatrovníkem
pí. Pavly Kučerové. Z důvodu, že opatrova-
nec má příbuzné, kteří by mohli plnit tuto
funkci, rada souhlasí s podáním odvolání
proti usnesení.)

� 4. Žádost o udělení souhlasu s prodejem
Rada města navrhuje revokovat usnesení
z 15. veřejného jednání zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 25. 10. 2012, bod 2.5
v části - spoluvlastnický podíl o velikosti
ideální 6186/171235 o velikosti 26,08 m2

k celku pro kupující pí. Martu Němcovou
do výlučného vlastnictví.
Rada doporučuje zastupitelstvu schválit
prodej pozemku parc. st. č. 371 o výměře
722 m2 v k. ú. Nové Hrady, obci Nové Hra-
dy, okres České Budějovice spoluvlastnic-
ký podíl o velikosti ideální 3093/171235
k celku pro kupujícího Karola Seberu,
Vodňany, do jeho výlučného vlastnictví
spoluvlastnický podíl o velikosti ideální
3093/171235 k celku pro kupujícího Pavla
Seberu, České Budějovice, do jeho výluč-
ného vlastnictví.
(Rada obdržela od p. Karola Sebery, Vod-
ňany a p. Pavla Sebery, Č. Budějovice žá-
dost o udělení souhlasu s prodejem podílu
na pozemku pod domem čp. 233 v Komen-
ského ulici v Nových Hradech, neboť ne-
mohlo dojít k převodu z důvodu dědického
řízení.)

� 5. Žádost o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Grantů Jihočeského kraje pro rok 2014,
Podpora venkovského školství - 1. Bezbari-

érové vstupy do škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi a krajem.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
v rámci Grantů Jihočeského kraje pro rok
2014, do grantového programu: Podpora
venkovského školství, opatření: 1. Bezbari-
érové vstupy do škol a školských zařízení
zřizovaných obcemi a krajem. Dotací by se
prodloužila stávající plošina do 2. patra ob-
jektu ZŠ, kde se nachází specializované
učebny výtvarné výchovy a chemie.)

� 6. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 4808-580/001/2014-ČB
s E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradec návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na akci: Vyšné, p. Vrána,
čp. 3 kabel NN. Smlouva o budoucí smlou-
vě o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu byla schválena zastupitelstvem
města dne 4. 6. 2009.)

� 7. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. 4807-413/001/2014-ČB
s E.ON Distribuce, a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradec návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene na akci: Údolí u N. Hra-
dů, p. Šnokhaus, K 792/3 - přípojka NN.
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu byla
schválena zastupitelstvem města dne 31. 1.
2008.)

� 8. Zhodnocení bezpečnostní situace
Rada města bere na vědomí Zhodnocení
bezpečností situace služebního obvodu
OOP Trhové Sviny - okrsek Nové Hrady za
období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
(Rada obdržela od Obvodního oddělení
PČR Trhové Sviny Zhodnocení bezpeč-
nostní situace služebního obvodu OOP Tr-
hové Sviny - okrsek Nové Hrady za období
od 1. 1. 2013 - 31. 12. 2013. Na tomto
okrsku bylo za toto období evidováno
45 trestných činů, 38 případů bylo majetko-
vých trestných činů a v 25 případech se po-
dařilo zjistit osobu pachatele. Majetková
trestná činnost spočívala především ve
vloupání do rekreačních objektů, rekreač-
ních zařízení a motorových vozidel. Násilný
trestný čin nebyl evidován. Dále bylo evido-
váno 50 přestupků, z toho 18 majetkových a
16 přestupků proti občanskému soužití,
16 jich bylo spácháno v dopravě.)

� 9. Projektové záměry
Rada města bere na vědomí projekt
RECOM CZ-AT.
(Rada obdržela projekt RECOM CZ - AT,
který se zabývá vytvářením tematických,

příhraničních sítí a spolupracuje intenzivně
s regionálním subjektem programu EÚS
AT-CZ.)

� 10. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Obora u Vyšného
Rada města bere na vědomí oznámení Stát-
ního pozemkového úřadu o uložení soupisu
nároků vlastníků v rámci komplexní poze-
mkové úpravy v k. ú. Obora u Vyšného.

� 11. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Vyšné
Rada města bere na vědomí oznámení Stát-
ního pozemkového úřadu o uložení soupisu
nároků vlastníků v rámci komplexní poze-
mkové úpravy v k. ú. Vyšné.

� 12. Potvrzení o účasti na dopravní
nehodě
Rada města bere na vědomí potvrzení Poli-
cie ČR o účasti na dopravní nehodě.
(Rada obdržela potvrzení Policie ČR o účasti
na dopravní nehodě, byly poškozeny 2 vzrost-
lé stromy v majetku Města Nové Hrady.)

� 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. Rozpočtové opatření č. 4/2014
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2014. Z 24
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 4/2014.)

Zápis ze 106. schůze městské rady
ze dne 4. 3. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 105. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 105. jednání rady města.

� 2. Záměr pronajmout nebytové
prostory
Rada města schvaluje záměr pronajmout
nebytové prostory Komenského čp. 191,
Nové Hrady, za minimální roční nájemné
ve výši 365,- Kč/m2. Rada města pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním
záměru na úřední desce města.
(Rada po provedeném místním šetření v ob-
jektu čp. 191 v Komenského ulici, Nové
Hrady navrhla pronajmout nebytové pros-
tory v prvním patře budovy.)

� 3. Návrh na směnu a odprodej pozemků
Rada města souhlasí s návrhem směny a od-
prodeje pozemků od paní F. Bedriové a
pana M. Bedriho v lokalitě Jižní Město.
Rada pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
Bc. J. Káplovou zveřejněním záměru smě-
ny pozemků ve vlastnictví města. Rada po-
věřuje starostu dalším jednáním ve věci

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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způsobu úhrady kupní ceny s ohledem na
finanční možnosti v rámci schváleného
rozpočtu.
(Starosta informoval radu o jednání s paní F.
Bedriovou a panem M. Bedrim ve věci smě-
ny a odprodeje pozemků v lokalitě Jižní
Město. Část pozemků rodiny Bedriových by
byla směněna za pozemky v majetku města,
zbylou část by město mohlo odkoupit za
cenu 135,- Kč/m2. Rada souhlasila s navr-
ženou cenou. Rada pověřila tajemnici MěÚ
Nové Hrady Bc. J. Káplovou zveřejněním
záměru směny pozemků ve vlastnictví
města. Rada pověřila starostu města dalším
jednáním ve věci způsobu úhrady kupní
ceny s ohledem na finanční možnosti
v rámci schváleného rozpočtu.)

� 4. Žádost o poskytnutí finanční zálohy
Rada města schvaluje poskytnutí příspěv-
ku Tělovýchovné jednotě Nové Hrady ve
výši 50.000,- Kč.
(Rada obdržela od Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady žádost o poskytnutí finanční
zálohy na provoz tělocvičny a dalších bu-
dov.)

� 5. Žádost o udělení souhlasu se vstupem
na sousední pozemky
Rada města souhlasí se vstupem na pozemky
města v k. ú. Nakolice pro EKOSERVIS,
České Budějovice.
(Rada obdržela od EKOSERVISU - Vý-
zkumné středisko krajinné ekologie, České
Budějovice žádost o udělení souhlasu se
vstupem na sousední pozemky, které jsou
ve vlastnictví města v k. ú. Nakolice, z dů-
vodu provedení údržby stavby, propustku.)

� 6. Žádost o povolení k hostování
Rada města nemá námitek k hostování zá-
bavných atrakcí p. Holého s tím, že budou
dodrženy veškeré obecně závazné vyhláš-
ky města.
(Rada obdržela od p. Jaroslava Holého,
České Budějovice žádost o povolení k hos-
tování zábavných atrakcí v termínu březen
- duben. Přesný termín bude upřesněn tý-
den před příjezdem.)

� 7. Dotaz na stavební parcelu
Rada města bere na vědomí dotaz manželů
Řimsových, České Budějovice na stavební
parcelu pro stavbu rekreační chaty v lokalitě
Nové Hrady a okolí s tím, že město neevidu-
je seznam volných pozemkových parcel
k prodeji. Rada města doporučuje žadate-
lům osobní jednání na MěÚ Nové Hrady
s tím, že mohou předběžně konzultovat
možnost koupě konkrétních vytipovaných
pozemků.
(Rada obdržela od manželů Řimsových,
České Budějovice dotaz na stavební parce-
lu pro stavbu rekreační chaty v lokalitě
Nové Hrady a okolí. Vzhledem k tomu, že
Město N. Hrady neeviduje seznam volných

stavebních parcel, doporučila rada města
žadatelům osobní jednání na MěÚ Nové
Hrady s tím, že mohou předběžně konzul-
tovat možnost koupě konkrétních vytipo-
vaných pozemků.)

� 8. Žádost o stanovisko – Fasáda objektu
mateřské školy
Rada města bere na vědomí informaci In-
vestičního a majetkového odboru MěÚ
Nové Hrady k opravě fasády na objektu
mateřské školy. Rada pověřuje Investiční a
majetkový odbor MěÚ Nové Hrady zajiště-
ním projektové dokumentace k variantě č. 2
s tím, že v průběhu vyhotovení projektové
dokumentace budou prověřeny možnosti fi-
nancování rekonstrukce z aktuálních do-
tačních titulů.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
k fasádě objektu mateřské školy. Město
reklamovalo viditelné lokální poškození
vnějších omítek a maleb, zejména omítek
hlavního vstupu a nároží objektu. Rekla-
mace nebyla uznána s tím, že k poškození
vnějších omítek nad kamenným soklem ob-
jektu u terénu dochází špatnou izolací zdiva
proti zemní vlhkosti a zatékáním do zdiva
z poškozených okapních svodů. V návrhu
jsou dvě varianty řešení: 1. Opravit pouze
viditelně poškozené části (80.000,- Kč),
2. Opravit viditelně poškozené části + fasá-
du celého objektu do výšky cca 1m, neboť
při prohlídce bylo zjištěno, že mnohá tzv.
psaníčka fasády jsou z důvodu velké vlh-
kosti objektu nafouknuta. Rada pověřila
Investiční a majetkový odbor MěÚ Nové
Hrady zajištěním projektové dokumentace
k variantě č. 2 s tím, že v průběhu vyhoto-
vení projektové dokumentace budou pro-
věřeny možnosti financování rekonstrukce
z aktuálních dotačních titulů.)

� 9. Nabídka ČSOP Nové Hrady
Rada města schvaluje nabídku ZO České-
ho svazu ochránců přírody Nové Hrady na
údržbu v NPP Terčino údolí na rok 2014 a
pověřuje starostu podpisem objednávky.
(Rada obdržela od ZO Českého svazu
ochránců přírody Nové Hrady nabídku na
údržbu náhonu na vodopád, údržbu vodo-
teče od rybníka Krčín a údržbu košů
v NPP Terčino údolí na rok 2014 ve výši
24.000,- Kč.)

� 10. Smlouva o účelovém fin. příspěvku z
rozpočtu obce
Rada města schvaluje Smlouvu s Místní
akční skupinou Sdružení Růže o účelovém
finančním příspěvku z rozpočtu obce ve
výši 16.800,- Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Místní akční skupiny
Sdružení Růže, Borovany návrh smlouvy
o účelovém finančním příspěvku z roz-
počtu obce ve výši 16.800,- Kč na zajiště-
ní kofinancování projektů Spolupráce:
Venkovské tradice v krajině - venkovní pec

v Nakolicích a Renesance venkovského
ovocnářství - 32 ks ovocných stromů v k. ú.
Byňov.)

� 11. Smlouva o pronájmu pozemků ve
vlastnictví obce
Rada města schvaluje záměr pronájmu
části pozemku parc. č. 1425 cca o výměře
160 m2 v k. ú. Nakolice a pověřuje tajem-
nici MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže ná-
vrh smlouvy o pronájmu pozemků parc.
č. 1425 v k. ú. Nakolice, který je ve vlast-
nictví města, za účelem stavby venkovní
pece na pečivo pro účely obohacení spol-
kového a společenského života obce.)

� 12. Smlouva o pronájmu pozemků
ve vlastnictví obce
Rada města schvaluje záměr části proná-
jmu pozemků parc. č. 2412, č. 2413 o vý-
měře cca. o výměře 1 960m2 v k. ú. Byňov a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce města.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže ná-
vrh smlouvy o pronájmu pozemků parc. č.
2412, č. 2413 v k. ú. Byňov, které jsou ve
vlastnictví města, za účelem výsadby dře-
vin a jejich následné péče.)

� 13. Regulační plán k. ú. Hojná Voda a
Staré Hutě
Rada města bere na vědomí návrh zadání
regulačního plánu k. ú. Hojná Voda a Staré
Hutě.

� 14. Zadání změny č. 1 územního plánu
Horní Stropnice, k. ú. Dobrá Voda
Rada města bere na vědomí návrh zadání
změny č. 1 územního plánu Horní Stropni-
ce, k. ú. Dobrá Voda.

� 15. Komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Kamenná
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Státního pozemkového úřadu ve věci
Komplexních pozemkových úprav pro k.
ú. Kamenná u Trhových Svinů.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu rozhodnutí o výměně nebo přechodu
vlastnických práv, o zřízení věcného bře-
mene a určení výše úhrady, v souladu se
schváleným návrhem komplexních poze-
mkových úprav v k. ú. Kamenná u Trho-
vých Svinů.)

� 16. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
MěÚ Nové Hrady, odboru životního pros-
tředí o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les, pro vlastníka Město Nové Hrady.

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

� 18. Správní řízení, ve kterých je Město
Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 13. února 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladi-
mír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing.
Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni:
p. Ivan Dorotovič, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková.

Celkem bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.
Zapisovatel:

Bc. Jana Káplová - tajemnice MěÚ.

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále "Koželužny" v No-
vých Hradech. Bylo přítomno 13 členů
zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a zastu-
pitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 22. zasedání byl řádně
ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 22. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu r. 2013
4. Úvěrová smlouva "Statek"
5. Projekt ROP "Revitalizace Buquoyské

hrobky a městského opevnění pro rozvoj
cestovního ruchu v Nových Hradech"

6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu, pod
bodem č. 2.4 aby se projednal prodej pozemků
pod skládkou na Jižním Městě. Na tyto poze-
mky vnikl nárok v rámci církevních restitucí.
Dále pod bodem č. 6 bude projednán program
Regenerace panelových sídlišť, III. etapa, pod
bodem č. 7 Zpráva finančního výboru a dále
pod bodem č. 8 souhlas se zařazením Města
Nové Hrady do MAS Sdružení Růže.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing.
František Štangl, p. Miroslav Šlenc.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p. Jan Kollmann,
pí. Emilie Koppensteinerová, 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
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Miroslav Šlenc.

Návrhová komise byla schválena - 11 hla-
sy. Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Mi-
chal Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 23. jednání zastupitelstva, a to: pí. Emilie
Koppensteinerová, p. Petr Michale.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.

Proti 0
Zdržel se 2
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale.

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 22. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta p.
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací při pl-
nění těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu
rozpracovanosti se nalézají jednotlivě před-
nesené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 22. veřejného jednání zastupi-
telstva města - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, 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. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta informoval zastupitelstvo o

žádosti p. Haidera o prodej části pozemku
parc. č. 320/9 podle GP díl "a" a pozemku
parc. č. 325/3 o celkové výměře 451 m2. Rada
doporučila prodej za částku 100,- Kč/m2.

Pan Haider (občané) uvedl, že na části po-
zemku je stoka a na další je navezeno velké
množství stavební sutě, tyto pozemky sousedí
s pozemkem, který je v jeho vlastnictví.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej čás-
ti pozemku 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, za cenu

100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Koupě pozemků v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že se jedná o pozemky,

které Město N. Hrady může odkoupit od paní
Tauchmanové. Odkoupením pozemků se vy-
řeší přístupová cesta k ZTV Jižní Město od au-
tobusového nádraží. Město by mohlo v rámci
dotačních programů požádat o výstavbu ko-
munikace a zasíťování parcel. Cena vyšla
z dohody mezi oběma stranami, ve stejné výši
byly odkoupeny i další pozemky v rámci
ZTV. O odkoupení dalších pozemků od man-
želů Tauchmanových se jedná.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi po-
zemků parc. č. 829/28 o výměře 149 m2, parc.
č. 817/33 o výměře 19 m2, parc. č. 831/2 o vý-
měře 30 m2, parc. č. 836/10 díl "d" o výměře
1 023 m2, parc. č. 836/18 o výměře 100 m2,
parc. č. 829/46 o výměře 147 m2, parc. č. 836/1
díl "c" o výměře 102 m2, parc. č. 836/11 díl "e"
o výměře 7 m2, parc. č. 863/30 o výměře
118 m2 v k. ú. Nové Hrady o celkové výměře
1 695 m2 od pí. M. Tauchmanové za cenu
105,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Smlouva o smlouvě budoucí - věcné bře-
meno

Pan starosta konstatoval, že společnost
FIERA s. r. o, která zastupuje E.ON Distribuci
požádala o povolení umístění elektrického za-
řízení na akci: Údolí čp. 64, Vyhnánek - úpra-
va NN v k. ú. Údolí u Nových Hradů, formou
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene, a to za úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu č.
1030015170/001 o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu společnosti E.ON Distribuce, a. s. na
akci: Údolí čp. 64, Vyhnánek - úprava NN za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH (stavbou budou zatíženy pozemky parc.
č. 678/2, č. 712/2, č. 1443/1 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů). Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy - 13 hlasy.
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Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Koupě pozemků v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta informoval zastupitelstvo o pot-

řebě koupě pozemků pod skládkou v rámci do-
tace na rekultivaci skládky. Součástí dotace je
předložení souhlasu vlastníků pozemků s rekul-
tivací skládky. Lesy ČR sdělily, že byl podán
restituční nárok na vrácení předmětných poze-
mků. Proto byla kontaktována Rodina Panny
Marie, tj. klášter a došlo k dohodě o podepsá-
ní Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi
městem a Biskupstvím. Návrh ceny vyšel od
zástupců Rodiny Panny Marie a je akceptova-
telná. Návrh smlouvy zatím není odsouhlasen
od protistrany a k podpisu smlouvy dojde až
po dalším jednání.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na smluvní
pokutu, která je ve smlouvě zmíněna, ale není
specifikována a měla by se týkat obou stran
smlouvy.

