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Novohradsky i světově?
Na přelomu dubna a května se v Nových Hradech uskuteční setkání zástupců měst s názvem

Nové Hrady – Newcastles, a to z několika států světa (Japonsko, Gruzie, Lotyšsko, Německo,
Dánsko, Švýcarsko a další). Cílem setkání, které je už osmé v pořadí, je vzájemná výměna zku-
šeností v různých oblastech fungování měst – zaměstnanecká politika, cestovní ruch, překoná-
vání bariér, ale  i samotné setkání a poznání se lidí z různých koutů světa.

Součástí programu konference je i doprovodný kulturní program, který se bude konat zejmé-
na na novohradských památkách, na programu konference jsou dále i odborné exkurze po na-
šem regionu a jižních Čechách.

Pokud se aktivně na programu konference nepodílíte a budete se chtít dozvědět o jejím průbě-
hu a výsledku něco více, přijďte v sobotu 3. 5. odpoledne na novohradské náměstí. V rámci akce
Zahájení letní turistické sezony vás novohradský starosta a další organizátoři konference sezná-
mí s tím, k jakým závěrům či novým poznatkům dospěli, co nového a prospěšného by mohlo ze
setkání vyplynout do budoucna i pro náš „Newcatles“ a také se zde můžete osobně s některými
účastníky konference osobně setkat na prezentačním stánku NC.

A nejen to, na celé odpoledne je pro všechny připraven program s populárním kuchařem Pet-
rem Stupkou, o další dobré jídlo se postará také třeboňská restaurace Šupina a Šupinka, nebude
chybět ani prezentační stánek firmy Rybářství Nové Hrady s. r. o. s živými rybami a ukázkou pa-
sování na rybáře, k prodeji bude i několik potravin menších producentů (pečivo, mošty, mléčné
výrobky) a řemeslné výroby. Po celé odpoledne se budete moci potěšit i dobrou muzikou
v podání dechové hudby  Podhoranky a Pražského hradčanského orchestru.

Pokud nám bude počasí přát a plánovaný program se nám podaří zcela uskutečnit, mohli by-
chom strávit první květnové sobotní odpoledne pěkně Novohradsky a trochu „světově“ zároveň.

K. Jarolímková

Věřím, že skvělý koncert zpěvačky Renáty Drössler byl pro všechny poslu-
chače opravdu krásným hudebním zážitkem. Více uvnitř čísla. K. J.

Na Jihočeském kompasu došlo i ke korunovaci nové krále Pohádkové-
ho království, kterým se stal Václav Vydra. Více uvnitř. čísla. K. J.

Třetím veletrhem cestovního ruchu,
na kterém jsme se osobně účastni-
li a prezentovali naše město, byl
Jihočeský kompas.

Více uvnitř čísla. K. J.
Blahopřejeme tentokrát i novohradským psovodům i pej-
skům k vítězství!                              Více uvnitř čísla. K. J.

Město Nové Hrady
a Svaz tanečního sportu ČR pořádá

36. ročník
taneční soutěže

Novohradská
číše

Memoriál Karla Hrušky

1. 5. 2014, od 10.00 hod.,
v sále Hotelu Máj Nové Hrady
předprodej vstupenek zajišťuje

KIC N. Hrady
další informace na tel. 386 362 195

Pozvánky na květen
1.5. Taneční soutěž Novohradská číše
3. 5. Zahájení hlavní turistické sezony

s programem na novohradském
náměstí

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

7. 5. Vernisáž výstavy obrázků žáků
ZŠ N. Hrady

9. 5. Soutěž Novohradská flétna
10. 5. Soutěž v požárním sportu

v Byňově
15. 5. Koncert sborů a hosté
16. 5. Memoriál Josefa Machutky
17. 5. Jarní výprava

poř. MOP-ČSOP N. Hrady
21. 5. KPH – Koncert mladých talentů
22. 5. Besídka ve školní družině
29. 5. Májový koncert žáků ZUŠ
31. 5. Dětské rybářské závody

na Zevlově rybníku
31. 5. Dětský den v Byňově
31. 5. Dětský den v zámeckém parku
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Zápis z 107. schůze městské rady
ze dne 12. 3. 2014 - mimořádná

Bylo projednáno:

� 1. Bezpečnostní situace – jednání se
zástupci Policie ČR
Rada bere na vědomí informaci velitele ob-
vodního oddělení Policie ČR Trhové Sviny
pana Bc. V. Skabalíka o zajištění bezpečnos-
ti občanů a majetku, řešení současné situace,
možnostech další spolupráce a připravova-
ných kontrolách v oblasti dodržování pravi-
del silničního provozu (rychlost, alkohol,
návykové látky). Rada pověřuje místosta-
rostu Bc. J. Vochosku přípravou návrhu
obecně závazných vyhlášek k řešeným
otázkám bezpečnosti ve městě a osadách.
(S ohledem na aktuální bezpečnostní situaci
ve městě a osadách byli na jednání rady po-
zváni velitel obvodního oddělení Policie
ČR Trhové Sviny pan Bc. V. Skabalík se
svým kolegou M. Brychtou, kteří informo-
vali radu města o zajištění bezpečnosti ob-
čanů a majetku, řešení současné situace a
možnostech další spolupráce. Byly též dis-
kutovány možnosti legislativních kroků,
které by mohlo v součinnosti s Policií ČR
učinit Město Nové Hrady k omezení někte-
rých negativních jevů /obecní vyhlášky –
zákaz konzumace alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích apod. /. Velitel
OOP Trhové Sviny též informoval radu
města o připravovaných kontrolách v oblas-
ti dodržování pravidel silničního provozu
/rychlost, alkohol, návykové látky/ a dalších
aktivitách zaměřených na ochranu majetku.
Rada pověřila místostarostu Bc. J. Vocho-
sku přípravou návrhu obecně závazných vy-
hlášek k řešeným otázkám.)

� 2. VZ - Zpracování projektové žádosti
Rada města schvaluje dodavatele veřejné
zakázky: Zpracování projektové žádosti
„Výstavba a zkapacitnění místních komuni-
kací v Nových Hradech“ p. Petra Heidinge-
ra, České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci o
veřejné zakázce malého rozsahu na Zpraco-
vání projektové žádosti „Výstavba a zkapa-
citnění místních komunikací v Nových
Hradech“. Osloveny byly tři firmy s tím, že
rozhodující byla nabídková cena.)

Zápis ze 108. schůze městské rady
ze dne 18. 3. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 106. a 107.
jednání rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 106. a 107. jednání
rady města.

� 2. Finanční příspěvky
Rada města souhlasí s návrhem na přidělení
příspěvků pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2014 a postupuje návrh k projednání na jed-
nání zastupitelstva města s doporučením, aby
zbylé finanční prostředky do výše schvále-

ného v rozpočtu města byly ponechány jako
rezerva pro případné další žádosti k realizaci
akcí dle pravidel pro přidělování příspěvků.
(Rada města projednala návrh přidělení pří-
spěvků pro spolky a zájmové organizace
v rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2014, kdy byla pro tuto podporu vyčleněna
částka 1,3 milionu korun. Návrh byl zpraco-
ván MěÚ Nové Hrady, Investičním a majet-
kovým odborem na základě došlých žádostí
a vyúčtování příspěvků za rok 2013. Návrh
následně projednala finanční komise. Rada
souhlasila s návrhem přidělení příspěvků
s tím, že zbylé finanční prostředky do výše
schválené v rozpočtu města doporučuje po-
nechat jako rezervu pro případné další žá-
dosti k realizaci akcí dle pravidel pro
přidělování příspěvků. Rada postupuje ná-
vrh k projednání zastupitelstvu města.)

� 3. Návrh na výplatu jednorázových
odměn členům výborů
Rada města souhlasí s předloženým návr-
hem na výplatu jednorázové odměny za vý-
kon funkce členům výboru, kteří nejsou
členy zastupitelstva města a postupuje tento
návrh k projednání zastupitelstvu města No-
vých Hradů.
(Rada projednala návrh na výplatu jednorá-
zové odměny za výkon funkce členům vý-
borů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města. Návrh na výplatu jednorázové odmě-
ny je stanoven ve stejné výši jako v roce
2013.)

� 4. Revokace usnesení zastupitelstva
města
Rada města souhlasí s revokací usnesení za-
stupitelstva města č. 22 ze dne 12. 12. 2013
bod 2.5. Rada města souhlasí s prodejem
pozemku parc. č. 56 (dle GP č. 151-6F/
2014) o výměře 2 255 m2 v k. ú. Nakolice
manželům Michaele a Jiřímu Hořejších,
5. května čp. 323 Ledenice, za částku
100,- Kč/m2.
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 56 (dle GP č. 151-6F/2014 díl „a“) o
výměře 54 m2 v k. ú. Nakolice Mgr. Renatě
Brouskové, Vilová čtvrť 293, Nové Hrady,
za částku 100,- Kč/m2 a úhradu nákladů za
geometrický plán.
Rada města postupuje projednání prodeje
pozemku parc. č. 56 v k. ú. Nakolice zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od Mgr. Renaty Brouskové,
Nové Hrady žádost o odkoupení části po-
zemku parc. č. 56 v k. ú. Nakolice. Zastupi-
telstvo města dne 12. 12. 2013 rozhodlo
o prodeji tohoto pozemku manželům Hořej-
ším. Prodej zatím nebyl realizován a man-
želé Hořejších souhlasí s oddělením části
této parcely.)

� 5. Aktualizace Programu regenerace
MPZ Nové Hrady
Rada souhlasí s navrženou Aktualizací
Programu regenerace MPZ Nové Hrady
v roce 2014 a návrhem realizace akcí v roce
2014 a postupuje je ke schválení zastupitel-
stvu města.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh aktua-
lizace Programu regenerace městské
památkové zóny Nové Hrady. Program
bude aktualizován: Památka č. 1 Nový zá-
mek č. p. 136 – restaurování kamenných

balkónů, dále Památka č. 2 Kostel sv. Petra
a Pavla – restaurátorská obnova dřevěných
vstupních dveří. V roce 2014 jsou navrženy
k realizaci: 1. Oprava kamenného schodiště
v areálu zámeckého parku v Nových Hra-
dech; rej. Č. 46602/3-286, 2. Obnova Kaple
sv. Jana Nepomuckého; rej. Č. 36702/3-313,
3. Oprava severní strany fasády radnice č. p.
46 v Nových Hradech; rej. Č. 25072/3-285,
4. Oprava fasády dvorního traktu č. p. 43
v Nových Hradech; rej. Č. 33749/3-293,
5. Restaurování kamenných balkonů zám-
ku; rej. Č. 46602/3-286.)