Pan starosta uvedl, že pokuta by mohla být
do výše dotace, která by byla nedodržením
smlouvy ohrožena.

Paní Koppensteinerová souhlasila s pod-
mínkami, i když si myslí, že vztahy jsou s kláš-
terem dobré a tudíž není pravděpodobné, že by
došlo k nedodržení podmínek.

Pan starosta doplnil, že ve smlouvě je uve-
deno, že souhlasí s realizací skládky a pokuta
by se týkala pouze v případě, že by došlo
k ohrožení dotace pro rekultivaci skládky.

Pan Ing. Štangl ještě uvedl, že smlouva
musí být opatřena schvalovací doložkou Čes-
kobudějovického biskupství a smluvní poku-
tou, pokud jedna ze stran nedodrží podmínky
smlouvy.

Pan starosta konstatoval, že jednání s Bis-
kupstvím ještě proběhne k upřesnění smlouvy,
tak aby mohla být podepsána.

Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-
mku parc.č. 947/5 o výměře 5 471 m2 a části
pozemku parc. č. 952/11 (dle GP nově označe-
nou část 952/35) o výměře 1 898 m2 od Rodiny
Panny Marie, Nové Hrady, Husova 2, formou
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní za
cenu 65,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
Pan starosta informoval zastupitele, že hos-

podaření města skončilo přebytkem cca ve
výši 3 miliony korun, i když město neobdrželo
všechny platby roku 2013 např. za nájem.
K 31. 12. 2013 došlo ke splacení úvěrů na
akce: náměstí - kuželna a místní komunikace.

Pan Ing. Štangl uvedl, že na takové velké
jásání to není, protože obdržel dluhovou služ-
bu, která dle jeho názoru optimistická není.

Pan starosta informoval, že informace
o kladném hospodaření města není jásáním,
ale konstatováním správného přístupu k finan-
cím města. Vedle 3 miliónů má město ještě
mimorozpočtovou rezervu ve výši 4 - 5 mi-
liónů korun. Dluhová služba pouze odráží to,
že si město půjčilo na předfinancování projek-
tů, které zatím nebyly proplaceny, nicméně se
tak dá očekávat v průběhu prvního pololetí.
Poté budou dluhy uhrazeny a město bude bez
dluhů. Pan starosta též informoval o jednání
s Českou spořitelnou. Z jejího pohledu není na
hospodaření města pohlíženo negativně,
naopak jsme vnímáni jako stabilní a dobrý
partner.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 12/2013 - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Úvěrová smlouva "Statek"
Pan starosta uvedl, že město zatím neobdr-

želo finanční prostředky z předfinancovaného
projektu "Statek". Jednání na úřadu regionální
rady je zdlouhavé, jistá část dokumentace byla
ze strany úřadu již skartována, takže město
muselo dokumentaci k projektu znovu doklá-
dat. Po dohodě s bankou bude úvěr prodlou-
žen, ale pokud by nedošlo k jeho splacení, již
by byl určen splátkový kalendář.

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení úvěru
č. 10230/10/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
k projektu Nové Hrady - investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života, do 30. června 2014. Zastu-
pitelstvo pověřuje starostu podpisem přísluš-
ného dodatku k úvěrové smlouvě - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.

Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Projekt ROP "Revitalizace
Buquoyské hrobky a městského
opevnění pro rozvoj cestovního ruchu
v Nových Hradech"
Pan starosta informoval zastupitele, že žá-

dost k projektu: Revitalizace Buquoyské
hrobky a městského opevnění pro rozvoj ces-
tovního ruchu v Nových Hradech byla úspěš-
ná. Proto je nutno schválit realizaci projektu.
V rámci projektu budou obnoveny dřevěné
prvky kovárny, dále fasáda na radnici, včetně
znaků, dvě části městského opevnění (u zá-
kladní školy a u objektu čp. 20) a ještě Buquo-
yská hrobka. ROP zatím nežádá informaci
o konkrétním předfinancování projektu. Tato
otázka bude řešena až po vyúčtování dalších
projektů.

Pan Ing. Štangl požádal o informaci, kdo
byl zpracovatelem žádosti, zda je součástí
smlouvy i bonifikace pro zpracovatele. Dále
se dotazoval na zpracovatele žádosti k progra-
mu regenerace panelových sídlišť.

Pan starosta odpověděl, že na zpracování
projektu do ROP bylo poptávkové řízení, žá-
dost zpracoval Petr Heidinger, jeho odměna
byla koncipována ve dvou splátkách, aby byla
zajištěna součinnost. Jedná se o jednorázovou
odměnu, bonifikaci ROP neuznává, proto není
součástí smlouvy. Druhý projekt Regenerace
panelového sídliště zpracovala společnost
Tangenta ve spolupráci s městským úřadem,
žádost nebyla zpracována za úplatu.

Zastupitelstvo schvaluje na základě schvá-
lení projektu v rámci 25. výzvy Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
realizaci projektu Revitalizace Buquoyské
hrobky a městského opevnění pro rozvoj ces-
tovního ruchu v Nových Hradech a souhlasí
s předfinancováním projektu v celkové výši
4 284 804 Kč a jeho kofinancováním ve výši
762 571 Kč dle projektové žádosti (621 571 Kč
= 15 % uznatelných nákladů projektu +
141 000 Kč neuznatelných nákladů projektu),
v rámci rozpočtu města - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Projekt "Regenerace panelového
sídliště Nové Hrady – III. etapa"
Pan starosta seznámil zastupitele s návr-

hem III. etapy Regenerace panelového sídliš-
tě, jehož součástí je oprava chodníku mezi
prodejnou a domem čp. 317, obnova vycház-
kové stezky k rybníku, klidový kout u domu
čp. 231, vybudování a doplnění hřiště, výsad-
ba zeleně u dětského hřiště, rekultivace vrchní
plochy odpadové jímky. V rozpočtu je již za-
řazen podobný projekt v rámci MAS Sdružení
Růže. Pokud bude město úspěšné s tímto pro-
jektem, bude na zvážení, kterou z těchto akti-
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vit vybrat. Pozemky kolem haly jsou v
majetku státu, proto nelze žádat o dotaci na
tuto oblast.

Pan Šlenc doplnil, že město jedná s majiteli
bytovek kolem haly, kde je špatná kanalizace
o řešení tohoto problému.

Pan starosta uvedl, že na kanalizační přípo-
jku je napojena i sportovní hala, v samosprávě
domu bylo jednáno o možnosti podílet se 50%
na opravě této přípojky. Pokud by město bylo
vlastníkem pozemků, mohly by se řešit i
chodníky.

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti
o finanční podporu na realizaci projektu "Re-
generace panelového sídliště Nové Hrady -
III. etapa" v rámci programu Ministerstva pro
místní rozvoj České republiky na podporu rege-
nerace panelových sídlišť a v případě přidělení
podpory souhlasí s realizací projektu Regenera-
ce panelového sídliště Nové Hrady - III. etapa
s plánovaným rozpočtem 4 126 538,- Kč a
s dofinancováním podílu Města Nové Hrady
ve výši 1 237 962,- Kč (30% celkových nákla-
dů projektu) - 12 hlasy.

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

� 7. Zpráva Finančního výboru
Zastupitelstva města Nové Hrady
o provedených kontrolách v roce 2013
K tomuto bodu paní Koppensteinerová

uvedla, že zprávu zpracoval p. Ing. Kasan a
krátce shrnula tuto zprávu a také přečetla ná-
vrh kontrol pro rok 2014.

Finanční výbor kontroval u Technických
služeb města Nových Hradů výběr nájemného
bytových a nebytových prostor. Jednotliví
dlužníci jsou pravidelně upomínání a dochází
ke sjednání splátkového kalendáře. Dále byly
provedeny kontroly městského úřadu, a to vy-
účtování finančních příspěvků, které jsou pos-
kytovány zájmovým organizacím z rozpočtu
města. Zkontrolováno bylo 18 organizací a vy-
účtování jejich příspěvku. Projekt "Spolkový
dům čp. 74 Nové Hrady", u tohoto projektu
byly kontrolovány smlouvy s dodavateli a
také smlouvy o poskytnutí prostor pro zájmo-
vé organizace. V souvislosti s tímto projek-
tem byly také kontrolovány akce pořádané
KIC v Kulturně-spolkovém domě. Kontroloři
si vyžádali podklady od jednotlivých kontrolo-
vaných s výsledkem, že nedošlo k žádnému po-
chybení.

V roce 2014 bude finanční výbor pokračo-
vat v kontrolách výběru nájemného za bytové i
nebytové prostory, pohledávky z OZV, pro-
vozní náklady za rok 2013 - Český dům, Ko-
želužna, Polyfunkční dům, Kulturně-spolkový

dům. Dále bude provedena kontrola ve školní
jídelně ZŠ, úhrada stravného a také vyúčtování
příspěvků poskytnutých zájmovým spolkům za
rok 2013.

Pan starosta uvedl, že menší dlužné částky
řeší okamžitě Technické služby města, u vět-
ších nebytových prostor většinou dochází
k dohodě o prodloužení splátky dlužného ná-
jemného. Na špatný stav střechy bývalého
Statku (zejména krov) bylo město upozorněno
v průběhu rekonstrukce objektu, proto muselo
dojít k opravě střechy v rámci Programu rege-
nerace městských památkových rezervací a
městským památkových zón. Plán kontrol
navazuje na kontroly, které jsou prováděny
pravidelně.

Paní Koppensteinerová doplnila, že kontro-
ly jsou prováděny v součinnosti s kontrolova-
nými.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprá-
vu Finančního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady o provedených kontrolách v roce
2013 a schvaluje plán kontrol pro rok 2014 dle
návrhu - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Zařazení města do MAS Sdružení
Růže
Pan starosta uvedl, že je třeba odsouhlasit

zařazení města Nové Hrady do působnosti
Místní akční skupiny Sdružení Růže na další
roky.

Zastupitelstvo města souhlasí se zařazením
území města Nové Hrady pro roky 2014 -
2020 do územní působnosti MAS Sdružení
Růže - 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

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

stupitelů města ani občanů.

� 10.   Diskuse
Pan starosta seznámil zastupitele s přehle-

dem a vyúčtováním svozu komunálního odpa-
du za rok 2013. Tato informace je předkládána
finančnímu výboru a zastupitelstvu.

V 19.30 hodin odešel p. Michale.
Výsledná částka nákladů za provoz systé-

mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálních odpadů za rok
2013 činí na jednoho občana 589,80 Kč. O na-

výšení částky za svoz odpadu se zatím neuva-
žuje, v letošním roce dojde k zahájení provozu
kompostárny, tím také dojde ke snížení
nákladů na odpad.

Dále se pan starosta vyjádřil k projektu na-
vrácení původního koryta Stropničky. Dochá-
zí k podnětům z osadního výboru, ale i
ostatních občanů. Převažují názory, že se zde
plýtvá prostředky a pokud přijde velká voda,
vše vezme. Kolem celé akce jsou velké doha-
dy, kolik celý projekt stojí finančních pros-
tředků. Vznikla dohoda, aby osadní výbor
sepsal návrhy a dotazy, které poté pan starosta
předá na kontrolním dnu. Ing. Šámal z Agen-
tury ochrany přírody se zavázal, že připraví
článek do NZ, tutéž informaci by podalo i
Povodí Vltavy.

V 19.32 hodin se vrátil p. Michale.
Pan starosta též konstatoval, že na minu-

lém zastupitelstvu byla podána interpelace, na
kterou bylo písemně odpovězeno. Pokud se
týká ozvučení smuteční síně, TSM udělaly ce-
novou nabídku, která se pohybuje okolo
20.000,- Kč. Řešení bude ještě konzultováno
s firmou Melodie Pokorný a Kulturním a in-
formačním centrem tak, aby aparatura mohla
být využívána i v rámci kulturních akcí.

K opravě výtahu v DPS již došlo v měsíci
lednu. Tento byl opraven a měl by být funkční,
vznikl ještě problém se zavíráním, který byl
vyřešen vyčištěním. V současné době se řeší
ještě další variantní řešení.

V minulosti se řešily kanalizační poklopy
v Údolí a došlo k dohodě v rámci reklamace.
Na tuto bylo písemně odpovězeno, práce bu-
dou provedeny do konce května.

Pan Šlenc konstatoval, že při kontrolních
dnech byla firma upozorňována na špatný
způsob provedení.

Pan Ing. Štangl uvedl, že stav silnice je den
ze dne horší. Dále poděkoval za odpověď na
interpelace, i když samozřejmě se vším, co
bylo uvedeno v odpovědi nesouhlasí. Pokud
se týká výtahu v DPS, měla oprava proběh-
nout daleko dříve a i po opravě se zde vyskytly
nějaké poruchy.

Pan Šlenc odpověděl, že opravou výtahu se
osobně zabývá, a k jejímu zdržení došlo poz-
dějším dodáním ovládacího panelu přímo
z výroby.

Pan starosta konstatoval, že o opravě výta-
hu je průběžně informován, v zimních měsí-
cích dochází k zanesení nečistot do zavírání
výtahu. Pokud by byla možnost variantního
řešení, např. plošiny umístěné ke schodišti
jako je ve škole, určitě se bude o této variantě
uvažovat.

Paní Koppensteinerová se dotazovala na
výskyt černých skládek, zda byly zlikvidová-
ny a jestli se ve větší míře vyskytují nové.

Pan starosta odpověděl, že je to individuál-
ní. Největší problém byl v Nakolicích, kde byl
zapalován kontejner. Nová aktivita v Nakolic-
ké pískovně určitě zabránila vyhazování od-
padu v této lokalitě. Problém, který býval
v Byňově, se vyřešil rekultivací Stropnice, ne-
boť byl prostor zavezen ornicí a rekultivován.
V poslední době vznikla černá skládka v ulici
Na Vyhlídce, kde byla vyvezena stavební suť.

INFORMACE Z RADNICE
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Místo musely TSM vyčistit. Ve Štiptoni se
tvořila skládka kolem kontejneru, který město
odstranilo a nepořádek se zde již netvoří.
Takže kromě skládky pneumatik na Jakuli
žádné větší problémy nejsou.

Paní Koppensteinerová se ještě dotazovala
na činnost, kterou zaznamenala v lékárně a
v bytě po Poláčkových.

Pan starosta uvedl, že tento týden rada ob-
jekt procházela. V rámci spolupráce s Jihoče-
skou univerzitou zde byl vytvořen prostor pro
aktivity univerzity, město je partnerem projek-
tu. Prostor byl rekonstruován, bylo zde inves-
továno cca. 270 000,- Kč, z čehož z projektu
bylo hrazeno 250 000,- Kč. Veškeré práce pro-
váděla místní firma Zdeněk Kučera. Na exkur-
zi zde již byla místní škola, plánuje se i
otevření pro veřejnost. Pokud by měli zastupi-
telé zájem, můžou si prostory kdykoliv pro-
hlédnout. Rekonstrukcí došlo k oddělení
nákladů na vodu a elektřinu, a proto bude
možno pronajmout i byt, který je nad těmito
rekonstruovanými prostory.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, zda by
město nemohlo řešit špatný stav autobusového
nádraží, neboť tam nesvítí světla, čekárna také
nefunguje.

Pan starosta odpověděl, že celý areál je
v majetku Jihotransu, proběhlo několik jedná-
ní, ale zatím nedošlo k žádnému řešení. Pokud
tam není žádný hlídač, těžko se prostor ohlídá.

Pan Sýkora (občané) konstatoval, že mu
tak připadá, že se novohradských tato situace
netýká, nikdo se o ní nestará, ale občané z osad
zde přestupují a musí tento prostor využívat.