� 6. Projekt „Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových
Hradech“
Rada města bere na vědomí stav přípravy
projektu „Výstavba a zkapacitnění místních
komunikací v Nových Hradech“ a postupu-
je jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Starosta města informoval radu o přípravě
projektu, který řeší výstavbu komunikace
v rámci ZTV Jižní Město a rekonstrukci
/zkapacitnění/ komunikace k areálu bývalé
pohraniční roty /od cesty k celnici kolem
vodárny/. Rada vzala na vědomí stav pří-
pravy projektové žádosti a postoupila jej ke
schválení zastupitelstvu města.)

� 7. Aktualizace pasportu místních
komunikací
Rada města bere na vědomí informaci o ak-
tualizaci pasportu místních komunikací a
postupuje zastupitelstvu města ke schválení
aktualizaci pasportu místních komunikací.
(Starosta města informoval radu o zpraco-
vání aktualizace pasportu místních komuni-
kací. Některé účelové komunikace budou
v rámci nového pasportu povýšeny na míst-
ní komunikace, a to zejména za účelem uva-
žovaného podání žádostí z dotačních titulů
řešících rekonstrukci či výstavbu místních
komunikací.)

� 8. Návrh odměny za výkon funkce
v komisích města
Rada města schvaluje výplatu jednorázo-
vých odměn za výkon funkce členům komi-
sí dle návrhu.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh na vyplacení jed-
norázových odměn členům komisí, kteří ne-
jsou členy zastupitelstva města.)

� 9. Žádost o prodej části pozemku v k. ú.
Údolí u N. Hradů
Rada města bere na vědomí žádost Ing. Ale-
še Duška, Údolí 24 o prodej části pozemku
parc. č. 1440/4 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů a postupuje žádost Osadnímu výboru
Údolí u Nových Hradů.
(Rada obdržela od Ing. Aleše Duška, Údolí
24 žádost o prodej části pozemku parc. č.
1440/4 v k. ú. Údolí u Nových Hradů, neboť
je vlastníkem rodinného domu, který souse-
dí s tímto pozemkem.)

� 10. Návrh na odkoupení parcel v k. ú.
Byňov
Rada města bere na vědomí žádost p. Václa-
va Bilenčuka, Borovany. Rada pověřuje
místostarostu p. M. Šlence místním šetře-
ním a postupuje žádost Osadnímu výboru
Byňov, Jakule, Štiptoň.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od p. Václava Bilenčuka,
Borovany návrh na odkoupení pozemků
parc. č. 584/4, č. 584/1, 583/1 a 2618 v k. ú.
Byňov. Ve středu těchto pozemků stojí by-
tový dům v soukromém vlastnictví, včetně
kolniček, ke kterým není jiný přístup než
přes shora uvedené pozemky.)

� 11. Zveřejnění záměru města
o pronájmu nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 57 nám. Republiky,
Nové Hrady pí. Markétě Morongové, Hra-
dební 377, Nové Hrady za částku 500,-
Kč/m2/rok, na dobu pěti let s tříměsíční vý-
povědní lhůtou a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor rada projednala došlé žádosti o
pronájem těchto prostor, a to žádost p. Mar-
kéty Morongové, která nabídla za pronájem
500,- Kč/m2/rok s tím, že v prostorách bude
provozovat kadeřnický salón. Dále žádost
Bc. Romana Schmidta, který také nabídl
částku 500,- Kč s tím, že v této provozovně
zřídí kancelář nezávislého finančního pora-
denství. Dále předložil nabídku p. Pavel Hr-
vola ml., a to ve výši 378,- Kč/m2/rok s tím,
že v této prodejně bude prodej a oprava jízd-
ních kol.)

� 12. Žádost o grant
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí dotace Jihočeského kraje v rámci
Grantů Jihočeského kraje pro rok 2014 na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obcí Jihočeského kraje.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh žá-
dosti o poskytnutí dotace Jihočeského kraje
na podporu jednotek sborů dobrovolných
hasičů obcí Jihočeského kraje. Jedná se
o věcné prostředky určené k záchranným
pracím. Celkové náklady činí 89.126,- Kč,
z toho z rozpočtu města je plánovaná částka
ve výši 26.740,- Kč.)

� 13. Smlouva o poskytnutí neinvestičního
příspěvku
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí příspěvku
SD/KHEJ/075/14 ve výši 11 000,- Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí příspěvku č. SD/
KHEJ/075/14 na podporu úhrad výdajů
spojených se zásahy hasičské výjezdové
jednotky mimo územní obvod. Výše pří-
spěvku činí 11 000,- Kč.)

� 14. Smlouva o poskytnutí investičního
příspěvku
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí příspěvku
SD/KHEJ/026/14 ve výši 96 000,- Kč a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje návrh
Smlouvy o poskytnutí příspěvku SD/KHEJ/
026/14 ve výši 96 000,-Kč na pořízení DP Drä-
ger /2ks – komplet/ pro výjezdovou jednotku
SDH obce Nové Hrady kategorie JPO III.)

� 15. Poskytnutí prostor pro dětský
rybářský kroužek
Rada souhlasí s poskytnutím prostor pro
Český rybářský svaz Místní organizace 3
České Budějovice pro klubovnu dětského
rybářského kroužku v Polyfunkčním pasiv-
ním domě s tím, že podmínky poskytnutí
jedné klubovny budou shodné s podmínka-
mi dalších místních organizací, které sídlí
ve Spolkovém a kulturním domě (tj. popla-
tek 5 000,- Kč ročně na úhradu části energií
a zajištění úklidu).
(Rada obdržela od Českého rybářského sva-
zu Místní organizace 3 České Budějovice
žádost o poskytnutí prostor pro klubovnu
dětského rybářského kroužku. Organizace
nabízí zabezpečení výuky různých rybolov-
ných technik a má zájem spolupracovat
s dalšími kroužky v Jihočeském kraji.)

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

� 17. Pronájem pozemků v k. ú. Nové
Hrady
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 732/21 o výměře cca 1 000 m2 a
parc. č. 1006/5 o výměře 19 m2 v k. ú. Nové
Hrady od MVDr. Pavla Kypeta, Nové Hra-
dy, na dobu určitou do 31. 12. 2021, s výší
nájmu 1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 817/21 o výměře 56 m2, parc. č.
829/28 o výměře 149 m2, parc. č. 829/46
o výměře 147 m2, parc. č. 831 o výměře 38
m2, parc. č. 836/4 o výměře 1 098 m2, parc.
č. 836/11 o výměře 1 132 m2 , parc. č.
863/30 o výměře 118 m2 v k. ú. Nové Hrady
od pí. Marie Tauchmanové, Nové Hrady, na
dobu určitou do 31. 12. 2021, s výší nájmu
1,- Kč/m2/rok a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Rada města schvaluje pronájem pozemků
parc. č. 863/21 o výměře 3 606 m2, parc. č.
870/2 o výměře 1 747 v k. ú. Nové Hrady od
pí. Františky Bedriové a Martina Bedriho,
Nové Hrady, na dobu určitou do 31. 12.
2021, s výší nájmu 1,- Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Starosta informoval radu o přípravě projek-
tu „Výstavba a zkapacitnění místních ko-
munikací v Nových Hradech“ a nutnosti
schválení nájemních smluv k částem poze-
mkům, na kterých bude projekt realizován.
Tyto pozemky jsou ve vlastnictví MVDr.
Pavla Kypeta, pí. Marie Tauchmanové, p.
Martina Bedriho a pí. Františky Bedriové.)

� 18. Pronájem nebytových prostor nám.
Republiky čp. 57
Rada města schvaluje záměr pronájmu ne-
bytových prostor nám. Republiky čp. 57
o výměře 16 m2 s tím, že minimální roční
nájemné je stanoveno ve výši 365,- Kč/m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce města.
(Rada projednala možnost pronájmu nebyto-
vých prostor nám. Republiky čp. 57. Míst-
nost v zadní části průchodu je nevyužívána, a
proto rada navrhla zveřejnění záměru prostor
pronajmout s tím, že by dané prostory mohl
využít např. některý z neúspěšných uchaze-
čů o jiné prostory v čp. 57.)

� 19. Nájem svatební místnosti
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
prostor ke sňatečným obřadům s Národním
památkovým ústavem České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Národního památkového
ústavu České Budějovice návrh smlouvy o
nájmu prostor ke sňatečným obřadům v are-
álu Státního hradu Nové Hrady.)

Zápis ze 109. schůze městské rady
ze dne 1. 4. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 108. jednání
rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 108. jednání rady města.

� 2. Smlouva ROP NUTS II Jihozápad
Rada města schvaluje Smlouvu o podmín-
kách poskytnutí dotace z Regionálního ope-
račního programu NUTS II Jihozápad na
projekt „Revitalizace Buquoyské hrobky a
městského opevnění pro rozvoj cestovního
ruchu v Nových Hradech“ a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 3. Oznámení vyhlášení konkurzního
řízení
Rada města schvaluje vyhlášení konkurzní-
ho řízení na vedoucí pracovní místo ředite-
le/ky příspěvkové organizace Základní
školy Nové Hrady, Komenského 30.
(Rada projednala možnost vyhlášení kon-
kursního řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ky Základní školy Nové Hrady
s tím, že bude vyhlášeno konkursní řízení
na toto místo.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 5
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2014.

� 5. Souhlas vlastníka
Rada města souhlasí s přenecháním části
nemovitosti nám. Republiky čp. 46, Nové
Hrady, Restaurace Pod Radnicí, do podná-
jmu společnosti TIPSPORT a. s., Beroun a
pověřuje starostu vydáním souhlasu s tím,
že bude respektováno závazné stanovisko
vztahující se ke kulturní památce - radnice.
(Rada obdržela od společnosti TIPSPORT
a. s., žádost o souhlas vlastníka s přenechá-
ním části nemovitosti do podnájmu, nám.
Republiky čp. 46, v Restauraci Pod Radni-
cí, za předpokladu, že bude dodrženo zá-
vazné stanovisko vztahující se ke kulturní
památce.)

� 6. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Jiřího
Lívance, České Budějovice o odkoupení části
pozemků par. č. 12/1 a č. 12/10 o výměře cca
415 m2 v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje
místostarostu p. Šlence a Osadní výbor Nako-
lice, Obora, Vyšné místním šetřením.

� 7. Žádost o řešení parkovacích míst
Rada města bere na vědomí žádost Spole-
čenství vlastníků jednotek Nové Hrady 247
o navýšení počtu parkovacích míst pro
osobní auta a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela od Společenství vlastníků
jednotek Nové Hrady 247 žádost o řešení
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parkovacích míst v prostranství Navrátilovy
ulice s žádostí o navýšení počtu parkova-
cích míst pro osobní automobily. Starosta
v této věci informoval členy rady o jednání
se zástupci žadatelů s tím, že návrh bude
prokonzultován s projektantem, následně
předložen k projednání v radě města a s oby-
vateli dotčené lokality. Návrh bude obsaho-
vat řešení parkovacích ploch u domů čp. 246
a 247, včetně řešení odstranění bývalého
septiku a zachování popelnicových boxů.)

� 8. Dohoda č. 1 o úpravě soupisu dokladů
a účtů
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 o úpravě
soupisu dokladů a účtů u akce OPŽP č.
12108492 se Státním fondem životního
prostředí ČR a pověřuje starostu podpisem
dodatku smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR Dodatek č. 1 o úpravě soupisu
dokladů a účtů u akce OPŽP č. 12108492
k akci „Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Nové Hrady“.)

� 9. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. CB-014130000532/001
se společnosti E. ON Distribuce, a. s. České
Budějovice na akci „Nové Hrady, zahrádky
– kabel NN“ a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. návrh smlouvy o věcném břemeni
č. CB-041130000532/001 na akci „Nové
Hrady, zahrádky – kabel NN“. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene byla uzavřena na základě schválení
zastupitelstva města dne 31. 10. 2012.)

� 10. Zadávací dokumentace veřejné
zakázky
Rada města schvaluje Zadávací dokumenta-
ci veřejné zakázky malého rozsahu 3. kate-
gorie na stavební práce „Revitalizace
Buquoyské hrobky a městského opevnění
pro rozvoj cestovního ruchu v Nových Hra-
dech“.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
spol. s. r. o., České Budějovice návrh zadá-
vací dokumentace na projekt „Revitalizace
Buquoyské hrobky a Městského opevnění
pro rozvoj cestovního ruchu v Nových Hra-
dech“.)

� 11. Žádost o souhlas vlastníka
Rada města souhlasí s umístěním informač-
ní tabule pro trasu EuroVelo 13 na parcele č.
664/8 v k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od společnosti Cassia Deve-
lopment & Consulting, s. r. o. České Budějo-
vice žádost o souhlas vlastníka s umístěním
informační tabule pro cyklotrasu EuroVelo
13 na parcele č. 664/8 v k. ú. Nové Hrady.)

� 12. Výroční technická zpráva ČEVAK
Rada města bere na vědomí Výroční tech-
nickou zprávu ČEVAK a. s., České Budějo-
vice o provozování vodohospodářského
majetku města Nové Hrady za rok 2013 a
pověřuje starostu zajištěním rozboru výroč-
ní zprávy.

(Rada obdržela od společnosti ČEVAK, a.
s. České Budějovice Výroční technickou
zprávu o provozování vodohospodářského
majetku města Nové Hrady za rok 2013.)

� 13. Sdělení stavebního úřadu
Rada města bere na vědomí vyjádření Sta-
vebního úřadu MěÚ Nové Hrady k poze-
mkům parc. č. 947/5 a č. 952/11 v k. ú. Nové
Hrady.
(Rada obdržela od Stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady vyjádření k pozemkům parc. č.
947/5 a č. 952/11 v k. ú. Nové Hrady, z hle-
diska Územně plánovací dokumentace. Na
těchto pozemcích není plánovaná žádná ve-
řejně prospěšná stavba.)

� 14. Usnesení postoupení pro
nepříslušnost
Rada města bere na vědomí usnesení Odbo-
ru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o postoupení žádosti Města Nové Hrady
o odnětí půdy ze zemědělského půdního
fondu.

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

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

Zápis ze 110. schůze městské rady
ze dne 7. 4. 2014 - mimořádná

Bylo projednáno:

� 1. Veřejná zakázka Snížení energetické
náročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek veřejné zakáz-
ky „Snížení energetické náročnosti Centra
volnočasových aktivit v Nových Hradech“
a schvaluje jako zhotovitele společnost
Tangenta, spol. s r. o., České Budějovice.
Rada pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od hodnotící komise Proto-
kol o posouzení kvalifikace uchazečů a
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky „Snížení energetické ná-
ročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech“. Nabídku podaly čtyři
společnosti, z nichž jedna byla vyřazena
z důvodu nedoložení výše nabídkové ceny.
Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabíd-
ková cena, nejvýhodnější nabídku podala
společnost Tangenta, spol. s r. o.)

ZÁPIS z 24. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města  Nových Hradů
konaného dne 27. března 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Lu-
dovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jar-
mila Kubaláková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.

Omluveni:
p. Ivan Dorotovič, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková

Celkem bylo přítomno 11 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 11 členů
zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan starosta
konstatoval, že zápis z 23. zasedání byl řádně
ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla vůči
němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 23. jednání zastupi-

telstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu
4. Příspěvky pro spolky a zájmové organizace
5. Odměny členům výborů zastupitelstva města
6. Pasport místních komunikací
7. Projekt "Výstavba a zkapacitnění místních

komunikací v Nových Hradech"
8. Interpelace
9. Diskuse
10.Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu o
bod č. 8 program Regenerace městské památ-
kové zóny pro rok 2014, včetně aktualizace.

Další doplnění programu nebylo podáno.
Předložený program byl schválen - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, 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. Bc. Josef Vochoska, p. Mgr. Michal
Jarolímek, p. Jan Kollmann.

Hlasování:
Pro 8
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, pí. Mgr. Jarmila
Kubaláková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Jiří Vicány, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Jan Kollmann, p.
Bc. Josef Vochoska
Návrhová komise byla schválena - 8 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef Vo-
choska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 24. jednání zastupitelstva, a to p. Ing. Fran-
tišek Štangl, p. Miroslav Šlenc.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 10 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány,
p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 1
p. Miroslav Šlenc
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� 1. Kontrola usnesení z 23. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 23. 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 předne-
sené body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 23. veřejného jednání zastupi-
telstva města - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, 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. Nakolice
Pan starosta uvedl, že prodej pozemku byl

schválen zastupitelstvem v prosinci 2013.
Před podpisem smlouvy došlo k dohodě se
sousedy, tj. pí. Brouskovou s tím, že si odkou-
pí část pozemku parc. č. 56 v k. ú. Nakolice.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení za-
stupitelstva města č. 22 ze dne 12. 12. 2013
bod 2.5.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 56 (dle GP č. 151-6F/2014)
o výměře 2 255 m2 v k. ú. Nakolice manželům
Michaele a Jiřímu Hořejších, za částku
100,- Kč/m2.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mku parc. č. 56 (dle GP č. 151-6F/2014 díl "a")
o výměře 54 m2 v k. ú. Nakolice Mgr. Renatě
Brouskové, za částku 100,- Kč/m2 a úhradu ná-
kladů za geometrický plán. Zastupitelstvo měs-
ta pověřuje starostu podpisem smluv.

Schváleno 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Revokace usnesení - prodej vlastnického
podílu

Také v tomto případě konstatoval pan sta-
rosta, že se jedná o revokaci již schváleného
usnesení zastupitelstva, a to kvůli vypořádání
dědického podílu.

Zastupitelstvo města revokuje usnesení za-
stupitelstva města č. 15 ze dne 25. 10. 2012,
bod 2.5. v části - "spoluvlastnický podíl o veli-
kosti ideální 6186/171235 o velikosti 26,08 m2

k celku pro kupující pí. Martu Němcovou do
výlučného vlastnictví".

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. st. 371 o výměře 722 m2 v k.

ú. Nové Hrady, obci Nové Hrady, okres
České Budějovice spoluvlastnický podíl o
velikosti ideální 3093/171235 k celku pro ku-
pujícího Karola Seberu, do jeho výlučného
vlastnictví; spoluvlastnický podíl o velikosti
ideální 3093/171235 k celku pro kupujícího
Pavla Seberu, do jeho výlučného vlastnictví,
při ceně 36 100,- Kč za celý pozemek. Zastu-
pitelstvo města pověřuje starostu podpisem
smluv - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
Pan starosta sdělil, že rozpočtová opatření

byla schválena radou. Rozpočtovým opatře-
ním č. 1, 2 byly provedeny změny týkající se
úvěrů, které byly ve schváleném rozpočtu na
rok 2014, ale byly uhrazeny do konce roku
2013. Rozpočtová změna č. 3 se týkala běž-
ných změn v rámci jednotlivých položek a
rozpočtovou změnou č. 4 byla řešena částečná
splátka úvěru na "Statek".

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 1/2014, 2/2014, 3/2014 a
4/2014 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Příspěvky pro spolky a zájmové
organizace
Pan starosta vysvětlil postup při schvalová-

ní příspěvků na rok 2014. V rozpočtu byla vy-
členěna částka 1 300 000,- Kč. Podané žádosti
tuto částku převýšily, drobné úpravy proto
provedla finanční komise a poté i rada, která
zaokrouhlila částky a poté odečetla částku
5000,-Kč organizacím, které využívají pro
svou činnost spolkový dům. Celkem je tedy
pro organizace a spolky navrženo k výplatě 1
274 000,- Kč. Dále v radě došlo k dohodě, že
jednotlivé organizace musí při podpisu smlou-
vy doložit detailnější rozpočet činnosti, pro
kterou žádají příspěvek.

Zastupitelstvo města schvaluje přidělení
příspěvků pro spolky a zájmové organizace v
rámci schváleného rozpočtu města pro rok
2014 s doporučením, aby zbylé finanční pros-
tředky do výše schváleného rozpočtu města
byly ponechány jako rezerva pro případné dal-
ší žádosti k realizaci akcí dle pravidel pro při-
dělování příspěvků - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-

láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Odměny členům výborů
zastupitelstva města
Pan starosta konstatoval, že zastupitelstvu

je vyhrazeno rozhodovat o výplatě odměn pro
jednotlivé členy výborů, kteří nejsou zastupi-
telé. Odměna je ve standardní výši jako v mi-
nulých letech.