Pan starosta uvedl, že je to stejná situace
jako s vlakovou zastávkou na Jakuli, ale bohu-
žel ani tato není v majetku města a jednání jsou
i v tomto případě neúspěšná. I jiní starostové si
na jednání s představiteli Jihočeského kraje na
tuto situaci stěžují.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval, zda se
v letošním roce opraví silnice přes Jakuli.

Pan starosta odpověděl, že má informace pou-
ze o pokračování oprav silnice II/156 mezi T. Svi-
ny a Údolím, zejména o úseku Údolí - Hlinov.

Pan Vicány upřesnil, že až v roce 2015 po-
čítá Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
s opravou silnice přes Jakuli, zatím na tuto
opravu nejsou finanční prostředky.

Pan Šlenc uvedl, že když na autobusovém
nádraží fungovala prodejna květin, byl tam
pořádek, nyní je prostor v dezolátním stavu.

Paní Koppensteinerová konstatovala, že po
opravě čekárny došlo k jejímu zničení poměr-
ně brzy, protože prostor nikdo nehlídá.

Pan starosta uvedl, že chce projednat s Ji-
hotransem a Českými drahami možnost za-
městnat lidi registrované na úřadu práce.
V souvislosti se skateparkem má město zpra-
covánu nabídku kamerového systému, ten by
se mohl zavést v rámci většího okruhu města.

Pan Ing. Kasan uvedl, že pobudové se set-
kávají na nádraží, ale parta mladíků se stěhuje
na náměstí a asi by se měla upozornit policie.

Pan starosta uvedl, že poslední incident
proběhl tento týden a byla k tomu zavolána po-
licie. Při jednání se zástupci policie v tomto
týdnu byl dojednán další postup.

V 20.04 odešla pí. Koppensteinerová.
Pan Ing. Kasan konstatoval, že pobudové

na náměstí se chovají nevhodně i k návštěvní-
kům města.

V 20.06 hodin se vrátila pí. Koppensteine-
rová.

� 9.  Závěr a usnesení

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

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 20.07 hodin.

Zápis předán k podpisu dne 19. 2. 2014
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Svoz odpadu duben 2014
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.

Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kon-
tejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
− na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky - pondělí 14. dubna a úterý 15. dubna do 14.00
− na rozcestí k rybníku Olejový - pondělí 14. dubna a úterý 15. dubna do 14.00
− v Navrátilově ulici mezi domy č. p. 246 a 247 - úterý 15. dubna a středa 16. dubna do 14.00
− v ulici 5. května - středa 16. dubna a čtvrtek 17. dubna do 14.00

V osadách budou kontejnery přistaveny na těchto místech:
− v Nakolicích u stávajícího kontejneru - pátek 18. dubna až úterý 22. dubna
− ve Vyšném u stávajícího kontejneru - pátek 18. dubna až úterý 22. dubna
− na Jakuli v prostranství u hospody - úterý 22. dubna a středa 23. dubna
− v Údolí u hasičské zbrojnice - úterý 22. dubna a středa 23. dubna
− v Byňově u bývalého kravína - úterý  22. dubna a středa 23. dubna
− ve Štiptoni u stávajícího kontejneru - středa 23. dubna a čtvrtek 24. dubna
− na Hlinově na rozcestí za farmou Helena - pátek 25. dubna až pondělí 28. dubna
− v Oboře u stávajícího kontejneru - pátek 25. dubna až pondělí 28. dubna

Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o udržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno ukládat nebezpečný odpad (např. zbytky che-

mikálií, léky, uhynulá zvířata). Železný odpad, lednice, bojlery, televize, autobaterie a pneu lze
uložit vedle kontejneru.

O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního
prostředí oznamuje občanům, že

hromadné
očkování psů

v Nových Hradech a přilehlých osadách
proběhne v následujících termínech:

sobota 12. 4. 2014
Údolí (před objektem bývalého pivovaru)

9:30 hod. – 9:50 hod.
Byňov (na návsi)

10:00 hod. – 10:35 hod.
Jakule (před Hostincem)

10:40 hod. – 10:55 hod.
Štiptoň (u autobusové zastávky)

11:00 hod. – 11:10 hod.
Nové Hrady (radnice)

11:15 hod. – 12:00 hod.

neděle 13. 4. 2014
Nové Hrady (radnice)

10:00 hod. – 10:30 hod.
Vyšné (u autobusové zastávky)

10:40 hod. – 11:00 hod.
Obora (před objektem č.p. 6)

11:10 hod. – 11:20 hod.
Nakolice (před objektem hasičárny)

11:30 hod. – 11:45 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromad-
né akci 90,- Kč, individuálně (tj. v objektu
majitele psa) 110,- Kč
Kombinovaná vakcinace 180,- Kč.
Aplikace je hrazena  majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti
vzteklině je povinné – zákon č. 166/1999
Sb. (hlava II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne
30.7.1999 o povinnostech chovatelů psů a
některých dalších zvířat držených v zajetí
ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy
jednou za rok.

V případě, že neočkovaný pes napadne
a poraní člověka, vystavuje se majitel ne-
příjemnému riziku sankčního řízení.

Důležité !
K očkování vezměte s sebou očkovací
průkaz zvířete !

Prosíme nezaměňovat očkování za akci
„čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!

OŽP
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Hospodaření Technických služeb a Služeb Nové Hrady s.r.o.
Tepelné hospodářství v roce 2013

Opět nastal čas hodnocení výsledku hos-
podaření za předcházející rok 2013 u příspěv-
kové organizace Technické služby města
Nových Hradů a kapitálové obchodní společ-
nosti Služby Nové Hrady s. r. o.

Technické služby města Nových Hradů,
vedené ředitelkou Alenou Kedrušovou, hos-
podařily v roce 2013 se ziskem 847 tis. Kč.
Celková ztráta Technických služeb se tak sní-
žila k 1. 1. 2014 z 1.015 tis. Kč na 169 tis. Kč.
Investiční fond ke stejnému datu je ve výši
1.202 tis. Kč. Již v minulém roce jsem avizo-
val, že takto nastavený směr a systém hospoda-
ření umožňuje na základě volných peněžních
prostředků v peněžním toku Technickým služ-
bám investovat do nových technologií, zaříze-
ní a obnovy majetku.

V roce 2013 byl pořízen nový malotraktor
Yanmar GK 200 s kabinou, čelní natáčecí rad-
licí a posypem inertního materiálu v hodnotě
490.050,- Kč. Další investicí je akce „Kom-
postárna Nové Hrady“, která bude vystavěna
v areálu původních Technických služeb ve Vi-
lové čtvrti. Tento projekt je podpořen Státním
fondem životního prostředí částkou 4.066 tis.
Kč, spoluúčast Technických služeb na tomto
projektu činí 1.492 tis. Kč. Zařízení kompos-
tárny bude zpracovávat zbytky z údržby zele-
ně a zahrad, dřevní hmota bude naštěpkována
a nadrcena a veškerá bio hmota bude založena
do kompostovacích vaků. Kompost vyrobený
v kompostárně bude využíván na hnojení ze-
mědělské půdy a pro účely kultivace zelených
ploch v majetku města v souladu s vyhláškou
MŽP č. 341/2008 Sb., o bioodpadech. Roční
zpracovatelská kapacita kompostárny o ploše
1.150 m2 bude činit cca 1.112 tun bioodpadu,
přičemž vyprodukuje cca 620 tun kvalitního
kompostu. Součástí dodávky technologie je
kolový traktor, čelní nakladač, kompostovací
vůz, štěpkovač a bubnový prosévač. Samo-
zřejmostí je vybudování záchytné jímky. Dal-
ším strojem, který se objeví v roce 2014 na
místních komunikacích, je zametací a čistící
vůz, který bude kofinancován přímo z rozpoč-
tu města v rámci projektu „Snížení imisní zá-
těže z dopravy ve městě Nové Hrady“.

Úkolem pro další období bude pokračovat
v nastaveném konsolidovaném hospodaření a
po úhradě zbývající části ztráty se zaměřit na
hospodaření s vyrovnaným rozpočtem s pravi-
delným ročním příspěvkem zřizovatele do in-
vestičního fondu.

Na základě Obstaravatelské smlouvy zajišťu-
jí TSM Nové Hrady pro město správu nemovi-
tého majetku. V roce 2013 náklady na správu

bytů a nebytových prostor činily 1.645 tis. Kč a
odvod do rozpočtu města po započtení nákladů
představoval částku ve výši 1.483 tis. Kč. Byla
provedena celková rekonstrukce 2 bytů, re-
konstrukce kanalizace čp. 57-116 a opravy
u více než 30 bytů a nebytových prostor.
K dalším činnostem Technických služeb patří
správa komunikací, opravy vodovodního a ka-
nalizačního řadu, veřejná zeleň a veřejné
osvětlení, práce zednické, vodoinstalační,
elektroinstalační a některé další drobné čin-
nosti. Provozní dotace Technickým službám
pro rok 2014 byla stanovena na 9.500 tis. Kč.
V této částce jsou započteny náklady na pro-
vozování Kulturně-spolkového domu, na nové
sídlo Technických služeb v areálu bývalé po-
hraniční roty a též na novou činnost – údržba
zámeckého parku.

Technické služby města zajišťují dále pro
město Nové Hrady správu a hospodaření
v městských lesích. Vedoucím na tomto úseku
je Ing. Švarc, který zároveň vykonává funkci
odborného lesního hospodáře. Výměra měst-
ských lesů včetně ostatních ploch je 815 ha,
výměra lesní půdy 792 ha. Hospodaření pro-
bíhá dle schváleného desetiletého lesního
hospodářského plánu, jehož platnost skončila
31. 12. 2013. Nový hospodářský plán na další
desetileté období zpracovala na základě výbě-
rového řízení firma LesInfo CZ, a. s. České
Budějovice, v současné době probíhá schvalo-
vací řízení na Krajském úřadu v Českých Bu-
dějovicích. V roce 2013 se vytěžilo 4.230 m3

dřeva, z toho samovýroba paliva představova-
la 248 m3 a přibližování dřeva 3.982 m3. Byly
provedeny probírky do 40 let věku porostu na
20 ha, probírky nad 40 let věku porostu na
2 ha. V pěstební činnosti se zalesnila lesními
kulturami plocha 4 ha, bylo zlikvidováno
3.000 m3 klestu, provedena meliorace lesních
porostů a stok v délce 1.000 m a byla opravena
lesní cesta Veveří v hodnotě 45 tis. Kč. Ožínání
kultur bylo provedeno na výměře 25 ha, postřik
lesních kultur proti klikorohu na 10 ha, nátěr
lesních kultur proti okusu zvěří na 20 ha a vyře-
závání plevelných dřevin na výměře 10 ha.

V roce 2011 byl zahájen prodej palivového
dřeva občanům města, který úspěšně pokračo-
val i v minulém roce 2013. Bylo prodáno
527 m3 měkkého palivového dřeva a 135 m3

tvrdého palivového dřeva, cena 1 prostorové-
ho metru je nově stanovena na 800,- Kč pro
jehličnaté a listnaté měkké dřevo a 1.000,- Kč
pro listnaté tvrdé dřevo včetně dopravy a
DPH. Celkové tržby městských lesů v roce
2013 dosáhly výše 5.136 tis. Kč a skutečné ná-

klady bez správní režie činily 2.947 tis. Kč. Po
zaúčtování správní režie bylo z městských
lesů odvedeno městu 1.700 tis. Kč.

Další organizací, kterou provozuje město
Nové Hrady, je společnost Služby Nové Hra-
dy s. r. o., jejímž hlavním předmětem činnosti
je tepelné hospodářství. Zajišťuje výrobu tepla
pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále
tato společnost provádí služby spojené s vytápě-
ním městských objektů (Městský úřad, Základ-
ní škola, Mateřská škola, Koželužna, Kuželna,
Český dům, Kulturně-spolkový dům, Technic-
ké služby – město).

Hospodářským výsledkem společnosti Služ-
by Nové Hrady s. r. o. za rok 2013 byl zisk ve
výši 178 tis. Kč. Došlo tak ke snížení ztráty
z hospodaření k 1. 1. tohoto roku z 3.608 tis.
Kč na 3.429 tis. Kč. Tato ztráta z hospodaření
byla způsobena především finančním nepo-
krytím odpisů, jako účetních nákladů této fir-
my, z důvodů věcně usměrňovaných cen
v minulých letech. Služby Nové Hrady s. r. o.
jsou v posledních třech letech v mírném zisku
především proto, že mohou účtovat přiměře-
nou marži na obnovu majetku. Je možné tak
dostát i dlouhodobému závazku vůči městu,
který činí k 1. 1. 2014 ještě cca 935 tis. Kč.

Z důvodu snižujících se odběrů tepla a růs-
tu ceny za 1 GJ mělo vedení společnosti Služ-
by Nové Hrady s. r. o. ve spolupráci s vedením
města úkol zaměřit se při jednání s dodavateli
energií na optimalizaci cen a dále připravit ná-
vrh k maximálnímu využití nebo snížení ztrát
na zařízení blokové kotelny pro výrobu tepla.
Výsledkem je naplnění „Smlouvy o smlouvě
budoucí na dodávku tepelné energie“ s firmou
ČEZ Energo s. r. o., která se smluvně zavázala
dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev
teplé užitkové vody osazením kogenerační
jednotky do nově vybudovaného, měřeného
přípojného místa v prostoru stávající blokové
kotelny. Firma ČEZ Energo s. r. o. se smlouvou
dále zavázala vybudovat zařízení pro výrobu
elektřiny a tepla na své náklady s podmín-
kou uzavření smlouvy na dobu určitou od
1. 1. 2014 do 31. 12. 2028 (15 let). Důležitou
výhodou je také dohoda s ČEZ Energo s. r. o.
dodávat zemní plyn pro všechna odběrná mís-
ta ve vlastnictví města Nových Hradů ve stej-
né ceně, kterou získá tato firma na energetické
burze pro vlastní kogenerační jednotku.

Cena 1 GJ na centrální kotelně v roce 2012
byla stanovena po zohlednění všech nákladů na
704,26 Kč bez DPH, v minulém roce 2013 to
bylo 696,35 Kč bez DPH. Osazením kogenerač-
ní jednotky firma ČEZ Energo s. r. o. předpokládá
úsporu nákladů, která by se měla projevit ve sní-
žené ceně 1 GJ o cca 30 – 35 Kč, v závislosti na
vysoutěžené ceně zemního plynu.

Na základě výše uvedených výsledků lze
na závěr konstatovat, že město Nové Hrady
naplňuje povinnost pečovat o zachování a roz-
voj svého majetku, a že obě popisované měst-
ské společnosti hospodaří efektivně s péčí
řádného hospodáře.

Josef Vochoska, místostarosta

OZNÁMENÍ
SDH Nové Hrady oznamuje občanům, že

v sobotu 12. 4. 2014 od 9.00 hodin
proběhne v našem městě

sběr kovového odpadu,
starých akumulátorů a elektromotorů

V případě pomoci s vynesením před dům volejte prosím předem na tel.: 702 037 371



duben 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

Konference
Newcastles of the world se blíží…

Již na konci dubna se do našeho města sjedou zástupci dalších světových měst, která nesou
název Nové Hrady resp. ekvivalent anglického Newcastle. Po téměř ročních přípravách je toto
týdenní setkání zajištěno a nejen členové přípravného týmu, ale též místní občané a turisté se
mohou těšit na návštěvu jmenovců ze všech koutů světa. Vedle Nových Hradů z Pardubického
kraje naše pozvání zatím přijala a přímou účast potvrdila asi sedmdesátka účastníků z Japonska,
Gruzie, Lotyšska, Německa, Dánska, Jižní Afriky, Švýcarska, Anglie (2 města), Dánska, v běhu
jsou ještě jednání o účasti zástupců Kanady, Francie, Slovenska, Belgie, Chorvatska a USA.

Jsme velmi rádi, že se do přípravy velmi aktivně zapojili i místní mladí lidé, studenti, zástupci
spolků a organizací a podporu konferenci vyjádřili i sponzoři či Czech Tourism. Všem velmi dě-
kujeme a věříme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky povedou k co nejzdárnějšímu
průběhu již 8. setkání světových „Newcastlů“.

Hlavními tématy konference budou využití památek pro cestovní ruch, překonávání bariér a
předsudků, výměna zkušeností v oblasti zaměstnanecké politiky a možnosti financování podo-
bných setkávání měst, mládeže, neziskových organizací apod. Vedle samotných diskusních blo-
ků ohledně další spolupráce a předávání zkušeností bychom účastníkům konference rádi
představili historii i současnost našeho města a významné památky v okolí (Č. Krumlov, Č. Bu-
dějovice). V průběhu celého týdne tak budou mít místní občané možnost potkávat skupinky
účastníků při procházkách městem a mohou se i zapojit do některých konferenčních aktivit.