Zastupitelstvo města schvaluje výplatu
jednorázové odměny za výkon funkce členům
výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva měs-
ta - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Pasport místních komunikací
Pan starosta konstatoval, že poslední pas-

port komunikací byl schválen již v roce 2006.
V loňském roce byla oslovena společnost
SOMARO na zpracování pasportu, ale od do-
hody odstoupila. Nyní je pasport zpracováván
p. Marešem. Dále uvedl, že zatím by se schvá-
lila pouze aktualizace pro podání žádosti do
Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad. V této aktualizaci je zahrnuta cesta
v rámci ZTV Jižní Město, chodník na Vitoraz-
ské, na Jakuli, dále povýšení dvou účelových
komunikací na místní komunikace, a to Za
Vodárnou, dále v Nakolicích od točny k Tam-
pierům. V žádosti o dotaci do ROP nebudou
moci být začleněny všechny změny, neboť žá-
dosti jsou limitovány částkou 15 mil. korun a
tudíž by všechny změny nemohly být realizo-
vány z dotace. Celkový přesnější pasport
místních komunikací bude předložen ke
schválení na dalším jednání zastupitelstva.

Pan Ing. Štangl se dotazoval na přístup
k Zámeckému dvoru a poté UK 19, které jsou
ve vlastnictví města a tyto cesty jsou opakova-
ně uzavírány.

Pan starosta odpověděl, že tam není pláno-
vaná žádná změna. Komunikace je v majetku
města a přichází v úvahu směna s dr. Kype-
tem.

Pan Šlenc ještě doplnil, že s dr. Kypetem
bylo jednáno o tom, že komunikace nesmí být
uzavírána. Situace se řeší.

Pan Ing. Štangl dodal, že jsou omezováni i
jiní vlastníci, kteří nemají přístup ke svým po-
zemkům (např. ke "Kleberáku") a je otázkou,
jak situaci řešit do budoucna.

Pan starosta uvedl, že cesta od Zámeckého
přes rybníky do Nakolic je projektována
v rámci pozemkových úprav. Stejně tak je ře-
šena i cesta do Veveří. Probíhají dohody
ohledně vedení cesty mezi jednotlivými vlast-
níky. Projektové dokumentace budou dokon-
čeny do poloviny roku, u cesty na Veveří
předpokládá Státní pozemkový úřad realizaci
ještě v letošním roce.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



Zastupitelstvo města schvaluje aktualizaci
pasportu místních komunikací s tím, že aktua-
lizace spočívá v doplnění stávajícího pasportu
schváleného v roce 2006 (Nové Hrady, ZTV
Jižní Město - 1. etapa část "a", chodník Vito-
razská II. etapa, chodník Hradební - úsek od
křižovatky Český dům k truhlárně, Jakule -
chodník I. + II. etapa) a povýšení účelových
komunikací na místní komunikace (Nové Hra-
dy - Za Vodárnou, Nakolice - od točny k Tam-
pierům) - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

� 7. Projekt "Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových
Hradech"
Pan starosta uvedl, že projekt řeší výstavbu

nové komunikace v rámci uvažovaného ZTV
Jižní Město a rekonstrukci cesty Za Vodárnou.
Součástí žádosti k projektu jsou náklady spo-
jené se zpracováním projektu, se zadáním vý-
běrového řízení, zpracování prováděcí
dokumentace, výdaje na publicitu, technický
dozor investora a další služby, které jsou sou-
částí projektu. Zastupitelstvo by mělo schválit
podání žádosti o dotaci.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, která ulice je
označována Za Vodárnou.

Pan starosta odpověděl, že se jedná o zadní
příjezdovou cestu do areálu roty s tím, že tato
komunikace vyřeší přejezdy těžké techniky
mimo obydlenou část města.

Zastupitelstvo města schvaluje předložení
žádosti o podporu projektu s názvem "Výstav-
ba a zkapacitnění místních komunikací v No-
vých Hradech" do 31. Výzvy ROP NUTS II
Jihozápad, oblast podpory 1.5 - Rozvoj míst-
ních komunikací a jeho následnou realizaci.
Zastupitelstvo dále schvaluje financování pro-
jektu s názvem "Výstavba a zkapacitnění míst-
ních komunikací v Nových Hradech" ve výši
celkových výdajů projektu, tj. 15 617 070,00

Kč včetně DPH v rámci rozpočtu města Nové
Hrady s tím, že bude finanční krytí projektu
zajištěno po celé období realizace projektu
včetně případných změn harmonogramu - 11
hlasy.

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

Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Program Regenerace MPZ Nové
Hrady v roce 2014

8.1. Aktualizace programu Regenerace MPZ
Nové Hrady

Pan starosta informoval, že i u programu
Regenerace městské památkové zóny se jedná
o aktualizaci. Původně byly navrženy do prog-
ramu objekty, jejichž oprava bude realizována
v rámci dotace poskytnuté ROP NUTS II Jiho-
západ. Proto je nutno schválit doplnění prog-
ramu Regenerace MPZ, a to o restaurování
kamenných balkonů na zámku a restaurátor-
skou obnovu dřevěných vstupních dveří v kos-
tele sv. Petra a Pavla v N. Hradech, dále je zde
navrhnuta oprava kapličky na křižovatce, ka-
menného schodiště v areálu zámeckého parku,
fasáda čp. 43 - TSM, a to uvnitř nádvoří, opra-
va severní fasády radnice a kaple sv. Jana Ne-
pomuckého. Součástí materiálů je podrobný
rozpočet uznatelných a neuznatelných výdajů,
pravidla programu se zpřísnila a rozpočet
musí být podrobnější. Celková částka pravdě-
podobně nebude dočerpána.

V průběhu podzimu bude provedena velká
aktualizace programu Regenerace MPZ, včet-
ně možných staveb, které může město získat
od vlastníků a snáze získá prostředky na jejich
údržbu, jako např. části hradeb.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že již na někte-
ré otázky, které měl připraveny, dostal odpověď
v úvodním slově starosty města. Dotazoval se
dále, zda neuznatelné náklady jsou odhadovány
a jestli budou ještě upřesněny.

Pan starosta odpověděl, že částky jsou za-
tím konečné na základě výběrových řízení.

Pan Ing. Štangl uvedl, že 4 z těch věci jsou
na nemovité kulturní památky, a ptal se, zda i

schody v Zámeckém parku mají svoje rejstří-
kové číslo.

Pan starosta konstatoval, že i schodiště má
svoje rejstříkové číslo a projektová dokumenta-
ce byla připravována již v době, kdy město
uvažovalo o začlenění této aktivity do projektu
v rámci Regionálního operačního programu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že by stálo za to, aby
se program dočerpal, případně i třeba opra-
vou, v režimu 50% dotace a 50% dofinanco-
vání z prostředků města.

Pan starosta ještě informoval, že zakázky
již byly vysoutěženy v režimu do 200 000,-
Kč, neboť zámek celkovou částku ponížil.

Paní Mgr. Kubaláková se dotazovala, zda
by se částka 60 000,- Kč nedala použít do bu-
doucna např. na havárii.

Pan starosta konstatoval, že podklady pro
dotaci musí být předloženy do poloviny dub-
na. Celkové ceny jsou odrazem výběrového ří-
zení a k zajištění dalších akcí by musel být i
odborný posudek památkového ústavu a p.
Bartoše z MěÚ T. Sviny. Město oslovilo s na-
bídkou na využití prostředků i soukromé
vlastníky, kteří však nabídky nevyužili.

Hlasování k tomuto bodu je rozděleno na
dvě samostatná usnesení, kdy první schvaluje
Aktualizaci programu, druhé pak přiznání fi-
nančního podílu na realizovaných akcích.

Zastupitelstvo města schvaluje Aktualizaci
programu MPZ Nové Hrady v roce 2014, včet-
ně návrhu realizace akcí v roce 2014 - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger
Proti 0
Zdržel se 0

8.2. Finanční podíl k programu Regenerace
MPZ

Zastupitelstvo města schvaluje přiznání fi-
nančního podílu města na obnově kulturních
památek v rámci městského programu regene-
race v roce 2014, a to dle údajů uvedených
v tabulce „Přehled akcí zařazených do Progra-
mu regenerace MPR a MPZ v roce 2014:“ - 11
hlasy.

Přehled akcí zařazených do Programu re-
generace MPR a MPZ v roce 2014:
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Přehled akcí zařazených do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2014:

Název akce: Vlastník:
Program
MPR:

Podíl
města:

Vlastní
zdroje:

Nezpůsobilé výdaje hrazené žadatelem:

Obnova Kaple sv. Jana Nepomuckého Město Nové Hrady 94 000,- 95 632,- 46 485,- Neuznatelné položky a DPH

Oprava kamenného schodiště v areálu
zámeckého parku

Město Nové Hrady 60 000,- 60 699,- 35 390,- Neuznatelné položky a DPH

Technické služby města čp. 43
- Oprava fasády dvorního traktu

Město Nové Hrady 96 000,- 96 447,- 43 282,- Neuznatelné položky a DPH

Oprava severní fasády radnice čp. 46 Město Nové Hrady 92 000,- 93 735,- 55 037,- Neuznatelné položky a DPH

Restaurování balkonů
Centrum výzkumu globální
změny AV ČR, v. v. i.,

119 424,- 0 0

CELKEM: 461 424,- 346 513,- 180 194,-
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Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, 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 oznámil, že město dostalo infor-

maci od organizace, která spravuje dotační pros-
tředky na Pasivní dům, že v nejbližší době budou
prostředky převedeny na účet města. Dále město
obdrželo dotaci za skanzen ve výši 180 000,- Kč,
takže ještě zbývá dořešit dotaci na "Statek".

Dále seznámil zastupitele o jednání s ředite-
lem Jihotransu ohledně autobusového nádraží.
Pan ředitel slíbil sdělit rozhodnutí o prodeji či
pronájmu části nádraží do konce března. Situa-
ce je složitá, neboť Jihotrans investoval pros-
tředky jak do opravy čekárny, tak do osvětlení,
vše bylo v krátké době poničeno. Také mož-
nost, že by si soukromá osoba pronajala část za-
stávky, již není aktuální. Panu řediteli byl dán
návrh na využití osob z úřadu práce na údržbu a
částečný dohled nad celým nádražím.