Závěr týdenní konference je naplánován na sobotu 3. května, kdy se na novohradském ná-
městí propojí několik aktivit: představení účastníků konference, řemeslný trh (včetně prezentace
některých regionálních výrobků a produktů pod značkou Chutná hezky jihočesky) a zahájení
hlavní turistické sezóny s bohatým kulturním i „sportovně-gastronomickým“ programem. K po-
slechu a třeba i k tanci bude hrát Pražský hradčanský orchestr a dechová hudba Podhoranka.

Pokud jste se doposud nezapojili do přípravy či se jinak neúčastníte „novohradské“ konferen-
ce, můžete se v sobotu přijít podívat na novohradské náměstí a seznámit se s jednotlivými městy
a jejich zástupci. Můžete se těšit na některá překvapení, která slibují zábavu a gastronomické
zážitky.

Bližší informace o konferenci najdete na internetových stránkách
www.newcastlesconferences.com.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi v průběhu konference.
Přípravný tým konference Newcastles of the world

Co si pořídíme za peníze z evropských fondů
Začalo nové programovací čili rozpočtové

období Evropské unie. V tomto období, v le-
tech 2014-2020, může Česká republika získat
asi 560 miliard korun z evropských fondů.
Bude možnost žádat jednak o takzvané indivi-
duální projekty, jednak v rámci integrovaných
nástrojů. Pro rozvoj venkova je takovým ná-
strojem „komunitně vedený místní rozvoj“ –
peníze, které budou spravovat a rozdělovat
místní akční skupiny (zkratka MAS). Těch pe-
něz bude 16-45 miliard korun; přesné číslo
zatím neznáme, protože jednání o tom na
celostátní úrovni ještě probíhají.

Místní akční skupiny sdružují zástupce
obcí, podnikatelů a spolků i aktivní jednotliv-
ce. Nové Hrady patří do území působnosti
Místní akční skupiny Sdružení Růže už od je-
jího vzniku (MAS vznikla v r. 2004 a v sou-
časné době má tento spolek 38 členů). Její
území sahá až do Kojákovic nebo Rožmberka
nad Vltavou a v obci Srubec se dotýká
krajského města.

Během letošního roku vzniká strategie,
podle které se bude na území MAS Sdružení
Růže čerpat z Programu rozvoje venkova, In-
tegrovaného regionálního operačního progra-
mu a několika dalších operačních programů.

Strategie rozvoje má být komunitně vede-
ná, čili participativní, prostě česky má vzni-
kat zdola. Obyvatelé mohou sami navrhnout,
co se z evropských peněz bude na území
MAS podporovat a ovšem se o tom musejí
dohodnout. O místní akční skupině jako ta-
kové a vůbec o celém procesu přípravy stra-
tegie je všechno důležité zveřejněno na webu
www.mas.sdruzeniruze.cz.

Kdo se soustavně věnuje některému oboru
a chce nabídnout své znalosti a názory všem,
může se zapojit do práce jedné z tematických
skupin:
− Podnikání, zaměstnanost a cestovní ruch
− Vzdělávání, kultura a občanská společnost
− Životní prostředí, zemědělství a lesní hos-

podářství
− Infrastruktura (doprava, energetika,

občanská vybavenost).
Tyto skupiny budou připravovat podklady,

které budou dál projednávány orgány místní
akční skupiny, jednak na veřejných projedná-
ních (schůzích). V celém procesu budou dvě
„vlny“ veřejných projednání, která se pokaždé
budou konat na několika místech celého
území MAS.

Na prvním projednání, které se uskuteční
ve čtvrtek 10. dubna od 17:00 v Novém sále

v přístavbě kulturního domu v Trhových Svi-
nech, bude představen popis současného stavu
a dosavadního vývoje (života v našem regio-
nu) a budeme společně formulovat, jak by měl
region vypadat v roce 2020. Na druhém pro-
jednání kolem poloviny června bude jednak
předvedeno, na jakém obrazu roku 2020 se
shodli účastníci všech schůzí v první vlně,
jednak budeme – zase společně – hledat, co
je k tomu potřeba a tedy na co bude možno
čerpat peníze z evropských fondů prostřed-
nictvím MAS.

Na poslední schůzi současného zastupitel-
stva – nejspíš v září – se celá strategie bude
schvalovat. Nemůžeme slíbit, jak brzy poté
bude možno čerpat peníze. Strategie je pod-
mínka k tomu nutná, ale ne postačující. Kaž-
dopádně to snad za tu snahu, za práci a za úsilí
o domluvu stojí.

Jiří Guth

Zájemci o práci v některé ze čtyř oboro-
vých pracovních skupin nebo o další informa-
ce se mohou obrátit na Jiřího Gutha, který
koordinuje přípravu strategie rozvoje MAS
Sdružení Růže na období 2014-2020
(tel. 602 682 902, e-mail jiri.guth@ecn.cz).

Informace
pro čtenáře a řemeslníky

V současné době připravujeme kata-
log drobných řemeslníků z regionu Boro-
vansko, Trhovosvinensko, Novohradsko
„Řemeslo – kontakt“. Jedná se o katalog
vymyšlený samotnými živnostníky – ře-
meslníky, kteří o sobě a hlavně své čin-
nosti  chtějí dát sami vědět.

Vytištěn bude v roce 2014 pouze jed-
nou, a to nyní na jaře. Počet výtisků bude
2000 ks. Bližší informace zjistíte na tel.:
722 129 004 (Ing. Petr Švepeš), příp. email:
petrsvepes@seznam.cz.

Prostor je pro všechny stejný - cca
30 cm2. Zároveň budou formou příloh i
uvedeny pozvánky na nejen kulturní a ře-
meslné akce v okolí. Kdo by o tuto svou
prezentaci měl zájem, případně se chtěl do-
vědět více informací, rád ho osobně úplně
nezávazně navštívím. Petr Švepeš

SBĚR OBNOŠENÉHO
ŠATSTVA

Klášter Božího Milosrdenství
oznamuje, že v době

od 1. 4. do 15. 4. 2014
bude opět probíhat sběr obnošeného

šatstva v rámci humanitární sbírky
OS Diakonie Broumov.

Věci přinášejte, prosíme,
v igelitových pytlích denně

od 8.00 do 16.00 hodin. Děkujeme
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Masopustní výbor
zve všechny účastníky

Novohradského masopustu na

Masopustní dopitky,
které se konají v sobotu

dne 12. 4. 2014 od 18.00 hod.
v Kulturně-spolkovém domě

(sál býv. Statků)

Zve Ivan Dorotovič a Masopustní výbor

Nová územní energetická koncepce
(ÚEK) Nových Hradů

bude v pondělí 14. dubna 2014 v 18 hod.
prezentována v Kulturně-spolkovém domě (tzv. statek)

ÚEK se týká všech občanů i podnikatelských subjektů působících v katastru města

Energy Centre České Budějovice (ECČB) Vám ve spolupráci s Městem Nové Hrady při-
blíží novou územní energetickou koncepci, která byla nedávno zpracována. Kromě aktuál-
ních informací o obsahu koncepce se mimo jiné dozvíte, jaký vliv má na energetické
hospodaření města, jaké jsou lokální podmínky pro zásobování energií a co je důležité pro
hospodárné nakládání s energií a využívání obnovitelných zdrojů energie.

Dále Vám odborní poradci ECČB zprostředkují informace o povinném zavedení průkazů
energetické náročnosti budov (PENB), seznámíte se s energeticky úspornými variantami vy-
tápění domů, bytů a podnikatelských objektů, se způsoby rekonstrukce budov a možnostmi
získání dotací. Poradci ECČB budou v průběhu akce připraveni zodpovídat i Vaše individu-
ální dotazy.

Energy Centre České Budějovice nabízí široké veřejnosti, městům, obcím i podnikatel-
ským subjektům bezplatné a nezávislé poradenství formou elektronických, telefonických i
osobních konzultací již více než 15 let. Bližší informace o akci i poradenství získáte přímo
v Energy Centre České Budějovice na náměstí Přemysla Otakara II. 87/25 v Českých Budě-
jovicích, na internetových stránkách www.eccb.cz, na telefonních číslech 387 312 580 a
773 512 580 nebo nám můžete napsat na eccb@eccb.cz. K dispozici Vám je rovněž bezplat-
ný záznamník na tel. čísle 800 38 38 38.

Akce se koná v rámci projektu ENERGIE-OBCE-GEM finančně podpořeného z pros-
tředků EU, je bezplatná, občerstvení zajištěno.

Děkujeme všem známým a přátelům
za projevenou účast při rozloučení na
poslední cestě s panem Janem Sazmou.

Družka s rodinou

OSLAVA SVÁTKU ŽEN
V neděli 9. března 2014 proběhla v sále

Kulturně-spolkového domu oslava Mezinárod-
ního dne žen. Všem ženám bez rozdílu věku,
které přišly posedět a pobavit se, zahrála Veselá
muzika pod vedením kapelníka Josefa Vocho-
sky. Poděkování maminkám, tetičkám, babič-
kám a prababičkám přišli vyjádřit básní a
písničkou naše nejmladší děti ze školky s paní
ředitelkou Evou Heřmanovou. Jako další vy-
stoupil pěvecký sbor Fermata s paní učitelkou
Janou Štorovou. Dále vystoupil Novohradský
smíšený sbor pod vedením paní učitelky Hany
Kudrnové. Pro všechny příchozí bylo připrave-
no nejen pohoštění, které zajistily místní orga-
nizace – konkrétně Senior klub, KSČM Nové
Hrady, Klub českého pohraničí, Český svaz
ochránců přírody a Město Nové Hrady, ale
všechny ženy dostaly malou kytičku, srdíčko a
přáníčko. To, že se tento svátek vydařil, bylo
vidět na tvářích všech přítomných. Příští rok
opět na shledanou.

Za organizátory Ladislav Starý

Život na zámku… aneb aktuality z vědeckého prostředí
V úvodním čísle jsme si vysvětlili, jak je to

se strukturou Buquoyského zámku a jak celý
nápad založit v zámeckém areálu výzkumné
středisko vznikl. Kdo byli zakládající členové a
jaké jsou hlavní aktivity a cíle Ústavu nanobio-
logie a strukturní biologie a Ústavu komplex-
ních systémů.

Dnešní díl bych rád začal pohledem do his-
torie. Povíme si něco o významném vynálezci,
vědci, podnikateli, národohospodáři a mate-
matikovi. Tím nebyl nikdo jiný než objevitel
hyalitového skla Jiří František Buquoy. Po
historickém okénku mi bude ctí, podělit se
s Vámi o myšlenky a názory pana Prof. Dali-
bora Štyse, který souhlasil s krátkým inter-
view.

Pohled do historie
Jiří František Buquoy, celým jménem Jiří

František August de Lonqueval, Comte de Bu-
quoy, Lord de Vaux se narodil v Bruselu 17.

září 1781. V roce 1795 mladému Jiřímu
zemřel otec i strýc a proto byl adoptován Jo-
hannem Nepomuckým. Následně studoval
převážně v Praze, kde složil veřejné zkoušky
na Gymnáziu a poté studoval filozofii a právo
na Akademii ve Vídni, avšak jeho hlavním
zájmem bylo studium matematiky a fyziky.

V jeho velmi obsáhlých biografiích se mů-
žeme dočíst o cestách po Evropě, které ho in-
spirovaly převážně k průmyslovému rozvoji
jeho majetku a vědecké práci. V Paříži roku
1815 na Akademii věd prezentoval svou teorii
virtuálních rychlostí. Jeho přednáška byla
uznána širokou komunitou vědců tehdejší
doby. Avšak setkal se i s odmítnutím, když
prezentoval řešení s vlnovými problémy, kte-
ré byly již dobře známé významnému české-
mu matematikovi, fyzikovi a průkopníkovi
železnice Františku Josefu Gerstnerovi.

Jiří F. Buquoy bydlel po většinu svého pro-
duktivního života v Nových Hradech, Praze a

v Červeném Hrádku.
Byl aktivní v mnoha
oblastech vědy, a to
od mechaniky přes
chemii, termodyna-
miku, optiku až po
ekonomiku, politic-
ké teorie a teorie řeči
a jeho výkladu. Na-
příklad termín biologie použil v roce 1817 po-
prvé na českém území. Byl také známý jako
extrémně úspěšný podnikatel. Vynalezl mimo
jiné speciální druh tmavého těžkého skla, hya-
lit. Jeho původní parní stroj byl v roce 1812
rovněž postaven na českém území. K jeho
průmyslovému úspěchu také velmi přispělo
manželství s Gabrielou von Rottenhan, dědič-
kou velkého majetku v severních Čechách,
který zahrnoval doly na rudu a uhlí.

Fermata na MDŽ Novohradský smíšený sbor na MDŽ

pokračování na str. 11
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Buquoy byl přítel největších osobností ně-
mecké kultury tehdejší doby, jako byl Goethe,
a mnoho dalších vědců a politiků. Na konci
svého života se Jiří F. Buquoy zúčastnil Praž-
ského povstání. Psal se rok 1848, kdy se vzepřel
proti Habsburské říši. Byl potrestán domácím
vězením pro jeho údajnou spojitost k české ko-
runě. Zemřel v Praze 19. dubna 1851.

J. F. Buquoy a jeho vědecké
úspěchy a ekonomické myšlení

Mezi jeho největší pří-
nosy patří objevy v mecha-
nice, kde jsou jeho práce,
po více jak 150 letech stále
citovány. Průlomovým pří-
stupem zobecnil Newto-
nův zákon. Později byla
upravená rovnice shledána
jako nejlepší pro odvození
raketového pohybu.

Buquoyův ekonomický program by se dal
nazvat takto: „Systematický přehled všech teo-
rémů, které se týkají údržby a zvýšení národní-
ho bohatství“, pro který správně definoval a
matematicky vyjádřil mnoho ekonomických
podmínek. Jeho hlavní ekonomická práce se
jmenuje „Teorie národního hospodářství“, ale
je třeba říci, že technická, politická a ekono-
mická témata zaujala jeho publikační činnost
mezi lety 1827 a 1838, kdy publikoval více
než 30 článků. Proslavil se především jako
první osoba, která správně definovala čistý vý-
nos a způsob popisující jeho optimalizaci.
Jeho přístup byl považován za „překvapivě
moderní“ ještě v roce 1950. Správně také ma-
tematicky definoval vztah mezi poptávkou a
tržní cenou, včetně pojmu jako je hospodářská
soutěž. To je považováno za první použití této
ekonomické funkce v tehdejší ekonomické li-
teratuře.

J. F. Buquoy je známý mnoha lidem. Ně-
kteří ho oslavují pro vytvoření první chráněné

oblasti ve Střední Evropě, les Žofín. Někteří
jej velebí za vynález hyalitového skla. Ostatní
za jeho revoluční aktivity v roce 1848. Přede-
vším bychom však měli ocenit jeho přístup a
hluboký vhled do složitosti zákonů přírody.
Byl to bezesporu renesanční člověk s širokým
záběrem aktivit, který svými myšlenkami
předběhl dobu.

Věděli jste, že…
...kvalitu vody mo-
hou kontrolovat ra-
ci? V našem pří-
padě, vědecký pra-
covník A. Pautsina
zkoumá znečištění
vody podle tepu ra-
čího srdce. Podle znečištění vody račí srdce
reaguje neobvyklou srdeční aktivitou, která je
zaznamenána pomocí senzorů připevněných
přímo na račí tělo. Rak dokáže daleko rychleji
poznat znečištění vody už v malých koncen-
tracích a předejít tak zdlouhavým a náklad-
ným laboratorním testům. Antonín Bárta

Interview s Prof. Daliborem Štysem
Bývalý ministr školství, mládeže a tělovýchovy. Autor více jak

40 vědeckých článků a publikací. Vedoucí Laboratoře experimentál-
ních komplexních systémů.

Jaký je Váš obor bádání? Čím se zabýváte?

Objektem zkoumání je biologie, ale metoda zkoumání leží někde
mezi fyzikální chemií a technickou kybernetikou. To nás úplně odlišuje
od podobných pracovišť. Ve skutečnosti nám daleko lépe rozumějí fy-
zici a kybernetici, ti nás chápou. Paradoxně nás nechápou právě biolo-
gové a chemici, protože náš výzkum je posunut mnohem dále, dalo by
se říci až k teorii poznání a matematické fyzice.

Proč jste si vybral zrovna tento obor?

Rád věci poznávám do hloubky a nerad se pohybuji po povrchu
problému.

Jaké školy jste vystudoval, a jak dlouho to tak trvá, než si člověk může
oficiálně říkat vědec?

První práci, o které si myslím, že jsem jí zpracoval stejně dobře jako
řada ostatních vědců, jsem vypracoval na konci střední chemické prů-
myslové školy, kdy jsem nastupoval na Přírodovědeckou fakultu v Pra-
ze. Dnes, když se kouknu zpět, se spousta mých magisterských
studentů, což jsou doktorandi, se musí ode mě učit věci, které jsem vě-
děl, už když jsem nastupoval na vysokou školu, tak nevím kdy jsem
začal být vědec. (Dodává s úsměvem). Další školu jsem absolvoval na
Univerzitě Karlově, obor fyzikální chemie. Pak jsem dostal titul kan-
didáta věd na Ústavu organické chemie a biochemie v Praze v oboru
biochemie. Postupem času jsem ujížděl a ujížděl, až jsem se stal do-
centem na Univerzitě v Liberci v oboru Přírodovědné inženýrství, kte-
rý se dnes jmenuje Aplikace přírodních věd, což je obor někde na
rozhraní techniky a přírodních věd. Nakonec jsem se stal profesorem
Aplikované fyziky na Fakultě strojní na ČVUT v Praze.

Co Vás motivuje na vaší práci?

Motivace jsou dvě. Jedna věc je pro ten stát něco udělat, proto tady
pořádáme Letní školy a pořádáme přednášky na středních školách a
snažíme se vytvořit rozumné studijní programy. Koneckonců mám
v krvi pro ten náš stát stále něco dělat, protože dědeček bojoval za války
proti Němcům a posléze i proti komunistům, proto jsem se stal minis-
trem, abych mohl něco změnit. A druhá věc je ta, že základní výzkum,
který zde děláme, je pro mě svým způsobem hobby.

Co Vás naopak rozčiluje, s čím nejste
spokojen?

Vždy, když se někde něco vymyslí,
najde se spousta lidí, kteří buďto vědo-
mě nebo nevědomky začnou věc pod-
kopávat tím, že se snaží v první řadě
prosazovat svoje vlastní zájmy a úmysly. Přitom je to úplně zbytečné.
Kdybychom jednali ve prospěch věci, tak dosáhneme mnohem více.

Jste bývalý ministr školství. Jaký je Váš názor na současné školství
a úroveň vzdělání v dnešní době?

Překvapuje mě, že ČR si v PISA testech (Mezinárodní šetření v ob-
lasti měření výsledků vzdělávání) vedla docela dobře, takže si říkám co
se to vlastně kolem děje. Člověk nemůže být spokojen, zejména s úrov-
ní vzdělání cizích jazyků. To se projevuje i zde na Nových Hradech,
kdy jsme kousek od hranic s Rakouskem a Německem a většina lidí ně-
mecky vůbec neumí, což bývala jistě samozřejmost za dob T. G. Masa-
ryka, který tvrdil: „Kolik jazyků znáš, tolikrát jsi člověkem“. To je
první a základní věc. Když učitelé neumí anglicky, nemohou používat
učební pomůcky, které jsou ve světe běžné. Druhá věc je ta, že celý sys-
tém školství je deformován tím, že zřizovatelem škol jsou obce a zřizova-
telem středních škol jsou kraje a to všechno jsou volené orgány. Ředitelé
škol mají až příliš blízký vztah se starosty obcí. Ředitel by měl být nezá-
vislá osobnost, kterému jde jen o kvalitu školy a neměl by nikomu podlé-
hat. Existuje řada průzkumů, kdy jsou rodiče nejvíce spokojeni, když je
škola, kam dochází jejich děti mírně podprůměrná, takže starostové aby
měli klid mezi voliči, potřebují mít mírně podprůměrnou školu. Další
problémem jsou vysoké školy. V okamžiku, kdy je na vysokých školách
sto tisíc volných míst a ze středních škol vychází osmdesát pět tisíc matu-
rantů, tak je prostě něco špatně. Pak se divíme, že na vysoké školy nemá-
me peníze. Otázka je, jak hluboko lze s tímto přístupem klesnout.

Jaké jsou Vaše cíle do budoucna?

Moje kariéra už se dovršila. Už jsem byl ministrem školství a nikdo už
mi nemůže říct, co jsi prosím tě v životě dokázal, když jsi nebyl ani minis-
trem (dodává s úsměvem). Teď už bych chtěl, když jsem se jednou do řízení
vědy namočil, zůstat v kontaktu s ministerstvem, alespoň na úrovni pora-
denské činnosti. Ve vědě bych chtěl, abychom měli svoje vlastní projekty
financované z Bruselu, zejména pokud se to týká kognitivních záležitostí
a přírodovědného výzkumu. Dále rozvíjet Nové Hrady po vzoru velkých
zahraničních výzkumných center. Máme přece jenom kvalitní tým lidí, který
má světu co říct. To bych považoval za dovršení své výzkumné kariéry.

ptal se Antonín Bárta

Aktuality z vědeckého prostředí
pokračování ze str. 10
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PENZION NA CELNICI
ZVE PEJSKAŘE Z NOVÝCH HRADŮ

Možná jste již někdy slyšeli o psím sportu zvaném COURSING. Jedná se o velice oblíbený
psí sport, který je postaven na přirozeném pudu psa lovit kořist. V tomto případě je kořistí igeli-
tový střapec, poháněný navijákem, který se pes snaží dostihnout a ulovit. V průběhu až 800 m
dlouhého intenzivního běhu se směr střapce několikrát nečekaně změní a Váš pes tak projeví
kromě rychlosti také svůj postřeh a důvtip.

Tato aktivita je vhodným vyžitím pro všechny pejsky, kteří jsou aktivní a v dobré kondici.
Většina psů tento sport doslova miluje. Nabízíme individuální přístup, vítáni jsou i úplní nováč-
ci, kterým moc rádi poradíme.

Pokud Vás láká zkoušet nové věci a rádi byste se svým pejskem strávili příjemnou sobotu,
zveme Vás 19. 4. k nám na Celnici. Začíná se běhat již od 10 hodin, ale je možno dorazit i později
během dne.

A až budete dostatečně vyběháni, můžete se přijít odměnit něčím dobrým do naší hospůdky,
která je plně v provozu. Od nového roku jsme rozšířili sortiment o všelijaké domácí pochoutky
k pivu a nyní máme nově v nabídce také výbornou pizzu. Při dubnovém tréninku můžete navíc
ochutnat velikonoční zelené pivo.

O dalších akcích pro pejskaře (a nejen pro ně) Vás budeme opět průběžně informovat. Více
informací naleznete také na našem webu www.penzionnacelnici.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu. Šárka Rousková a tým Penzionu Na Celnici

V bezprostředním sousedství Penzionu Na Celnici vzniká nový,
zcela unikátní projekt na záchranu týraných psů “RAFAEL“

Jedná se o první dočasný domov pro týrané pejsky z celé ČR, který je nyní ve výstavbě
a v přípravách. Zachránění pejsci budou v našem zařízení ubytováni ve zcela jedinečných ubika-
cích ze speciálního materiálu, splňujícího nejpřísnější hygienické normy, které jsou převratnou
novinkou v celé Evropě. Každý pejsek bude mít svůj „pokojíček“, který bude vytápěný.

Týraní pejsci u nás budou léčeni za pomoci veterinářů. Kromě bolavého tělíčka budeme léčit
také jejich zlomenou a zrazenou dušičku. Pejskům budeme poskytovat kromě klasické veterinární
péče i velmi nadstandardní služby, jako jsou masáže, magnetoterapie, elektropunktura, fototerapie,
perličkové koupele či Bachova květová terapie. Budou to takové rehabilitační lázně pro psy.

Těmito příjemnými procedurami budeme pomáhat zuboženým pejskům, kteří nepoznali žád-
nou lásku a přátelství, aby se uzdravili jak na těle, tak na duši, a začali nový šťastný život. Do to-
hoto nového života je po vyléčení ještě připravíme důkladnou socializací a základním výcvikem
poslušnosti, abychom jim i jejich budoucím majitelům příchod do nového domova usnadnili.

Psi jsou úžasní tvorové, kteří nade vše milují člověka a pro svého pána by udělali cokoli. Bo-
hužel se jim čím dál tím častěji od lidí, kterým nejvíce věří, dostává místo lásky a pohlazení jen
krutého zacházení a týrání. Přesto všechno nám tito tvorové zůstávají věrni a nezanevřou na nás.
Nikdo nikdy nebude člověka milovat tak jako pes. A každý pes na světě
si zaslouží naši pozornost a lásku, teplý pelíšek a plnou mističku. A o to
víc si jí zaslouží ti, kteří neměli to štěstí, a za svůj život poznali jenom
bolest a utrpení.

Vy, kdo máte srdce na správném místě, pomozte prosím tomuto uni-
kátnímu projektu. V současné době bychom potřebovaly materiální po-
moc – pletivo a sloupky na oplocení objektu a silné trámy na vybudování
ochranného přístřešku nad psími ubikacemi.

Provoz tohoto jedinečného zařízení budeme zahajovat začátkem
dubna 2014. Již nyní máte možnost přes naše webové stránky nahlásit
jakékoli podezření na týrání zvířete.

Více na www.rafael-ops.cz; kontakt: 605 254 813 a 608 222 263.

Děkujeme všem, kterým osud týraných zvířat není lhostejný. Děku-
jeme také za případnou materiální či finanční pomoc.

Iva Volková a Šárka Rousková,
zakladatelky obecně prospěšné společnosti “RAFAEL“
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4. ŠKOLKOVÝ MASOPUST
Napsali o nás:
Projektová školka v Nových Hradech slavila MASOPUST
Přestože masopust měly Nové Hrady už za sebou, v úterý 4. března si

masopustní tradici připomněli již tradičně i děti z novohradské mateřské
školy a jejich kamarádi z partnerské rakouské Kindergarten Großschö-
nau. Ve Spolkovém domě to vonělo tradičními koblihami a hemžilo se to
těmi nejroztodivnějšími maskami. Slavnostní dopoledne zahájila paní
ředitelka Eva Heřmanová, která přivítala nejen pana starostu, ale
všechny děti i jejich rodiče. A potom už přišla na řadu žádost koledníků
o povolení pořádat masopustní koledu, kterou malí koledníci přednesli
starostovi Nových Hradů Mgr. Vladimíru Hokrovi. Ten ji nejen povolil,
ale odměnil děti taškou plnou sladkostí. Tradiční růžičková koleda z úst
školkových koledníků působila roztomile a stejně milý a bezprostřední
byl i průvod masek. A potom už zněly Kulturně-spolkovým domem známé
písničky, při jejichž tónech se roztančily české
i rakouské děti spolu se svým dospělým dopro-
vodem. Prostě masopustní veselice jak má být.

Mgr. Alena Podepřelová,
ZVaS České Budějovice

Poděkování
Děkujeme skautům z oddílu Nové Hrady a z oddílu Kometa, středisko Sirius v Horní

Stropnici pod vedením Petra Aksamita za pomoc při přípravě a úklidu, za provedení diskoté-
ky a za pomoc při celé organizaci masopustu.

Děkujeme našemu muzikantovi, panu Dibďákovi za hudební doprovod.
Děkujeme koledníkům panu Vlastovi Maxovi a panu Miroslavu Wegerovi za vedení na-

šich malých koledníčků.
Velké poděkování patří všem učitelkám a tetám.
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Mateřská školka

Tak nám to konečně propuklo. Již od Vánoc jsme se na to připravovali a pravidelně nacvičo-
vali a 28. 2. v 15.00 hodin jsme se 14. Dětskou masopustní koledou konečně dorazili na náměstí
a byli jsme velmi mile překvapeni - opravdu jsme tam nebyli sami. Sešla se nás tam pěkná řádka,
za což bychom vám všem rádi poděkovali. Každý rok si říkáme, jestli se ještě někdo přijde podí-
vat, ale je vidět, že ani rozbitý rozhlas nemá vliv na toto již tradiční odpoledne a na to, že vy divá-
ci nezklamete. Počasí se nám tento rok obzvláště povedlo, a tak jsme i do školní jídelny dorazili
o dost později. Za to, že na nás paní kuchařky počkaly a také za skvělé pohoštění a přijetí, jim
patří velký dík. V letošním roce nás na naší cestě městem také doprovodily naše suplentky a
zkušené divoženky paní Rusiňáková a paní Kovářová, které zajišťovaly občerstvení pro děti.
I těm patří velký dík za jejich nadšení a odvahu. Celé odpoledne nám natáčel jako každoročně
pan Šebela a fotografoval pan Aksmit, kterým také moc děkujeme. Samozřejmě děkujeme všem
(firmám i jednotlivcům), kteří na dětskou masopustní koledu nějak přispěli, buď penězi, nebo
sladkostmi či občerstvením. Peníze budou ve školní družině použity na sladkosti pro děti,
občerstvení při různých akcích typu dětský den, Halloween a také na nákup různých maličkostí
na výtvarné, pracovní, sportovní a jiné činnosti.

Naše dětská koleda však neskončila pátečním vystoupením, vypravili jsme se také do domu
s pečovatelskou službou v Nových Hradech a do Domova důchodců Dobrá Voda. V obou do-
mech jsme byli skvěle přivítáni a důkladně jsme si procvičili naše taneční dovednosti, protože i
ve vyšším věku je velká chuť, pokud to tělo dovolí, tančit a veselit se. Děkujeme všem za skvělé
přijetí a hlavně paní Smrčkové a paní Zemanové za to, jak nás báječně provázely.

Velký dík patří i našim muzikantům - Mladé muzice a panu J. Vochoskovi st., který nás do-
provází na pečovatelce i v domově důchodců a zahraje všem na přání, co jen mají na srdci.

A slovy samotného rychtáře, tentokrát Lukáše Smělého, „Děkujeme Všem za štědrou koledu
a za rok Vás opět zveme na masopust!“.

Domov důchodců Dobrá Voda

Okénko do školní družiny „U Klouzajícího sluníčka“ – tentokrát nejen obrazem
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V pátek 21. 3. jsme se konečně rozloučili s paní
Zimou, kterou jsme svrhli z mostu do řeky Strop-
ničky, a všichni si přejeme, aby ji ikdyž nebyla
nikterak krutá, odnesla co nejdál hg
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Vítání jara
na Nových Hradech
Letošní vítání jara připadlo na krásně prosluněnou sobotu. Před škol-

ní družinou, kde máme již tradičně sraz, se nás postupně sešlo víc jak še-
desát a to na trase a na tábořišti bylo ještě dvanáct organizátorů, kteří
celou akci připravovali. Na trasu Sokolího hnízda jsou postupně pouště-
ny skupinky, které plní různé úkoly zaměřené jak na tělesnou zdatnost
našich dětí, tak na poznávání přírody. Na panelech Školní naučné stezky
poznávají zvěř a ptáčky, do notýsku zapíšou kde žijí a jak se jmenují. Na
stanovištích mají pořadatelé pro děti připraveny soutěže, například –
bludiště, slaňování na stráni bukového lesa, hod oštěpem na cíl, překo-
nání vodního toku přes kládu a následně po
provazech. Před příchodem na tábořiště čeká
na děti ještě jedno bloudění v provazovém blu-
dišti a již mohou jít na střelecké soutěže. Střel-
ba z luku na balonky a další střelecké soutěže
ze vzduchovek na plechovky ve stoje a vleže.
Pro všechny účastníky je připravené občer-
stvení a první jarní opékání špekáčků. Hledá
se poklad Sokolího hnízda v podobě sladké
odměny, kterou nám již tradičně věnuje Jed-
nota České Budějovice. Po nalezení pokladu
si všichni, jak děti tak dospělí, ještě zasoutěží
v přetahování na laně. Dlouho již nebylo tak
krásné počasí na přivítání jara. Za rok opět na-
shledanou.

Za organizátory L. Starý

Zahájení

HLEDÁNÍ JARA
Český svaz ochránců přírody zve děti i dospělé na HLEDÁNÍ JARA 2014. Letos bude-

me hledat nedaleko Nových Hradů violku vonnou, vajíčka žab a ráchájící se lidi v potoce.
Sraz před klubovnou Mladých ochránců přírody v sobotu 12. 4. 2014 v 13.00 hodin. Protože
se jde do přírody, vezměte si s sebou vhodnou obuv a oblečení. Svačinu a pití si každý vezme
dle svého uvážení.

DEN ZEMĚ
Jako každý rok tuto dobu pořádáme akci DEN ZEMĚ. Tentokráte se zaměříme na přístu-

povou cestu k hraničnímu kameni. Sraz před klubovnou Mladých ochránců přírody v sobotu
26. 4. 2014 v 13.00 hodin. Je třeba, aby si každý z účastníků si vzal pracovní rukavice a do-
spělci malou pilku a nůžky na keře. Občerstvení bude zajištěno. Pití si raději vezměte s sebou.

Za organizátory Ladislav Starý

Nový dětský
RYBÁŘSKÝ KROUŽEK

Po několika nedorozuměních a vleklých
sporech otevíráme opět dětský rybářský krou-
žek, a to za podpory ČRS Místní organizace 3
České Budějovice. Tato organizace vznikla
v roce 2013, čítá již přes 500 členů a zaměřuje
se především na výchovu mládeže, což je pod-
loženo tím, že již při ní funguje 5 dětských ry-
bářských kroužků. Chceme tedy využít jejich
podpory a otevíráme dětský rybářský kroužek
v Nových Hradech. Děti chceme přivést hlav-
ně k praktické části rybaření, zručnosti a spe-
cializaci na rybolovné techniky. Přislíbené
máme přednášky a výuky od rybářů profesio-
nálů – mistři světa v rybolovných technikách,
kteří jsou členy této organizace. Dále nás or-
ganizace vybaví mimo jiné tréninkovými terči
a pruty pro výuku hodu na terč, čemuž se chce-
me také dost věnovat, protože probíhá několik
soutěží v tomto oboru. Jako další specializaci
se chceme zaměřit mimo kroužek na rybolov-
nou techniku – muškaření. Pro zájemce bude
v klubovně zřízena dílna na vázání mušek.
Termíny těchto schůzek budou dohodnuty do-
datečně podle počtu zájemců či podmínek.