Dále pan starosta informoval o schůzce
s vedoucím oddělení Policie ČR OOP Trhové
Sviny p. Skabalíkem a p. Brychtou o možnos-
tech posílení dohledu nad bezpečností. Byly
též řešeny otázky, jaké prostředky a opatření
může v této situace provést město. Část lze ře-
šit obecně závaznou vyhláškou, otázkou je pak
vymahatelnost těchto vyhlášek. Poslední mož-
nou variantou je zřízení městské policie.

Pan Šlenc uvedl, že výtah v DPS jezdí bez
problémů. Firma, která provádí údržbu, vymě-
nila rozvodový panel, který ovšem poté muse-
la reklamovat u společnosti, která je vyrábí.

Pan Ing. Štangl pouze podotkl, že se snad
nevyměňovala rozvodová skříň zbytečně. Pro-
tože i po opravě došlo k nefunkčnosti výtahu.

Pan Šlenc přesně uvedl, že vše bylo řešeno
realizační firmou v rámci reklamace.

Pan starosta konstatoval, že důležité je, že
výtah funguje. Situace bude však i nadále hlí-
dána. Zároveň město sonduje dotační možnos-
ti pro zajištění schodišťové plošiny, která by
v případě poruchy výtahu umožnila bezbarié-
rový přístup do celého objektu.

Pan Ing. Štangl ocenil zásah v zámeckém
parku, pouze poznamenal, že v minulosti při
rekonstrukci parku si Agentura ochrany příro-
dy vymínila biokoridor směrem k čerpací sta-

nici, na který je třeba vzít zřetel. V této části
mělo dojít k zachování keřového patra.

Pan starosta uvedl, že zásah je opravdu vi-
dět. Aktivitu v parku velmi pozitivně hodnotí i
místní občané a při návštěvě města ji ocenil i
senátor Tomáš Jirsa. Zásah provedly v rámci
péče o park Technické služby města po kon-
zultaci s MěÚ Nové Hrady, Odborem životní-
ho prostředí.

� 9.  Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítomným

zastupitelům i občanům města za účast na
24. veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo ukončeno v 19.22 hodin.

Zápis předán k podpisu dne 31. 3. 2014

INFORMACE Z RADNICE
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O z n á m e n í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního

prostředí oznamuje občanům:
dne 15. 5. 2014 (čtvrtek), proběhne

ČIPOVÁNÍ PSŮ
a zavedení nově čipovaných psů

do evidence MěÚ.
Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové

Hrady od 15.30 do 17.30 hod.
Cenu mikročipu v hodnotě 180,– Kč

uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu

města.
V případě zájmu o mezinárodní čip pro-
sím zájemce, aby to osobně nahlásili pře-

dem u MěÚ Nové Hrady – odbor
životního prostředí, z důvodu objednání

potřebného množství čipů a průkazů!
K čipování si vezměte očkovací

průkaz psa!
Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze

psů dle obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 – Čl. 5, je snížena u vlastníka,
který nechá psa označit systémem radio-

frekvenční identifikace (mikročipem),
je nutné mít psa zaznamenaného v evidenci

MěÚ OŽP Nové Hrady, a to včetně
čísla mikročipu.

V případech kdy máte:
− psa čipovaného dodatečně a nenahlá-

sili jste číslo čipu
− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID

zařízení
− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již

psa nemáte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné
změny k zařazení do evidence, nebo vyřa-
zení psa z evidence vedené u MěÚ Nové
Hrady  - odboru životního prostředí.

OŽP – Nové Hrady

Rada města Nové Hrady
v souladu s § 166 odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), a čl. II
bodu 5 písm. c) přechodných ustanovení
zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění

zákon č. 561/2004 Sb., a v souladu
s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,

o náležitostech konkursního řízení
a konkursních komisích

oznamuje vyhlášení
konkursního řízení

na vedoucí pracovní místo

ředitele/ky
Základní školy Nové Hrady,

Komenského 30

Předpoklady pro výkon daného

pracovního místa:

¡ stanovené v § 5 odst. 1, § 32a zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů,

¡ získání odborné kvalifikace pro přímou
pedagogickou činnost dle ustanovení
§ 7 a § 8 zákona č. 563/2004 Sb.,
o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů,

¡ délka praxe ke dni podání přihlášky 4 roky

¡ znalost problematiky školských
právních a ekonomických předpisů,

¡ organizační a řídící schopnosti,

¡ znalost práce na PC

¡ občanská a morální bezúhonnost,

¡ dobrý zdravotní stav.

Předpokládaný nástup na pracovní
místo 1. 8. 2014.

Jmenování na vedoucí pracovní místo
je na období 6 let.

Podání přihlášky:

Přihlášky, včetně příloh, zasílejte
nejpozději do 19. 5. 2014 na adresu:

Město Nové Hrady, nám. Republiky čp. 46

373 33 Nové Hrady

Obálku označte heslem „Konkurs - neot-
vírat“. Rozhodující je datum doručení
přihlášky v zalepené a označené obálce
na podatelnu Městského úřadu,
nám. Republiky čp. 46, Nové Hrady.

V případě dotazů se obracejte na telefonní
číslo 386 10 10 12.

Informace k náležitostem přihlášky

a přílohy jsou na www.novehrady.cz

PIETNÍ AKT
K uctění památky obětí a padlých při

příležitosti 69. výročí osvobození
Československa a konce

2. světové války se uskuteční

ve čtvrtek 8. května 2014
od 18 hodin

u hrobu vojáků Rudé armády
na místním hřbitově před hrobkou

Skládka odpadů
Oznamujeme občanům, že od středy 23. 4. 2014 byla v Nových Hradech uzavřena bý-

valá skládka odpadů. Od tohoto data je Městem N. Hrady vyhrazeno náhradní místo pro
ukládání odpadu v prostoru za hřištěm v N. Hradech.
Provozní doba nového místa zůstává stejná: středa a neděla 14.00–17.00 hod.,
v zimním období 13.00–16.00 hod. OŽP
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Život na zámku…
aneb aktuality z vědeckého prostředí

Ústav komplexních systémů každoročně
organizuje projekty Letních škol, které se sna-
ží studentům přiblížit současné otázky, postu-
py a řešení experimentálních měření. Od
letošního roku, v rámci popularizace vědy, se
žáci základních škol seznamují s prací a potře-
bnými informacemi k vykonání experimentů.
V rámci dnešního článku, bych vám rád blíže
představil tyto zajímavé projekty, které usilují
o větší propagaci vědy a probuzení zájmu o
vědu ze strany žáků a studentů.

SCHOLA LUDUS a YOUTH CLUB
SCHOLA LUDUS je letní škola určena

především pro vysokoškolské studenty, absol-
venty technických nebo přírodovědných obo-
rů. Tato škola je zaměřena na praktické
seznámení se s fyzikální biologií na Jihočeské
univerzitě a vyzkoušení si práce na vlastním
vědeckovýzkumném projektu. Youth club je
na druhou stranu zaměřen na studenty střed-
ních škol. Vedoucí jednotlivých projektů a
přednášející jsou odborníci z České republiky,
ale i ze zahraničí.

V letech 2006 a 2007 byly tyto kurzy spo-
lufinancovány Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky z projek-
tu CZ.04.1.03/3.2.15.2/0360. „ESF napomáhá
rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti,
podnikatelského ducha, rovných příležitostí a in-
vesticemi do lidských zdrojů.“ Od roku 2009 do
roku 2011 se Schola Ludus stala součástí dalšího
projektu (CZ.1.07/2.3.00/09.0203) a i nadále je
spolufinancována z ESF a státního rozpočtu ČR
v rámci projektu Posílení excelence vědeckých
týmů na FROV JU - CZ.1.07/2.3.00/ 20.0024

Účastníci Scholy Ludus a Youth clubu se
aktivně zapojují do realizace vyhlášených pro-
jektů. Při jejich řešení rozvíjejí nejen své od-
borné znalosti, ale také si vyzkoušejí práci
v malém vědeckém týmu, složeném z pracov-
níků z různých škol i zemí.

Kromě vlastní odborné práce je pro ně při-
praven i bohatý doplňkový program. Studenti

se mohou těšit na
doprovodné aktivity
jako: Exkurze Ars Elec-
tronica Linz, prohlíd-
ka pracovišť Ústavu
komplexních systémů,
přednáškový cyklus českých i zahraničních
odborníků (doc. RNDr. P. Jizba, Ph.D. FJFI
ČVUT, prof. Ing. E. Pelikán, CSc. Ústav infor-
matiky AV ČR, MUDr. Ing. V. Kříha, Ph.D.
FEL ČVUT, RNDr. A. Špičák, CSc. Geofyzi-
kální ústav AV ČR), studentská minikonferen-
ce k prezentaci dosažených výsledků, Science
festival, kulturní a společenské akce. Účastní-
ci mají možnost v rámci volného času bohaté-
ho sportovního vyžití – cyklistika, turistika,
plavání, volejbal.

Chtěli byste se stát účastníky
Schola Ludus nebo Youth club?

Nejprve je potřeba si prohlédnout aktuální na-
bídku projektů, kterou najdete na stránkách Aka-
demického a univerzitního centra Nové Hrady -
http://auc.cz/scholaludus/projects/index.php

Široký výběr témat slibuje, že si každý vybe-
re projekt, který nejlépe vyhovuje jeho zájmu,

vzdělání, zkušenostem a silným stránkám. Mů-
žete se těšit na projekty: Systém pro sledování
chování ryb – metoda sledování – vedoucí pro-
jektu Petr Císař, Analýza růstu kořenových vlá-
sečnic – vedoucí projektu Tomáš Náhlík, 3D
rekonstrukce živých buněk – vedoucí projektu
Renata Rychtáriková nebo Hejnové chování
v pěti informačních rozměrech II – vedoucí
projektu Dalibor Štys. Oseointegrace buněk
MG63 k implantačním materiálům – vedoucí
projektu Šárka Beranová. Projekt Quadricopter
vedený Vladimírem Kotalem. Zbylé projekty
jsou dostupné na výše uvedeném web linku.