A to hlavní nakonec: kroužek v Nových
Hradech povede opět Bohuslav Poles a Pavel
Michale, klubovna bude díky Městu Nové
Hrady zřízena v pasivním domě vedle rybníka
Sedlákovec. Kroužek bude probíhat každou
středu od 17.30 hod do 19.00 hod., začínáme
26. 3. 2014 a rádi přivítáme každého (i dospě-
lé), kdo bude mít zájem se dále rozvíjet
v tomto krásném sportu.

Bohuslav Poles

Hod oštěpemPřetahovaná

Ahoj jaro
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Dne 22. 2. 2014 proběhl 11. Zámecký ples
V sobotu únorového dne 22. 2. se slavnostně otevřel novohradský zámek připravený k přátel-

skému přijetí hostů z řad akademie a univerzity, ale též milých hostů - obyvatel Novohradska a
vzdálenějších měst, kteří se přišli pobavit a užít příjemného večera v elegantním prostředí zá-
meckých sálů.

Ples jsme zahájili smyčcovým vystoupením ve složení houslí a violoncell, které mistrně ovlá-
dali vyučující a žáci ze Základní umělecké školy v Trhových Svinech. Mezi překrásně zahrané
skladby patřilo například, L. v. Beethoven - Allegro moderato, Alta Trinita, H. Purcell - Air, G.
F. Händel - Menuet, G. Koeppen - Valčík skřítků, J. Küffner Polka, G. Koeppen - Old Grizlly´s
Blues, Keep On Rockin, Sandkastenrocker, K. Stamic - Andante non moderato a
Romance. Hosté za vznešených zvuků smyčců přicházeli a ples příjemně plynule
začal. Hosty přivítal ředitel prof. Rudiger Ettrich a zároveň uvedl klavírní vystou-
pení studenta PhD. Pavla Grinkeviche, čímž projevil potěšení ze skutečnosti, že i
vědecký pracovník má duši umělce a zcela směle může vystoupit před publikem.
Následovalo taneční vystoupení též ze Základní umělecké školy v T. Svinech. Po
celý průběh plesu byla možnost v rámci ceny vstupenky pořídit profesionální fo-
tografii v hraběnčině apartmánu. K našemu potěšení byl tento bonus hojně využí-
ván a mohlo tak vzniknout mnoho krásných fotografií. Nápoje a občerstvení
zajistil catering paní Jandové. Hudební doprovod byl v režii kapely Monika a jed-
noznačně dobře zvolené muzické seskupení vedlo k zaplněnému tanečnímu diva-
delnímu sálu. Neopomenuli jsme ani zajímavé složení tomboly, která byla
vydávána v průběhu celého večera. Velmi ráda bych touto cestou opětovně podě-
kovala všem sponzorům, kteří letošní tombolu podpořili. Jedná se o BioTech, a.
s., Budějovický Budvar, n. p., CCS International, s. r. o., Cukrárna Kousek Nové
Hrady, Česká spořitelna Nové Hrady, Domácí potřeby Nové Hrady, Doppler CZ,
s. r. o., Dorschner Zahradnictví Nové Hrady, Drogerie Na náměstí Nové Hrady,
FisherScientific, spol. s r. o., FM Group, FROV Nové Hrady, Gabriela Jandová
Nové Hrady, Helena Hrůzová Nové Hrady, Helena Žiaková Nové Hrady, Java –
tiskárna Třeboň, KIC Nové Hrady, Kosmetika paní Kubíčková, Lékárna Nové
Hrady, Lucka Sovová Nové Hrady, Marie Šabatková Nové Hrady, Pekařství paní
Vondrová Nové Hrady, Pošta Nové Hrady, Potraviny Trefa Nové Hrady, Rezi-
dence wellness hotel Nové Hrady, Rybářství Nové Hrady, Studio Marie Nové
Hrady, Trafika paní Hromasová Nové Hrady, Truhlářství pan Kubeš a VIDOX.
Jelikož máme mnoho studentů PhD, kteří jsou i umělecky založení, požádali jsme
Katyu Tratsiak, která v půlnoci zazpívala několik skladeb a nutno podotknout, že
její hlas je skutečně jedinečný.

Letošní ples skončil v ranních hodinách podněcujících k mnoha nápadům na
sestavení programu na ples v roce 2015, na který se již dnes velice těším.

Děkuji všem za účast, příjemnou zábavu a společnost a za rok na shledanou.
Lenka Říhová, Konferenční centrum
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Městský spolkový bál
V sobotu 22. března se uskutečnil v Hotelu Máj Městský spolkový bál v podo-

bném hávu jako vloni, který zahájil a všem popřál krásný večer starosta města
Mgr. V. Hokr. K tanci, případně i k poslechu, hrály střídavě dechová hudba Veselá
muzika a orchestr Good Company s výbornými zpěvačkami. V doprovodném progra-
mu vystoupila kaplická taneční skupina Brajgl s country tanci a juniorští reprezentanti
Jihočeského kraje v latinskoamerických a standartních tancích Lucie Smetanová
a David Jodl.

V programu plesu byla připravena bohatá tombola. Za přispění do tomboly děkuje-
me všem uvedeným institucím a osobám:

AUC N. Hrady, Autodoprava – Michal Kanděra, Autoopravna J. Steinhauser, Archatt Pa-
mátky spol. s r. o., Basketbalový klub N. Hrady, Bonita Art Trhové Sviny, Budvar n. p., CEMIX
s. r. o., Cukrárna KOUSEK, Cukrářství Němcová, Česká spořitelna a. s., ČEVAK a. s., ČRS N.
Hrady, ČSAD Jihotrans a. s., ČSOP N. Hrady, Drogerie – hračky N. Hrady, E.ON, Ertl Kaplice,
Eurovia CS, a. s., Haškovcová Alena, Hotel Máj, Herbia spol. s r. o., Jednota ČB, Jihočeský kraj
– Krajský úřad, Kámen a písek spol. s r. o., KIC N. Hrady, KONAK – Jaromír Novák, Komerční
banka a. s., Kovářství Dan Černý – OS Rožmberk, Květinářství Jitka Tesařová, LEDAX – peč.
služba, Waltraud Lindtner, Magna Cartech spol. s r. o., Marius Pedersen a. s., Masáže, kosmeti-
ka – Helena Žiaková, Pavel Motyčák, MS N. Hrady, NOS N. Hrady, Novohradské hory s. r. o.,
Osadní výbory, Pekařství Vondrová, Penzion Na Celnici, Penzion HAMR, Penzion U Zemanů
N. Hrady, Penzion Lázničky, Poděbradka a. s., Restaurace Pod Radnicí, Restaurace U Heidinge-
rů, Rezidence N. Hrady, Rybářství N. Hrady, SDH N. Hrady, SDH Údolí, SDH Byňov, SDH
Nakolice, Senior klub N. Hrady, SEXTA s. r. o., Stavební poradna spol. s r. o., SOME s. r. o.,
Stavebniny Beneš, Stavebniny Flieger, Studio POZDRAV – Vochosková Miluše, Studio Marie
– Marie Vochozková, Svaz včelařů N. Hrady, Swietelski stavební s. r. o., Tangenta spol. s r. o.,
Technické služby města N. Hrady, Tesařství – František Nedorost, TJ N. Hrady, TJ Sokol N.
Hrady, Truhlářství – Daniel Charvát, Valmont – Z. Kučera, Zahradní centrum Zdeněk Do-
rschner, ZENAP Trhové Sviny, ZŠ N. Hrady.

Poděkování patří samozřejmě i všem pořadatelům, dobrovolníkům, zaměstnan-
cům Města a TSM N. Hrady, lidem ze spolkových organizací a dalších institucí, kteří
se podíleli na přípravě bálu i jeho samotného průběhu.

Krásnou poplesovou a nyní už jarní sezonu přeje  K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na pořad
Divadlo písní Chanson Mon Amour

recitál zpěvačky a šansoniérky

Renáty
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.czKIC Nové Hrady zve na

POHÁDKU Na salaši zase straší
Půvabná, laskavá a hlavně humorná valašská klauniáda,

která pobaví nejen děti, ale i jejich rodiče.
Pojďte se s námi podívat na další dobrodružství Jury a Ondry, dvou bačů z valašské salaše,
kteří se už dokázali vypořádat se zlým čarokněžníkem i nebezpečným drakem. Ale ani teď

to nebudou mít snadné. Kdo jim tentokrát nedopřeje v klidu prožít další část roku
a pořádně je potrápí? Poradí si sami nebo jim opět pomůže jejich kamarádka Víla?

Odpověď na vás čeká v pohádce.

Hraje Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna

Sobota 12. 4. 2014, 14.00 hod.,
Kinosál v České ulici 79, N. Hrady, vstupenky 50 Kč

Předprodej vstupenek na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

Město Nové Hrady
a Svaz tanečního sportu ČR pořádá

Taneční soutěž
36. ročník

Novohradské
číše

Memoriál Karla Hrušky
1. 5. 2014, od 10.00 hod.,

v sále Hotelu Máj Nové Hrady
předprodej vstupenek zajišťuje

KIC N. Hrady a začne od 1. 4. 2014
další informace na tel. 386 362 195

KIC Nové Hrady zve na májový

Koncert sborů
s hosty

Účinkují: Novohradský smíšený sbor
pod vedením Mgr. H. Kudrnové,

Dětský sbor Základní školy Nové Hrady
pod vedením Mgr. J. Štorové

hosté: sopranistka MgA. Lenka
Cafourková Ďuricová

a basista MgA. Jan Kučera
– populární arie z oper a operet

a melodie z muzikálů
čtvrtek 15. 5. 2014, od 18.00 hod.

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

www.kicnovehrady.cz
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Přehled velikonočních bohoslužeb
v kostele sv. Petra a Pavla

Ó Květná neděle – 13. 4. – od 9.00 hodin začíná mše svatá průvodem s ratolestmi

Ó Zelený čtvrtek – 17. 4. – od 17.00 hodin mše svatá
Ó Velký pátek – 18. 4. – od 15.00 hodin velkopáteční obřady
Ó Bílá sobota – 19. 4. – od 20.00 hodin velikonoční vigilie
Ó Boží hod velikonoční – 20. 4. – od 9.00 hodin mše svatá
Ó Pondělí velikonoční – 21. 4. – od 9.00 hodin mše svatá

Ó Neděle Božího milosrdenství
– 27.4. – od 15.30 hodin společná modlitba Korunky Božího milosrdenství

Požehnané Velikonoce přeje a k účasti na bohoslužbách srdečně zve
P. Tomáš Libant

Rožmberk o. p. s. zve na tradiční

Velikonoce
v kovárně

aneb

velikonoční zvyky
pečení velikonočního pečiva,

pletení pomlázky,
barvení vajíček

a další velikonoční zvyky

v sobotu 19. 4. 2014
od 13.00 do 17.00 hod.

Novohradská kovárna

KIC Nové Hrady připravuje pro děti
prázdninový Hudební týden v orchestru

V předloňském roce jsme uspořádali pro děti prázdninový hudební
týden zaměřený na rytmické nástroje. V loňském roce jsme chtěli pok-
račovat a přidat i další nástroje, ale způsob, jak jsme to chtěli uskuteč-
nit, nebyl asi úplně dobrý. Navíc se nám přihlásilo i méně dětí, takže se
hudební týden neuskutečnil. Ale nechceme to vzdát, protože vyzkoušet
si hraní v dětském kolektivu (orchestru) může být pro malé muzikanty
příjemným zážitkem.

A jak to plánujeme letos?
O pomoc jsem požádala pana učitele ze ZUŠ Libora Petřvalského,

který nyní připravuje rozepsání několika písniček pro různé nástroje.
Měly by to být písničky či skladby například od Jaroslava Uhlíře či
Karla Kryla, prostě takové, aby se dětem líbily a dobře se jim hrály.
S jakými hudebními nástroji počítáme? Takže – kytara, housle, flétny,
klávesy, harmoniky, bicí, ale pokud by se přihlásil včas i muzikant s ji-
ným nástrojem, můžeme jej ještě do orchestru přidat. A rádi. Kdyby se
náhodou mermomocí chtěli přidat i nějací rodiče (pokud by s tím jejich
děti souhlasily), tak i to je možné.

Co je důležité?
Důležité pro nás je, aby se zájemci včas přihlásili, nejpozději do

konce května na KIC Nové Hrady. Základní počet bychom chtěli mít
10 hráčů a ti by během června už měli k dispozici noty domů a mohli by
začít samostatně zkoušet. Pomoc s přípravou přislíbili i někteří učitelé
ze ZUŠ, takže i v rámci výuky v měsíci červnu by mohly děti mít už pro
letní orchestr přípravu.

Pro děti chceme vytvořit pěknou muzikantskou atmosféru a společ-
ně prožít týden hudby v letním orchestru.

Kdy a kde?
14. - 19. 7. 2014, denně od 9.00 do 13.00 hod.
19. 7., 14.00 hod. Koncert pro sebe a rodiče
Kulturně-spolkový dům, na sále či dvorku (podle počasí)
Lektor Hudebního týdne bude Mgr. L. Petřvalský
Děti budou potřebovat pouze svoje nástroje, případně stojan na noty.
Přihlášení dítěte je nutné do konce května.
Další informace se dozvíte na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz K. Jarolímková

Pravidelné aktivity v Koželužně

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

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

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

Sobotní prorodinné aktivity

¡ 26. dubna – Kašírovaná zvířátka z alobalu
a výtvarné techniky  muchláž a malba kuličkou.

¡ 17. května – Textilní techniky – výroba prostírání

¡ 7. června – Létadla a házedla

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

Velikonoce na hradě 17. – 21. 4. 2014
O Velikonočních svátcích, začínajících Zeleným čtvrtkem, pro Vás státní hrad Nové Hra-

dy připravil k návštěvě 2. prohlídkovou trasu s výkladem o velikonočních zvycích na Novo-
hradsku a zvycích Buquoyů.

Prohlídky budou denně vždy v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 hodin. Pro skupiny
(školy, školky) budou možné prohlídky i ve dnech 15. a 16. dubna po předchozí domluvě.

Cena plného vstupného činní 60 Kč, snížené vstupné 30 Kč a rodinné vstupné 130 Kč,
senioři nad 65 let platí za  vstupné 40 Kč.

Podrobnější informace naleznete na vyvěšených plakátech a internetových stránkách
www.hrad-novehrady.eu.
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1. přednáška 2. přednáška

Pozvánka na jarní cyklus přednášek Novohradského muzea
Vážení občané, náhodní návštěvníci a přátelé města Nových Hradů

a jeho historie, dovolte nám, abychom vás pozvali na jarní cyklus popu-
larizačních přednášek o historii města Nových  Hradů a Novohradska.

Po loňské podzimní úspěšné nabídce jsme pro období březen a du-
ben sestavili přednáškový program, kterým můžete získat opět o něco
větší přehled o historii a životě lidí novohradského kraje.

Zde je naše nabídka:

Ó Čtvrtek 3. 4. 2014, 18.00 hod.
Genealogie, tvorba rodokmenu, Olga Černá
Přednáška vysvětlí a ukáže postupy vyhledávání a sestavování rodin-
ných stromů, objasní hledání údajů ve starých matrikách a kroni-
kách. Vhodné rady a zkušenosti Vám mohou napomoci odkrýt
historii i Vaší rodiny a zjistit, jak si vytvořit i svůj rodokmen.

Olga Černá
V letech 1979-1984 pracovala ve Státním ob-
lastním archivu v Třeboni, kde mimo jiné
zpracovávala genealogické rešerše pro české
i zahraniční klienty. Je jedním ze zakladatelů
Venkovského muzea Kojákovice, které se za-
měřuje na rodinnou historii, dokumentaci a

prezentaci vystěhovalectví do Ameriky v 19. století. Opakovaně navští-
vila české komunity v USA a je v kontaktu s mnoha Čechoameričany,
kterým pomáhá najít jejich kořeny v našem regionu.
V současné době se celosvětově, i díky seriálu BBC “Who Do You
Think You Are?” v České republice známým pod názvem “Tajemství
rodu”, zdvihá velká vlna zájmu o pátrání po vlastních kořenech. Po-
kud Vás tato otázka také zajímá, je tato přednáška určena právě Vám.

Ó Čtvrtek 17. 4. 2014, 18.00 hod.
Nové Hrady jako opevněné středověké město,
PhDr. Vladislav Razím
Přednáška představí poznatky o hradbách města Nových Hradů na
pozadí vývoje středověkých opevnění v Čechách a v přilehlém regio-

nu Rakouska, zároveň se bude věnovat
urbanismu středověkých měst.