Následně po vybrání projektu, který vám
nejvíce vyhovuje, kontaktujte vedoucího pro-
jektu s žádostí o zařazení do týmu. Vedoucí
vás bude kontaktovat, zda vaši žádost přijímá,
či nikoli.

ZKO Nové Hrady
„ZÁVOD O PUTOVNÍ POHÁR MĚSTA DAČICE“

Dne 19. dubna 2014 se ve městě Dačice konal již 24. ročník soutěže
o pohár města ve sportovní kynologii. Tohoto ročníku se zúčastnilo cel-
kem 25 závodníků z Jihočeského a Jihomoravského kraje, včetně naší
organizace. Ve třech disciplínách (stopa, poslušnost, obrana), nastoupil
Josef Machát s fenkou Wegou a disciplínu obran doplnil Petr Bureš
s Brunem. Nepostradatelným členem týmu byl výcvikář a klubový fi-
gurant Petr Starý, který odvedl skvělou práci při samotné přípravě obou
závodníků.
Výsledkem naší účasti bylo druhé místo Petra Bureše v obranách, první
místo ve stopě získal Josef Machát a následné celkové vítězství soutě-
že. Tímto padl putovní pohár pro tento rok do rukou naší organizace a
navázali jsme tak na úspěšný loňský, který byl ukončen prvním místem
ve Vodňanech a Kaplici.

Závěrem by naše organizace chtěla poděkovat Městu N. Hrady za
podporu, bez které bychom těžko dosáhli úspěchů.

ZKO Nové Hrady  P. Rolínek

pokračování na str. 9
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Místo konání: Akademické a univerzitní
centrum v Nových Hradech v jižních Čechách.
Pořadatel: Ústav komplexních systémů – Fa-
kulta rybářství a ochrany vod, Jihočeská uni-
verzita v Č. Budějovicích.

Velkým lákadlem pro studenty určitě bude
odměna 3000,- Kč, kterou dostane každý při-
jatý student. Navíc je pro studenty zdarma za-
jištěno ubytování a strava.

Přírodní a technické vědy bez hranic
V březnovém čísle jste se mohli dočíst

o projektu Přírodní a technické vědy bez hra-
nic, který pod záštitou Olgy Černé (koordiná-
torky projektu) přibližuje vědecké postupy a
vybavení potřebné k provedení experimentu,
ale také zábavnou a hravou formou učí děti po-
chopit základní fyzikální zákony a přímo si je
na interaktivních pomůckách demonstrovat.

Žáci se mohou připravit na dvě hlavní sta-
noviště. První se nachází v Ústavu komplex-
ních systémů, v druhém patře. Zde se žáci
mohou těšit na 6 ukázek vědeckého bádání,
o kterých si více povíme za chvíli. Druhé sta-
noviště se nachází v prostorách bývalé lékár-
ny. Pro tento projekt opravilo lékárnu Město
Nové Hrady.

Na stanovištích v Ústavu komplexních sys-
témů se žáci naučí více o Barevných prosto-
rech a jejich reprezentaci. Nabijí více znalostí
z oblasti skládání světla, ale také pochopí,
proč muži a ženy vnímají odstíny barev odliš-

ně. Další zastávka se zabývá měřením srdeční
frekvence pomocí přístroje EKG u raka a po-
rovná srdeční frekvenci raka a účastníků v kli-
du a po zátěži. Dále se dozví základy a
principy fungování mikroskopu atomárních sil
s praktickou ukázkou. Další tři stanoviště spo-
lu více spolupracují. Jedná se o mikroskopická
stanoviště, kde si sami vyzkoušíte tvorbu
vlastního preparátu, jak řas, tak buňky pletiv
z hrušky, brambor nebo cibule a další. Připra-
vené jsou dva mikroskopy. První na praktické
vyzkoušení pozorování obrazu povrchu pev-
ných materiálů a pohybů prvoků či drobných
korýšů. K tomuto účelu žáci použijí mikro-
skop zvaný stereolupa. Druhým modelem už
je klasický mikroskop, kde si vysvětlí, jak
funguje optika a mechanika mikroskopu a
vyzkouší si nahrát záznam obrazu na
vytvořených preparátech.

Úprava a vybavení prostor jsou hrazeny
z projektu „Přírodní a technické vědy bez hra-
nic“, číslo projektu CZ.107/1.1.14./02.0052,
poskytnutého jihočeským krajem v rámci
programu OPKV. Hlavním cílem projektu je
zavádět badatelsky orientovanou výuku, která
splňuje všechny předpoklady aplikace moder-
ní, praktické a interaktivní výuky do vyšších
ročníků základních a všech ročníků středních
škol v Jihočeském kraji.

Bližší informace získáte u koordinátorky
projektu – Olga Černá (ocerna@frov.jcu.cz) a
na stránkách projektu:
http://www.auc.cz/ipb/ptv/index.php

Antonín Bárta

Školní družina U klouzajícího sluníčka v obrazech

Nové sluníčko

Velikonoční zajíči

Nový obyvatel ŠD vodník
zatim beze jména

Poznej své město

Aktuality z vědeckého prostředí
pokračování ze str. 8
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KIC Nové Hrady zve na

Dětský den v zámeckém parku
v sobotu 31. 5. 2014 od 14.00 hodin

Tentokrát: Sportovní olympiáda trochu jinak
Občerstvení pro celou rodinu ¡ Skákací hrad pro neposedy
Zábava pro celou rodinu po celé odpoledne v pěkném prostředí

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
¡ 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

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

Bezpečnost dětí
na internetu a kyberšikana

Na toto téma připravuje Městská knihovna Nové Hrady na
28. května 2014 přednášku pro starší žáky ZŠ, na které se dozví
o nebezpečích, která na ně mohou na internetu číhat, jak si chránit
své soukromí. Žáci získají přehled o rizicích internetu a online ko-
munikaci a zásadách bezpečného a etického užívání moderních
technologií. Program zvýší citlivost dětí k elektronickému násilí,
k prožívání obětí takového násilí a potřebě pomoci. Získají důležité
informace, jak se zachovat a chránit v případě výskytu krizové situa-
ce spojené s online patologií a kde získají pomoc. Semináře vedou
zkušení lektoři centra kvalifikovaní pro pedagogickou práci s dětmi.

Podobná přednáška, určená pro veřejnost – především pro rodi-
če, se uskuteční ve stejný den v Kulturně-spolkovém domě (Statky)
od 18 hodin.

Městská knihovna Nové Hrady
vás zve na přednášku na téma

Bezpečnost dětí na internetu a kyberšikana,
která se koná ve středu 28. května 2014
od 18 hod. v Kulturně-spolkovém domě

Vstupné dobrovolné

Pohádka ze salaše
V polovině dubna, přesně týden před Velikonoci, jsme děti pozvali

na půvabnou pohádku o Ondrovi a Jankovi, kterým se na salaši opět
něco dělo. Někdo k nim přišel strašit a oni se s tím museli umět vypořá-
dat, ale naštěstí s pomocí víly. Zkrátka tak, jak to v životě občas bývá -
někdo straší a dělá bubu aby se Jankové a Ondrové probrali a začali být
stateční. Divadelní společnost Fr. Kreuzmanna předvedla pěknou, kla-
sickou „antiakční“ pohádku, poučnou i vtipnou zároveň, při které děti
dobře rozuměly ději.

Malé i velké diváky pohádka evidentně bavila, protože smích a ra-
dost byly slyšet a vidět v průběhu celého představení. Návštěvnost
představení nebyla sice veliká, tak jak to bývá na letních divadelních
čtvrtcích na hradě, ale hezký divadelní zážitek jsme měli všichni.

Další divadla pro děti v našem městě, které bude pořádat KIC, se
uskuteční v rámci hradních slavností 14. 6. a pak na začátku prázdnin,
3. 7., a to bude Dřevěný cirkus na zámeckém nádvoří. K. Jarolímková
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Dubnový koncert Renáty D.
byl plný skvělého zpěvu i emocí

Slovo „majstrštyk“ téměř nepoužívám, ale v případě koncertu zpě-
vačky Renáty Drössler by to bylo víc než trefné. Byla jsem moc ráda, že
tato zpěvačka, herečka, šansoniérka, příjemná ženská a pro pány určitě
i zajímavá inspirace, přijela k nám a předvedla, jak moc je dobrá. Svoje
vystoupení, při kterém ji doprovázela kytara, perkuse a klavír, komen-
tovala velmi skromně a téměř dvě hodiny v kuse zpívala a „jela napl-
no“ a předvedla úžasný pěvecký výkon. Byla opravdu velkým
hudebním zážitkem a já jenom doufám, že se u nás ještě někdy opět
ukáže. I kvůli Vám. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na májový

Koncert sborů s hosty
čtvrtek 15. 5. 2014, od 18.00 hod.

Kulturně-spolkový dům, vstupné dobrovolné

Účinkují: Novohradský smíšený sbor pod vedením Mgr. H. Kudrnové,
Dětský sbor Základní školy Nové Hrady pod vedením Mgr. J. Štorové a
hosté: MgA. Lenka Cafourková Ďuricová (soprán),

Lukáš Hacek (tenor),
Prof. PhDr. Miloš Schnierer – klavírní doprovod

Program hostů koncertu:
1) Franz Lehár: Úvodní píseň Soni

Zpěv Careviče u Volhy
Milostné dueto obou – z operety Carevič

2) Andrew Lloyd Webber: Memory z muzikálu Kočky
3) Rudolf Sieczynski: Vídeň, ty město mých snů – lyrická píseň
4) Franz Lehár: Píseň o Vilje z operety Veselá vdova

Housle hrají – duet z téže operety
5) Emmerich Kálmán: Joj, Cikán – píseň a čardáš

z operety Hraběnka Marica
6) E. Kálmán:Vstupní píseň a čardáš Sylvie

z operety Čardášová princezna
Duet s valčíkem z téže operety

Klášter Božího Milosrdenství zve
všechny zájemce k návštěvě kostela
sv. Petra a Pavla během Noci kostelů,
která se koná 23. května.

Noc kostelů je příležitostí pro širokou veřejnost, aby se seznámila
s gotickým skvostem, jakým náš kostel vskutku je, s jeho historií, ale i
příležitostí pro setkání s křesťanstvím jak je prožíváme dnes.

Návštěvníci budou moci vyslechnout varhanní koncert, zapo-
slouchat se do Božího slova, zúčastnit se komentované prohlídky
kostela i kláštera nebo si zblízka prohlédnout bohoslužebná roucha
a předměty, které se při bohoslužbách používají.

Program:

18.00 – 22.00 Výstava bohoslužebných rouch a předmětů
Výstava bude instalována v sakristii kostela
– přístup ve směru šipek z kláštera

18.00 – 18.45 Varhanní koncert
Varhanní skladby přednese Br. Jozef Michael Uhnák

19.00 – 19.30 Biblické čtení
Z Písma svatého bude číst akolyta Libor Albert

20.00 – 20.45 Prohlídka kostela a kláštera s průvodcem
20.30 – 21.00 Biblické čtení

Z Písma svatého bude číst akolyta Libor Albert

21.00 – 22.00 Příležitost k tichému rozjímání

Celý program je přístupný zdarma.
Věřím, že si tuto příležitost nenecháte ujít a těšíme se na setkání
s Vámi. Za Klášter Božího Milosrdenství Lenka Bráchová

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 KIC Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
§ 3. 5. – Zvířátka a Petrovští – Malé divadlo, ČB
§ 17. 5. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB
§ 30. a 31. 5. – Quijote! – Piaristické nám., ČB

Divadelní představení:
§ 2. a 6. 5. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
§ 5. 5. – Škola základ života – Jihočeské divadlo, ČB
§ 6. a 10. 5. – Carmen – DK Metropol, ČB
§ 8. a 9. 5. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
§ 18. 5. – Listování: Boom! aneb Spudveč: 70.000 světelných let / Mark

Haddon – Malé divadlo, ČB
§ 23. 5. – Úděl osudu – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
§ 1. 5. – JKF: Marián Lapšanský (klavír) – Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
§ 8. 5. – JKF: Slavnostní koncert k výročí konce II. svět. války

– Jízdárna českokrumlovského zámku, Č. Krumlov
§ 11. 5. – Giancarlo Ruggieri – klášter Borovany
§ 14. 5. – Zdeněk Izer: Furtluftdurch tour – DK Metropol, ČB
§ 14. 5. – Čechomor – KD Kaplice
§ 15. 5. – Olympic – DK Metropol, ČB
§ 21. 5. – Michal Horáček: Mezi námi – DK Metropol, ČB

Komentované prohlídky, přednášky, besedy:
§ 15. 5. – 30. vycházka za historií slavných osobností pohřbených

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:
§ 5. 5. – SK Dynamo x Loko Vltavín – Střelecký ostrov, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2014:
§ 15. – 28. 6. – Tři mušketýři
§ 17. – 28. 6., 5. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
§ 1. – 15. 7. – Dekameron
§ 17. – 26. 7. – Rusalka
§ 29. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
§ 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
§ 15. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
§ 21. – 25. 8. – Carmen

Bližší informace k výše uvedeným představením
najdete na www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Koťátka v knihovně
V březnu – měsíci čtenářů byla knihovna velice navštěvovaná dětmi z mateřské školky i ze

základní školy, o čemž jsme informovali v minulém Novohradském zpravodaji. Vzhledem
k tomu, že obsah NZ musí být již koncem měsíce v tiskárně, nedozvěděli jste se, že v knihovně
byla také Koťátka - malá školková mrňátka. Takže ještě přidáváme fotografie z 31. března.

D. Císařová, knihovnice

Virtuální kolega v knihovně
Již od začátku května bude na počítačích

pro veřejnost v naší Městské knihovně nain-
stalován bezplatný přístup do počítačových
kurzů „Virtuálního kolegy“. Virtuální kolega
je webový portál s kurzy, návody a radami pro
práci s počítačem. Studovat zde můžete sa-
mostatně, ale také s online lektorem. Výuka,
která je na tomto webu, kombinuje praktické
informace sdělované návodným způsobem
a jejich procvičování nápaditými otázkami a
kvízy. Podobným způsobem také lektoři ve-
dou výuku online.

Projekt nazvaný Virtuální kolega začal před
dvěma lety přípravou obsáhlé knihovny video-
návodů, jejíž hlavní myšlenou bylo vzdělávat
lidi v oblasti informačních technologií. Stejně
tak je tomu u nyní nově spuštěného stejnojmen-
ného webu virtualnikolega.cz, který si s cílem
zlepšit počítačovou gramotnost prošlapává
cestu k českým uživatelům PC. Inspiraci při-
tom čerpal u americké Lynda.com, která je ve
videokurzech světovou jedničkou. Po dvoule-
té práci zhruba desetičlenného týmu lektorů
českobudějovické obecně prospěšné společ-
nosti Attavena vznikl webový portál, na kte-
rém je v současnosti více než 1600 výukových

materiálů napříč všemi tématy, jaká běžný uži-
vatel počítače může řešit.

Attavena o. p. s. je nezisková organizace,
ve které pracují technici, lektoři, střihači, gra-
fici a zvukaři, kteří jsou sice často amatéry, ale
jejich práce je baví.

Řešení nejenom pro firmy
„Šlo nám o vytvoření pomocníka pro ty,

kteří se nemohou nebo nechtějí zeptat někoho
druhého. Ale i pro ty, kteří svými neustálými
dotazy o počítači vědomě či nevědomě obtěžu-
jí ostatní v práci nebo doma,“ říká koordinátor
projektu Ondřej Šuhaj a podotýká, že „síla
Virtuálního kolegy je hlavně v jeho jednodu-
chosti.“ Jeho uživateli stačí heslovitě zadat
výraz, který hledá a odpovědí mu je videoná-
vod s konkrétním postupem, který stačí pouze
zopakovat. „A to zvládne opravdu každý,“ do-
dává Šuhaj. Portál takového rozsahu je na čes-
kém internetu ojedinělý a jeho uživatelem se
může stát skutečně kdokoliv.

Pro ty, kteří dávají přednost kontaktu s lek-
torem má Virtuální kolega pohodlné řešení.
Nabízí individuální výuku počítačů online,
díky které se jeho uživatelé mohou vzdělávat

s lektory Attaveny v pohodlí svého domova
pomocí vzdáleného přístupu.

Registrovaní mají mnoho výhod
Po příchodu na virtualnikolega.cz má náv-

štěvník na výběr ze sedmi počítačových a jed-
noho environmentálního tématu. Tato témata,
označovaná jako výukové programy, předsta-
vují komplexní studijní balíčky. Ty lze studo-
vat celé a nahradit si tím tak klasické
počítačové kurzy nebo si vybrat jen část jejich
obsahu. Portál tak uživateli nabízí možnost
najít si právě ten konkrétní materiál, který
v danou chvíli potřebuje.

Při první návštěvě webu je nejjednodušší
kliknout na úvodní straně na tlačítko Vyzkoušej-
te zdarma. Tím může kdokoliv začít studovat
lekci o MS Wordu zdarma a bez registrace.
Pokud se mu způsob zpracování materiálů za-
líbí, může se zaregistrovat a získat tak bezplat-
ně množství dalších lekcí a materiálů.
Následné studium si poté může nakupovat
jako v e-shopu nebo si jednoduše počkat.
„Naši lektoři přidávají studijní materiály zdar-
ma několikrát do týdne a každý, kdo se zare-
gistruje, je má k dispozici,“ uzavírá Šuhaj.

Magnesia Litera 2014
výsledky 13. ročníku soutěže
v jednotlivých kategoriích:
¡ Kniha roku – Průvodce protektorátní Prahou, Padevět Jiří
¡ Próza – Skutečná událost, Hakl Emil
¡ Poezie – Chůze po dunách, Rudčenková Kateřina
¡ Kniha pro děti a mládež

– Hlava v hlavě, Buddeus Ondřej, Böhm David
¡ Překladová kniha – Harmonia caelestis, Esterházy Péter

(z maďarštiny přeložil Robert Svoboda)
¡ Nakladatelský čin – Velké dějiny zemí Koruny české
¡ Objev roku – Tichý dech, Trachta Jan
¡ Cena čtenářů – Po strništi bos, Svěrák Zdeněk
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Okénko do knihovny
Na vandru s reflexem VII. – Jan Zvelebil
Proč si Mongolové léčí záněty zubů vlastní močí? Ve které zemi se mi-
nistr spravedlnosti veřejně přimlouvá za mírné tresty pro dopadené lu-
piče? Kde se v parcích vášnivě líbají i důchodci? Sedmý díl edice Na
vandru s reflexem obsahuje postřehy a zážitky našich krajanů z více než
desítky zemí čtyř kontinentů. Čtenáři se mohou těšit na vyprávění čes-
kého novináře, který zůstal v Sýrii i po vyhoštění zahraničních kolegů,
nebo příběh o životě na severu Jemenu, který už sedm let ovládají po-
vstalci. K nejsilnějším místům knihy zřejmě patří svědectví z Kambo-
dže o Rudých Khmerech a soudu s nimi.

Kleptoman – Karel Žilák
Příběh o životě lidí pohybujících se na okraji společnosti. Kriminálníci,
drogoví dealeři, závislí na drogách, prostitutky, zlodějíčci, zloději i vra-
zi. A také ti, kteří stojí proti nim: vyšetřovatelé a policisté. Jedni i druzí
mají své pohnutky, motivy, touhy, ale i deformace, pochybné záměry,
zvrácené choutky. S neobyčejnou znalostí prostředí a lidských typů
nám autor vypráví příběh, v němž nechybí žádná z lidských slabostí i
vášní a který vykresluje možný obrázek našich časů.

Staroruské bylinářství – Vadim Tschenze
Po úspěšném českém vydání publikace Staroruští léčitelé autor čtená-
řům představuje léčebné účinky více než 200 bylin, které si lze opatřit i
v Čechách. Všechny detailně popisuje a uvádí přesné postupy k jejich
léčebnému užití. Knížka poslouží nejen jako slovník léčivých rostlin,
ale též coby návod k jejich aplikaci proti rozličným nemocem. Podáva-
né informace probouzejí údiv nad množstvím přirozených léčebných
prostředků, s nimiž matka příroda na člověka pamatuje. Autor pochází
ze spirituálně proslulé ruské rodiny. Pracuje jako léčitel, bylinář a ša-
man. Ve Švýcarsku (žije u Bodamského jezera) řídí Akademii pro
vzdělávání léčitelů. Vadima Tschenzeho do léčitelství a bylinářství za-
světila jeho babička Valentina (Bába Valja), která říkávala: “Byliny
mohou mluvit a léčit, mají svou vlastní duši. Také proti vašemu strádá-
ní už vyrostla bylina.”