PhDr. Vladislav Razím
Je zaměstnancem Národního památko-
vého ústavu v Praze, věnuje se zkoumá-
ní historických staveb a specializuje se
na výzkum středověkých hradů a měst.

Další plánované akce:
¡ Dvoudenní výlet do Novohradských hor

Termín: 23. – 24. 5. 2014
Téma: Voroplavba v Novohradských horách
Průvodce: Pavel Mörtl

¡ Jednodenní výlet za krásami náprstníků v Novohradských horách
Termín: 27. 6. 2014
Průvodce: Milan Koželuh

Informace k programu: KIC Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33
Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz,
www.kicnovehrady.cz

Uskutečněné přednášky
Ve čtvrtek 6. 3. se uskutečnila první jarní muzejní přednáška letoš-

ního roku. Tím jsme navázali na loňský podzimní cyklus, ve kterém
byli se svými tématy přednášející Mgr. V. Hokr, M. Koželuh a PhDr.
M. Krummholz.

První téma jarního cyklu, se kterým přišel a sám navrhl pan Milan
Koželuh, bylo „Se svatými Novohradskými horami“. Téma velmi zají-
mavé především samotnou myšlenkou a otázkou – zda a do jaké míry si
uvědomujeme spojení světce a konkrétního kostela v našem regionu?
Kam se vypravíme za sv. Mikulášem, za sv. Petrem a Pavlem, za sv.
Vojtěchem či sv. Bartolomějem? A když už víme kam, tak proč zrovna
tito svatí jsou patroni těchto kostelů? Tak s těmito otázkami se pokusil
poprat a zčásti na ně najít odpovědi při své přednášce pan Milan Kože-
luh a svoje povídání proložil i velmi pěknými fotografiemi. Rozhodně
je toto téma velmi inspirativní pro další hledání informací jak o samot-
ných světcích, tak i o kostelích, kolem kterých se pohybujeme a někdy
více či méně je vnímáme, že tu jsou.

Další přednáška se s tématem „Osidlování novohradského pohraničí
po roce 1945“ uskutečnila 20. 3. a přijel k nám hovořit etnograf a folk-
lorista PhDr. František Krejča, dlouholetý odborný pracovník Jihoče-
ského muzea v Č. Budějovicích. Ve své přednášce se dotkl několika
témat, jak politicko-společenské atmosféry konce 19. století a I. světové
války, dále poválečného uspořádání v Evropě po II. světové válce, tak i
poválečného odsunu obyvatel z českého pohraničí. V poslední části
přednášky pak objasnil některé informace týkající se vlastního osidlová-
ní Novohradska po roce 1945. Ačkoli pro posluchače byla přednáška ur-
čitě zajímavá, buď jako opakování dějepisného učiva nebo představení
nového pohledu na některé historické skutečnosti, přesto jsme zazname-
nali od některých návštěvníků, že přednáška jejich očekávání úplně ne-
uspokojila. Chybělo více informací a faktů právě k tomu, co vyznačoval
samotný název přednášky. A tak pravděpodobně uděláme to, že na pod-
zim budeme v tomto tématu pokračovat, uděláme k osídlování 2. díl a
nyní v předstihu mohu napsat, že navazovat bude pan Pavel Mörtl.

Všem návštěvníkům přednášek, a lze určitě i říci přátelům historie
Novohradska, děkuji za početnou návštěvu a srdečně zvu na další dvě
přednášky v dubnu. K. Jarolímková



duben 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Informace z knihovny
V březnu – měsíci čtenářů – knihovna zažila opět invazi malých čtenářů ze školky i ze školy.

A je to dobře, že je k nám paní učitelky přivedou, děti tady zjistí, jaké krásné knížky existují a že
je možno si je vypůjčit domů. Zjistí také, že čtení je moc pěkná věc a alespoň některým toto
zjištění pak vydrží celý život.

Začalo to Pohádkovým čtením v Týdnu čtenářů na začátku měsíce.
V úterý 18. 3. přišla s druháky paní učitelka Tomášková. To jsou již zkušení knihovní znalci.

Předvedli, jak již umějí číst a po zbytek doby prohlíželi knihy, které v poslední době v knihovně
přibyly, i ty zajímavé starší. Zájem byl o knihy o princeznách, o zvířátkách, o rytířích, o rybách,
o encyklopedie aut, zbraní, o vojácích… Přijdou prý zase.

Další den navštívily knihovnu Žabičky s Maruškou a Míšou a předvedly, jak se volá a vítá
sluníčko. Opravdu to zafungovalo a sluníčko za chvíli vykouklo. Pak si děti prohlédly knížky a
na závěr určovaly druhy ptáků. Bylo udivující, jakou spoustu jich děti znají. Ovšem největší or-
nitolog byla Beátka, která znala úplně všechny ptáky a navíc i jejich jména druhová.

Ve čtvrtek byly dokonce tři návštěvy. Dopoledne 1. A s paní učitelkou Rolínkovou a 1. B
s paní učitelkou Štajnerovou. Děti se seznámily s provozem knihovny a s umístěním knih. Pak se
daly do prohlížení a čtení a vypadalo to, že se nemohou knížek nabažit. Na závěr si skoro všichni
vyžádali přihlášku čtenáře, a protože právě probíhá akce Prvňáček, dostanou průkazku na jeden
rok zdarma. Třída 1. A darovala knihovně vlastnoručně napsanou a namalovanou knížku Jak šlo
vejce na vandr.

Po obědě dorazila družina s paní vychovatelkou Bohunkou na domluvený turnaj v Člověče
nezlob se. Dopadlo to ale úplně jinak. Děti se znovu vrhly na knížky a
na slíbený turnaj si ani nevzpomněly, takže někdy příště.

V úterý 25. března přišli Broučci z MŠ s paní učitelkou Vicánovou a
Dibďákovou a přinesli do knihovny jako dárek vlastnoručně vyrobenou
jarní výzdobu. Poslechli si pohádku, kterou napsaly a ilustrovaly děti
z 1. A. Pak Broučci poznávali naše ptáky podle vzhledu a zvuku a šlo
jim to. A následovalo to, na co se těšili – knížky.

D. Císařová, knihovnice

Městská knihovna Nové Hrady Vás zve

na besedu se spisovatelkou

Táňou Kubátovou
ve čtvrtek 24. dubna 2014 v 18.00 hodin

v Kulturně-spolkovém domě

Co najdete v mých knížkách

Stručně řečeno, pohádky pro velké holky, čili příběhy o lásce se
šťastným koncem.

Odpůrce romantické četby právě omdlel, Vy ostatní se dále do-
čtete, že mé knížky se odehrávají v současnosti a jejich hrdinkami
jsou aktivní mladé ženy, které rozhodně netráví svůj život vzdychá-
ním nad tím, že On, ten jediný vyvolený, se ne a ne objevit. Mnohdy
naopak vyznávají názor, že výhody nezávislého života na celé čáře
vítězí nad ošemetnostmi citového vztahu, a tudíž dá hlavnímu
hrdinovi leckdy dost práce přesvědčit je o opaku.

Jak vidět, schéma nijak objevné, zato osvědčené, použité v mno-
ha skutečných pohádkách i v románech pro ženy. Jen způsob ztvár-
nění je pokaždé jiný a já doufám, že i ten můj si dokáže najít své
čtenářky (a třeba i čtenáře).

Něco o mně

Jsem žena ve věku nejvýstižněji charakterizovatelném otřepanou
frází „mládí pryč a do důchodu daleko“. Vdaná, samostatně výdě-
lečně činná a permanentně náchylná k únikům z reality. Mým nejob-
líbenějším citátem je výrok Rudyarda Kiplinga: „Chceš realizovat
své sny? Probuď se!“ Já si ho ovšem obracím naruby, a tak v mém
podání zní: „Chceš zůstat ve svých snech? Nenech se budit!“

Kromě psaní mě baví také počítačová grafika. Obálky posled-
ních knížek vydaných v nakladatelství Petra počínaje Záručním lis-
tem na život jsou mým dílem, i když jsem se samozřejmě musela
držet obvyklého stylu obálek tohoto nakladatelství. V současné
době si o podobě obálek rozhoduji zcela sama, protože knihy
vydávám vlastním nákladem.

Broučci v knihovně

Školní družina v knihovně

Žabičky s paní učitelkou v knihovně

Druháci s paní učitelkou v knihovně

První třída paní učitelky Rolínkové
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Okénko do knihovny
Třinácté komnaty našich prezidentů – Václav Junek

Kniha není svým rozsahem příliš rozsáhlá, ale je nabitá výběrem událostí a fakty, které zá-
sadně ovlivňovaly naše dějiny a tedy i naše osudy. Pojednává o práci, životě a často i myšlení
mocných, tedy těch, kteří stáli a stojí na samém vrcholu pomyslné pyramidy - na Pražském
hradě - a dívali se či dívají „z vrchu“ na lid v „podzámčí.“ Přitom zřejmě při svém vládnutí si
ani sami neuvědomovali své „Třinácté komnaty“. Je dobře, že žijeme v době, kdy o mocných
této země můžeme veřejně vést jakoukoliv debatu, a dokonce, takto činíme i v této knize. Od-
halujeme jejich soukromí, slabá místa, chcete-li Třinácté komnaty. V tomto smyslu je tato
kniha ojedinělá a pro mnohé z nás mohou být některé informace velmi překvapivé. Kniha je
vybavena fotografiemi míst, kde naši prezidenti žili a kde jsou ti, kteří nás navždy opustili -
pohřbení.

Pád Anne Boleynové – Alison Weirová
Annu dovezli do vězení v Toweru 2. května 1536 a už 15. téhož měsíce ji soudili a shledali

vinnou z velezrady. Okolnosti vedoucí k jejímu zatčení zůstávají zahaleny rouškou tajemství.
Anebo snad Anna byla opravdu vinná, jak to stálo v obžalobě? Nikdy předtím nebyla napsána
kniha, která se věnuje výhradně Anninu pádu.

Na kanadském severu – Leoš Šimánek
Autor popisuje příhody, které zažil spolu s manželkou a synem během ročního pobytu ve

vlastnoručně postaveném srubu v kanadských horách Mackenzie. Jedinými jejich sousedy
byla divoká zvířata, se kterými nebylo jednoduché se sžít. Panenská severská příroda je obda-
rovala zážitky všeho druhu, jak překrásnými, tak i dramatickými.

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se

konají v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky
v Kulturním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 5. 4. – Popelka z krejčovského salónu – Malé divadlo, ČB
¡ 6. 4. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 13. 4. – Rumcajs loupežníkem – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 4. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 16. 4. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. 4. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 4. – Hledám děvče na boogie woogie – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 2. 4. – Hrdinské činy prostého lidu českého – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. 4. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4., 7., 16., 24., 26. 4. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 5. 4. – Talisman – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 5. 4. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 4. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 4. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. a 30. 4. – Jo není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 4. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 11. a 12. 4. – Yerma – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 4. – Nyní a navždy/Sedlák kavalír – DK Metropol, ČB
¡ 17. 4. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. a 30. 4. – Moz-art – DK Metropol, ČB
¡ 18. 4. – Hvězdy z Hotelu Palace – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 22. 4. – Sbohem, zůstávám! – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 24. – 26. 4. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 28. 4. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 28. 4. – Listování: Legenda H+Z – Malé divadlo, ČB
¡ 29. 4. – Únos ze serailu – Jihočeské divadlo, ČB

30. 4. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
5. 5. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 2. 4. – Marek Novotný Quintet & Gadrew Way – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 3. 4. – Hudba mezi žánry – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 29. 4. – Pavlína Jíšová a přátelé – Café Klub Slavie, ČB
¡ 4. 4. – Wohnout – Café Klub Slavie, ČB
¡ 5. 4. – Renata Drössler: Chanson Mon Amour – KSD Nové Hrady
¡ 9. 4. – Anna K.: Poprvé akusticky – DK Metropol, ČB
¡ 10. 4. – Horkýže slíže – Café Klub Slavie, ČB
¡ 11. 4. – The Spankers (CZ) & Fuera Fondo (SK) – Café Klub Slavie, ČB
¡ 12. 4. – Mandolína v baroku – Borovany
¡ 13. 4. – Velikonoční koncert JKF – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 17. 4. – The Drain – Café Klub Slavie, ČB

¡ 18. 4. – Somersby Gangster Trippin: B-complex – Café Klub Slavie, ČB
¡ 23. 4. – Dva – Café Klub Slavie, ČB
¡ 25. 4. – Vladimír 518 / James Cole – Café Klub Slavie, ČB
¡ 30. 4. – Jiří Schmitzer – Café Klub Slavie, ČB
¡ 27. 4. – Michal Horáček: Mezi námi – KD Veselí n. Lužnicí

Komentované prohlídky, přednášky, besedy:
¡ 3. 4. – 26. vycházka za historií odlévání zvonů rodinou Pernerů – ČB
¡ 4. 4. – Embéčkem kolem světa – DK Metropol, ČB
¡ 10. 4. – 27. vycházka za historií Dámského spolku Ludmila – ČB
¡ 12. 4. – Mezinárodní den památek (MDP):
  Prohlídka kostela Obětování Panny Marie
  Prohlídka radnice
  Budějovická pevnost na břehu Malše a Vltavy
  Po stopách starých domů v uličkách historického centra
  O čem vypráví umělecká výzdoba průčelí staveb
  Po Proudu českobudějovické vody, aneb od kašny k pítku
  Putování městem pro rodiny s dětmi
  Zaniklé hospody ležící jižně od náměstí
  Zednický mistr a všeuměl Jakub Bursa – přednáška
  Koncert folkové kapely Lakomá Barka
  Pohádka Jak Václav princeznu vyléčil a Zakletý les

¡ 24. 4. – 28. vycházka za historií zaniklých hospod města Č. Budějovice II – ČB
¡ 25. 4. – Hlad naděje – beseda s R. Zabloudilem – DK Metropol, ČB
¡ 26. 4. – 29. zájezd za historií Třeboňského archivu – po stopách V. Března

– ČB, Třeboň
¡ 29. 4. – Pohyblivé obrázky: Hana Voříšková +

koncert Muziga – Malé divadlo, ČB
¡ 15. 5. – 30. vycházka za historií slavných osobností pohřebných

u sv. Otýlie – ČB
¡ 29. 5. – 31. vycházka za budoucností opravené budovy Jihočeského muzea – ČB
¡ 8. 6. – 32. zájezd za historií života Emy Destinnové – ČB

Sport:
¡ 4. 4. – SK Dynamo x Loko Vltavín – Střelecký ostrov, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2014:
¡ 14. – 28. 6. – Tři mušketýři
¡ 17. – 28. 6., 4. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
¡ 1. – 14. 7. – Dekameron
¡ 17. – 26. 7. – Rusalka
¡ 29. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
¡ 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
¡ 14. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
¡ 21. – 24. 8. – Carmen

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

Služby informačního
centra Nové Hrady:
− prodej regionálních publikací a map,

upomínkových předmětů
− poskytování informací o regionu, propa-

gace města a regionu na veletrzích CR
− kopírovací služby (černobílé i barevné

kopírování) a skenování do velikosti
A3, fax, vyhledávání dopravních spojů

− prodej vstupenek na kulturní akce po-
řádané KIC NH

− prodej vstupenek portálu
www.cbsystem.cz – vstupenky do Ji-
hočeského divadla a na Otáčivé hle-
diště 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
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
Jelikož jsme se přehoupli ze zimy do krásného jara a turistická sezona

se pomalu blíží, i tentokrát pro Vás, čtenáře NZ, mám pár informací z na-
šeho íčka. 11. března jsme se u kolegů v Kaplici zúčastnili letošní první
schůzky pracovníků informačních center naší oblasti Novohradska, kde
jsme se navzájem informovali o turistických novinkách, důležitých kul-
turních či společenských akcích v celém regionu nebo dalších možnos-
tech společné propagace. O den později jsme se v Kulturně-spolkovém
domě sešli s poskytovateli služeb v cestovním ruchu v Nových Hradech.
I přes ne příliš vysokou účast si bylo možné vyměnit své názory, postřehy
a aktuální informace pro nadcházející turistickou sezonu. Všem zúčast-
něným tímto ještě jednou děkuji za čas, který nám věnovali, a věřím, že
pro každého bylo setkání přínosem. Pro nás tedy určitě!

A protože Vás ráda informuji i o nadcházejících událostech, přijmě-
te pozvání do českobudějovického DK Metropol, který 4. a 5. dubna
2014 hostí 7. ročník veletrhu Jihočeský kompas – veletrh turistických
příležitostí z regionů, měst a obcí hlavně Jihočeského kraje, kde svůj
stánek bude mít i město Nové Hrady.

Další pozvání bude směřovat k Otevírání letní turistické sezony v No-
vých Hradech, a to v sobotu 3. května od 13 hodin na novohradském ná-
městí, kde bude připraven živý mezinárodní trh s prezentací měst
zúčastněných v rámci konference New Castles of the World, dále řemesl-
ný trh a hudební vystoupení Pražského hradčanského orchestru, dechové
kapely Podhoranka, Novohradského smíšeného sboru a kvarteta Calypte.

O týden později, 10. května, se v Kaplici bude otevírat letní turistic-
ká sezona na Novohradsku opět formou sranda disciplín, za účasti zá-
stupců měst a obcí Novohradského regionu.

Na všechny vyjmenované akce Vás srdečně zvu!
Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Veletrh turistických příležitostí z regionů, měst a obcí

Jihočeský kompas

4. a 5. dubna 2014,
DK Metropol Č. Budějovice

pátek 4. dubna, 10 – 18 hod., sobota 5. dubna, 9 – 16 hod.
vstup volný www.jihoceskykompas.cz

VÝLETY DO RUMUNSKA
ZA NAŠIMI KRAJANY

¢ ZA RUMUNSKÝMI ČECHY A SLOVÁKY
21. – 28. 6. 2014
Program: Rumunský Banát, Svatá Helena, zaniká vesnice Eliza-
beth a vyhlídku vysoko nad Dunajem, vesnice Gernik s dosud
funkčními vodními mlýnky, plavba po Dunaji Kazaňskou sou-
těskou až do jeskyně Ponicova, Bihorsko-salajská oblast, město
Marghita, výlety po vesnicích a okolí – Čerpotok, Nová Huta,
Borumlaca, Varzal, Bodonoš a další, návštěva sídla Svazu Slo-
váků a Čechů žijících v Rumunsku, výjezd do horské oblasti
osídlení do nejmalebnější vsi Gemelčička, loučení a odjezd se
zastávkou v tržnici ve městě Oradea.
Cena výletu 8 600 Kč

¢ ZA RUMUNSKÝMI  SLOVÁKY
13. – 20. 9. 2014
Program: Město Marghita, Bihorsko-salajská oblast, Gemelčič-
ka, AleÕd, Čerpotok, Nová a Stará Huta, HalmãÕd, Varzal, Bo-
romlaka, Šastelek, Siplak, Bodonoš… Setkání s místními faráři,
příležitost poptat se po svých známých a na farách nahlédnout
do matrik, návštěva základní a mateřské školy i jednoho ze dvou
slovenských gymnázií v Rumunsku a také sídlo Svazu Slováků
a Čechů žijících v Rumunsku, poslední zastávka v tržnici ve
městě Oradea.
Cena výletu 8 200 Kč

O přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby, nástupní
místa a o vše další, co vám přijde na mysl pište na
zeman.ozzy@seznam.cz nebo volejte na mé tel. číslo 602 468 377

JAROSLAV ZEMAN, DiS.
CESTOVNÍ AGENTURA – TRAVEL AGENCY
turistický průvodce po Rumunsku
382 72, Dolní Dvořiště 148, CZECH REPUBLIC
IČO 48215171, DIČ CZ 7003216836
Tel. 00420 602 468 377, zeman.ozzy@seznam.cz

Dvoudenní poznávací výlet
do Novohradských hor

Termín: 23. - 24. 5. 2014
Téma: Voroplavba v Novohradských horách, návštěva míst

spojená s plavbou dřeva, navštívíme také tvrze Pořešín,
Sokolčí, Soběnovskou přehradu.

Průvodce: Pavel Mörtl
Přenocování v Hotelu U Pralesa v Černém Údolí (bývalá rota)

Přesuny autobusem a pěšky.
Účastnický poplatek 250 Kč.

Přihlášky na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, kic@novehrady.cz

POZVÁNKA NA CYKLOAKCE
Sportovní klub Vitoraz  České Velenice pořádá v letošním
roce několik cykloakcí, na které bychom vás rádi pozvali.

Cyklosezonu zahajujeme tradičně první víkend v květnu
celodenním cyklovýletem.
¡ Sobota 3.5.2014 ve spolupráci s Městem České Velenice a pod zášti-

tou Krajského úřadu Jihočeského kraje 14. ročník VITORAZSKÁ
JÍZDA 2014. Start v sobotu ráno v 9.30 hod ze stadionu Loko. Tra-
sa rakouským Vitorazskem přes Gmünd, Litschau do Staňkova na
rybí speciality a přes Chlum u Tř., Klikov, Paris, Rapšach s dojez-
dem do Českých Velenic. Večer od 20.00 do 2.00 hod. v Kulturním
domě Beseda Oldies disko 60. – 80. léta. Bohatá tombola s hlavní
cenou týdenní cyklo v Alsasku v hodnotě 8190,- Kč.

Dále se můžete zúčastnit
¡ 17. května – Jednodenní cyklovýlet do Rakouska na cyklostezku

Kremstalradweg. Začínáme ve vesnici Klaus přes zajímavé klášte-
ry v Schlierbachu a v Kremsmünsteru s dojezdem do městečka Traun.

¡ 24. – 25. května – Sraz vícekol Mysliboř 2014. Cykloturistika
v okolí Telče. Večer taneční zábava v místním kulturním domě.
Zájemci se dopravují na sraz vlastním autem.

V letních měsících pořádáme několik týdenních cyklovýletů po Evropě.
¡ Začínáme v červnu 15. do 22. 6. Alsaskem. Doprava bus s přívě-

sem na kola, ubytování penzion s polopenzí. Velice pěkné a nená-
ročné trasy po vinných cyklostezkách.

¡ V červenci od 14. do 19. 7. jedeme do rakouských Alp. Proje-
deme známá místa od Krimmelského vodopádu, Zell am See,
Bad Gastein, Schladming, Radstadt okolo jezer Attersee, Mondsee,
Traunsee. Ubytování v turistické ubytovně s polopenzí.

¡ V srpnu od 10. do 17. 8. jedeme do centrálního Švýcarska. Velice
zajímavá cykloturistika od Oberalppassu přes Luzern, soutěsku
řeky Aary, Engelberg, okolo Vierwaldsteterského jezera a mnoho
zajímavých míst. Zvláštní trasy pro MTB vysoko v horách. Ubyto-
vání penzion s polopenzí.

¡ Poslední naší akcí je jižní Chorvatsko od 12. do 21. září. Od řeky
Neretvy přes Bosnu až na ostrovy Mljet a Korčulu. Několik tras na
poloostrově Pelješac. Ubytování v pensionu s polopenzí.

Autobusová doprava z Telče přes Dačice, Slavonice, Č. Velenice,
Č. Budějovice
Více informací k jednotlivým akcím a katalog na
luzickyantonin@gmail.com, nebo na telefonu 602 1184 92.
Foto z akcí na https://www.facebook.com/pages/SK-Vitoraz/160951662859
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I. kolo Ligy mládeže v karate v Českých Budějovicích
Start se našim nejmladším závodníkům vydařil

V neděli 23. února 2014 se ve velkém sále kulturního domu Metro-
pol konalo I. kolo Ligy mládeže v karate, kterého se účastnilo více jak
150 závodníků ze 12 oddílů nejen z Jihočeského kraje. Na zahajovacím
kole se novohradský jedenáctičlenný závodní tým rozhodně neztratil.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně kata – sestavy složené z po-
stojů, krytů, úderů a samozřejmě kopů karate, které jsou koncipovány
do předepsaného systému a prezentují obranu a boj proti imaginárním
útočníkům. Závodník zde prezentuje všechny techniky karate, které se
naučil do výše technického stupně (barevné pásy na kimonu), ale také
svoji paměť a koordinaci pohybu a v neposlední řadě fyzickou kondici.
V této disciplíně získali: Eliška Rolínková 2. místo (11-12 let fialové a
hnědé pásky), Nikola Staňková 2. místo v kategorii mladší žákyně (bílé
pásky), Karolína Staňková 2. místo kata starší žákyně (bílé pásky), Da-
vid Macho 3. místo mladší žáci (bílé pásky), Kryštof Vinický 5-7 let
(7.–6. kyu) 3. místo, Jan Švenda 3. místo mladší žáci, Marek Rolínek
3. místo (7-13 let fialové a hnědé pásky), Natálie Machová 3. místo kata
starší žákyně (žluté a zelené pásky).

Volnou disciplínou byla soutěž dvojic v přesnosti a rychlosti prove-
dení pěti bočních kopů na lapu. V této dynamické disciplíně vybojoval
Honzík Švenda 2. místo mezi ml. žáky.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zápase kumite, kde proti sobě
postupně nastupují dvojice dle věku, pohlaví, hmotnosti a technického
stupně. Mezi staršími žákyněmi vybojovala 2. místo Nikola Staňková.

V kumite mladších žáků získal Kryštof Vinický 3. místo v kategorii bez
rozdílu hmotnosti.

Čtvrtou disciplínou bylo Ipon Shobu kumite, jedná se o zajímavý
zápas dvojic podle pravidel kumite, ale vítězí ten, kdo rychleji získá
„Ipon“ jeden bod, nebo dvě „wazari“, tedy dva poloviční body. Závod-
ník nemá čas moc taktizovat a musí co nejdříve zabodovat, jinak ho
soupeř porazí bez ohledu na časový limit. Tomáš Balko vybojoval v sil-
né konkurenci 3. místo mezi staršími žáky bez rozdílu vah.

Děkuji celému závodnímu týmu, trenérům a samozřejmě rodičům
za podporu našich závodníků. Nyní se připravujeme na Národní pohár
8. 3. v Praze, který je nominační na MČR mládeže a na Mistrovství ČR
dospělých, které se koná 29. 3. v  Ústí nad Labem.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

II. kolo Ligy mládeže v karate v Českém Krumlově
Start se našim nejmladším závodníkům opět vydařil

V sobotu 22. března 2014 se tělocvičně
Gymnázia v Českém Krumlově konalo II. kolo
Ligy mládeže v karate, kterého se účastnilo
více jak 120 závodníků ze 12 oddílů nejen z Ji-
hočeského kraje. Na zahajovacím kole se no-
vohradský závodní tým rozhodně neztratil.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně
kata – sestavy složené z postojů, krytů, úderů a
samozřejmě kopů karate, které jsou koncipo-
vány do předepsaného systému a prezentují
obranu a boj proti imaginárním útočníkům.
Závodník zde prezentuje všechny techniky ka-
rate, které se naučil do výše technického stup-
ně (barevné pásy na kimonu), ale také svoji
paměť a koordinaci pohybu a v neposlední
řadě fyzickou kondici. V této disciplíně získa-
li: Anna Pupavová kontumačně 1. místo a ve
spojené kategorii pěkně zacvičila sestavu, ale
nestačila na zkušenější soupeřku. Kryštof Vi-
nický v prvním kole nezvítězil, v repasaži vy-
hrál a získal 3. místo, Tomáš Balko nastoupil
proti favoritovi Nechybovi, kterému podlehl,
ale v repasáži se mu podařilo získal 3. místo.
Karolína Staňková v prvním kole podlehla,
opět se v repasaži naklonilo štěstí na naši stra-
nu, zabojovala a získala další 3. místo pro náš
oddíl. Ondrovi Burešovi se přes pěkně zacvi-
čenou kata nepodařilo probojovat z prvního
kola. Nikola Staňková v prvním kole zvítězila
nad soupeřkou, v boji o finále podlehla, dále
nastopila do repasaže o třetí místo, tam se naši
závodnici nepodařilo zvítězit, takže „pouze“
4. místo.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zá-
pase kumite, kde proti sobě postupně nastupují
dvojice dle věku, pohlaví, hmotnosti a technic-
kého stupně. V kumite mladších žáků získal
Kryštof Vinický a Anna Pupavová kontumač-
ně 1. místo. Anička se utkala ve vyšší kategorii
na přátelský zápas s výherkyní, Anna na svém
prvním zápase předvedla pěkný výkon, sou-

peřce podlehla, ale jednalo se o rovnocenný
zápas v kategorii bez rozdílu hmotnosti. Karo-
lína Staňková vybojovala mezi žákyněmi stří-
brnou medaili. Ondra Bureš opět na kumite
poprvé. V prvním kole prohrál těsně a bohužel
ani v boji o třetí místo neuspěl. Přesto Ondrův
výkon byl velice pěkný. Nikola Staňková v prv-
ním kole vyhrála na praporky, ve finále bohužel
soupeřce podlehla a získala stříbro. Tomáš
Balko vybojoval v kategorii žáků 2. místo.
Děkuji celému závodnímu týmu, trenérům a
samozřejmě rodičům za podporu našich zá-
vodníků.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

TJ Sokol Nové Hrady – oddíl kuželek
Blíží se konec kuželkářské sezony 2013-2014, takže je třeba bilancovat a samozřejmě infor-

movat širokou veřejnost. I v této sezoně jsme dosáhli řady mimořádných úspěchů, dílčích úspě-
chů ale také některých zklamání. Všechna naše družstva (muži A, B, C, ženy, dorostenci, žáci a
senioři) soutěžila jak v periodických soutěžích na úrovni meziokresního i krajského přeboru.
V této informaci se zaměřím především na soutěže jednotlivců na krajské a republikové úrovni.
V krajském přeboru mužů v Blatné, který byl současně kvalifikací na Mistrovství republiky,
nás reprezentovali Stanislav Sladký, Jiří Cigánek, Libor Tomášek a Jan Silmbrod st. Výborné-
ho umístění a tím pádem i postup si vybojovali S. Sladký výkonem 551 kuželek a J. Cigánek,
výkonem 513 kuželek. V krajském přeboru seniorek jsme již tak úspěšní nebyli, protože jak
Mileně Šebestové, tak ani Ludmile Sladké se nepodařilo umístění mezi postupující. V Mistrov-
ství Jihočeského kraje žen v Táboře se podařil postup do semifinále Mistrovsví ČR Stanislavě
Betuštiakové výkonem 562 kuželek. Méně úspěšná byla Romana Kříhová, které se postoupit
nepodařilo. Na mistrovství Jihočeského kraje juniorů a juniorek, které letos proběhlo v Č. Vele-
nicích, nás zastupovali Jiří Konárek a Tereza Kříhová. Tereza obsadila 8. místo a Jirka byl 12.
Zatím největšího úspěchu dosáhla v kategorii žen Stanislava Betuštiaková, která v semifinále
Mistrovství ČR v Č. Velenicích výkonem 612 kuželek porazila všech 24 semifinalistek a jasně
postupuje do finále. To proběhne 3. – 4. 5. 2014 v Praze. Ve stejné soutěži mužů v Praze byl
velmi úspěšný Jiří Cigánek, který výkonem 583 kuželek vybojoval 2. místo, a tím i postup do
Pelhřimova, kde se uskuteční ve dnech 3. – 4. 5. 2014 finále. Své zastoupení jsme měli i v Kraj-
ském přeboru žákyň, kde nás reprezentovala Stanislava Betuštiaková ml. I ona si vybojovala
svým vítězstvím přímý postup na Mistrovství ČR, které se koná 24. – 27. 4. v Náchodě. Všem
finalistům blahopřejeme a budeme při finále Mistrovství ČR fandit a držet palce.

Za TJ Sokol Nové Hrady – oddíl kuželek Stanislav Sladký

Zleva Kryštof Vinický, Tomáš Balko, Anna Pu-
pavová, trénér Petr Zachař, Karolína a Nikola
Staňkovi

Kryštof Vinický útočí kopem na
horní pásmoTomáš Balko zasahuje protivníka
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

§ Prodám slunný byt 3+1 v Trhových Svinech o výměře 71,65 m2.
Dům je nově zateplen + plastová okna.
Zánovní plynové topení + možnost topení krbovými kamny
v obývacím pokoji. Byt je ve 2. patře a patří k němu 2 sklepní
kóje. Obchodní centrum Lidl cca 200 m, škola + školka 500 m.
Cena: 990 000 Kč, Tel.:723 983 224

§ Prodám zděný byt 2+KK, 48 m2, sídliště Na Pražské 753,
Suchdol nad Lužnicí. Cena: 570.000 Kč, Tel.: 602 109 333

§ PRODÁM  LEVNĚ !
4 ks letní gumy 175/70 R13, 2 ks zimní gumy 175/70 R13
K doptání na telefonu: 721 036 614

§ Prodám byt 2+1, os. vlastnictví, Nové Hrady
62 m2, 2. patro ze 3, bez balkonu, 2 sklepy, v blízkosti
náměstí, nová plastová okna, parapety, žaluzie,
topení – elektrické (noční proud).
Cena 790.000 Kč (včetně poplatků a právních služeb)
Kontakt: mobil 721 474 7412, e-mail: michal@boars.cz

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

§ Pronajmu byt 3+1 blízko centra Nových Hradů, částečně vybavený.
Více informací na tel.: 734 105 238.

řádková inzerce

Kurzy
anglického jazyka

Nabízím kurzy konverzace v anglickém jazyce
pro jednotlivce či malé skupinky

Cena 250 Kč / 1 hodina

Zájemci volejte na tel. číslo 775 003 253
Dale Lehnhoff – pedagog

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

v rámci rezervačního systému
„CB - SYSTEM“.

Po Vánocích byla nalezena naproti Zahradnictví
v N. Hradech zlatá náušnice (pravděpodobně dívčí).
Na IC či „ztrátech a nálezech“ se zatím po ní nikdo
nesháněl ani neptal.

Více informací se dozvíte u paní Kubátové, tel. 723 926 639
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