Don Trip – I. Pfanner
Čtivý napínavý příběh, který se může stát kdekoliv okolo vás. Zá-
padní civilizace se dostává do protikladu ke svým vlastním hodno-
tám a idejím. Dokonce ani mnozí úspěšní a bohatí nenacházejí
uspokojení v tom, co dělají, a hledají únik v jednoduchosti, prostotě,
utíkají před důsledky svého vlastního činění. To je i případ podnika-
tele Zdeňka, který přijíždí po smrti své matky do opuštěného domu
na severu Čech, který zdědil a kde dlouhá léta nebyl. Jeho velké bílé
porsche ostře kontrastuje s chudobou a jednotvárností života míst-
ních obyvatel. Stejně tak s charakterem místní vesnické hospody, ve
které hledá pilíř prostého venkovského života, o který by se mohl
opřít.

Krvavá Mary – Alexander Stainforth
Teplá letní noc, večírek je v plném proudu, když náhle zhasnou svět-
la. Pětice dívek se rozhodne zkrátit si dlouhou chvíli vyvoláváním
ducha Krvavé Mary. Je to jen mámení vybičované fantazie, nebo se
v zrcadle skutečně objeví přízrak znetvořené ženy a vtáhne je do
temnoty? Od chvíle, kdy se Nancy Williamsová postavila před zr-
cadlo se svíčkou v ruce a zašeptala „Krvavá Mary, mám tvé dítě…“,
jsou životy všech dívek ve smrtelném nebezpečí.

Bratři a sestry a jiná neštěstí – Václava Molcarová
Marie, Blanka, Tom a Adam. Přátelé, sourozenci, milenci. Čtyři na-
vzájem propletené osudy. Návrat ztracené sestry rozvíří poklidnou
hladinu jejich životů a po letech vytáhne na světlo dávné křivdy i
stará přátelství. Najít znovu vztah jeden ke druhému je cesta plná
překážek a bolestných vzpomínek, ale i lásky a humorných situací.
Soužití s rodinou a partnery je prostě největší adrenalin života.
A všichni čtyři si jej užijí do sytosti. Je těžší na minulost zapome-
nout, nebo jí odpustit? Najít společnou řeč je možná snazší, než se
zdá - stačí vyluštit tajenku vzájemných vztahů.

Motocykly
Tato kniha přiblíží čtenáři svět motocyklů, vrátí se k jejich kořenům,
představí legendární i sportovní stroje, zhodnotí japonskou nabídku
a slavné značky, připomene filmy, v nichž motocykl hrál důležitou
roli. Nakonec čtenáře seznámí i s jazykem motocyklového světa.

Dubnové muzejní přednášky
V měsíci dubnu se uskutečnily další dvě jarní popularizační před-

nášky o historii (nejen) Nových Hradů pro veřejnost. V obou případech
to bylo v příjemné atmosféře v sále KSD, v podvečer a pokaždé se se-
šlo v průměru  třicet zájemců o nové informace.

První přednáška byla věnována tématu genealogie a tvorbě rodok-
menu a hovořila k tomu paní Olga Černá. Z jejího povídání byla patrná
osobní zkušenost s vyhledáváním informací v kronikách a gruntovních
knihách a se sestavováním rodokmenů. Zajímavé byly i další informace
související s tématem, například jak si pomoci při čtení kurentu, co se
skrývá pod pojem „zmrhané“ či „vídeňské“ děti, od kdy bylo zavedeno
číslování domů, proč se u některých lidí měnilo v průběhu života příjme-
ní a další dobré pomůcky pro vlastní bádání a hledání svých předků.

Druhou dubnovou přednášku si pro nás připravil PhDr. Vladislav
Razím, zaměstnanec Národního památkového ústavu v Praze, a její ná-
zev byl „Nové Hrady jako opevněné středověké město“. Přednášející
byl na nás velmi dobře připravený (myslím na naše město) a jeho vý-
klad byl profesionální, odborný a zajímavý (určitě nejen pro laiky).
V průběhu přednášky jsme se mohli dozvědět o způsobu stavebně his-
torického i badatelského průzkumu, o rozdílech v opevnění předhusit-
ské a pohusitské doby, dále o tom, že „latrán“ je typické jihočeské
pojmenování pro podhradí. O pravděpodobném opevnění Nových Hra-
dů jsme se dozvěděli jak ze slovního výkladu, tak i z promítnutých uká-
zek historických map a plánů, včetně toho, kde stály městské brány, dále
proč náš hrad má brány dvě, a také to, že po urbanistické stránce patří
naše město a hrad ke „středověkým skvostům“ jižních Čech. A toto tvr-
zení bylo pro nás rozhodně příjemné zakončení přednáškového cyklu.

Děkuji všem posluchačům jarních muzejních přednášek za zájem a
návštěvu, děkuji ještě jednou i přednášejícím a věřím, že nové informa-
ce a společná setkání nad historií našeho města nám zase o něco víc pro-
hloubily k němu hezký vztah. K. Jarolímková
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Infocentrum Nové Hrady informuje…
V dubnovém čísle Novohradského zpravodaje jsem Vás infor-

movala o Jihočeském kompasu – veletrhu turistických příležitostí
regionu, měst a obcí zejména Jihočeského kraje. 7. ročník veletrhu
se konal 4. a 5. dubna 2014 v českobudějovickém DK Metropol a
ani Nové Hrady nechyběly mezi ostatními městy a subjekty prezen-
tující turistickou a kulturní nabídku regionu. Součástí „kompasové-
ho“ programu byla i prezentace u kulatého stolu na podiu se zástupci
měst a subjektů. O bohaté kulturní nabídce našeho města hovořila
Květa Jarolímková. Během pátečního programu jihočeského kom-
pasu byl v rámci Pohádkového odpoledne korunován herec Václav
Vydra druhým pohádkovým králem Pohádkového království v Če-
chách (prvním králem byl Zdeněk Troška) za účasti Mgr. Jiřího Zi-
moly, Ing. Hany Šťastné, Ing. Pavla Pavla a dalších osobností.
Návštěvníci tak mohli vidět nejen nového krále, ale i všechny po-
hádkové ministry a spolupracovníky Pohádkového království.

A co se bude konat v tomto měsíci? 3. května od 13 hodin na
novohradském náměstí otevřeme letní turistickou sezonu v Nových
Hradech, součástí programu bude i prezentace závěrů týdenní kon-
ference NewCastles of the World, a 10. května se sejdeme s ostatní-
mi zástupci měst a obcí novohradského regionu na Otevírání letní
turistické sezony na Novohradsku. Na obě akce Vás srdečně zvu!

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

KIC Nové Hrady zve na

Červnový výlet za náprstníky
do Novohradských hor

Průvodcem  bude pan Milan Koželuh

v pátek 27. 6. 2014
doprava společná, odjezd v 9.00 hod. z novohradského náměstí

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

Objevte atraktivity našeho regionu
s kartou na slevu 10 % a vyhrajte!

Nejen pro návštěvníky našeho re-
gionu Borovanska, Novohradska a
Trhovosvinenska, ale také pro zdejší
obyvatele je určena KARTA NA
SLEVU 10 % ZE VSTUPNÉHO
u dvanácti turistických zajímavostí,
jejichž provozovatelé se do nového
projektu v letošní sezóně zapojili.

Zakoupením vstupenky na prv-
ním navštíveném místě získáváte
„Kartu na slevu“ a první razítko do
karty. Na dalších 11 místech získáte 10 % slevu z ceny vstupného spo-
lu s dalším razítkem. Nasbíráte-li alespoň šest razítek, budete na konci
turistické sezóny zařazeni do slosování o ceny. Výsledky slosování
budou zveřejněny 1. listopadu 2014 na www.borovansko.cz a
www.sdruzeniruze.cz, kde již nyní najdete aktuální informace o oteví-
rací době a ceně vstupného v jednotlivých objektech.

Slevovou kartu a slevu 10 % ze vstupného získáte
na těchto turistických místech:
§ Klášter a Klášterní muzeum – Borovany
§ Půda plná pohádek – Borovany, Borovanský mlýn
§ ZOO Dvorec – Dvorec (u Borovan)
§ Památník J. Žižky z Trocnova – Trocnov (u Borovan)
§ Tvrz Žumberk – Žár
§ Buškův hamr – Trhové Sviny
§ Vojenské muzeum historických vozidel – Ledenice
§ Klášter Božího Milosrdenství – Nové Hrady
§ Novohradská kovárna – Nové Hrady
§ Venkovské muzeum – Kojákovice
§ Stodola plná pohádek – Horní Stropnice
§ Městské muzeum – Velešín

Projekt realizuje a financuje Sdružení Růže.

Naše Jízda pro Růži, podobně jako Borův-
kobraní mají své jméno a pravidelné účastní-
ky. Během 12 ročníků se jízdy účastnilo již
1986 cyklistů. Proto je možné se letos omezit
pouze na informaci nejdůležitější, a tou je da-
tum jízdy. Při příhodném počasí bude 13. roč-
ník „Růže“ odstartován 17. května v 9 hodin
od radnice v Borovanech, odkud cyklisté vyje-
dou na stejnou trasu a za stejných podmínek,
jako v posledních dvou ročnících. V případě
nevhodného počasí bude jízda odložena na
24. května. Pokud nebude počasí jednoznač-
né, mohou zájemci aktuální informaci o termí-
nu startu získat na www.borovansko.cz nebo
v borovanském infocentru, tel. č. 387 001 356,
a to 16. května po 10. hodině.

Růží ale letos s cykloturistikou nekončí-
me! Všem dosavadním účastníkům Jízdy pro
Růži, kteří absolvovali vždy většinu trasy,
mohu letos nabídnout asi ještě zajímavější
obdobnou cykloturistickou jízdu s neoficiál-
ním názvem „Cyklistický půlmaratón Ra-
kouskem“, která bude pro borovanské kratší asi
o 8 km než je Jízda pro Růži. Oficiální název
akce bude „SILVA NORTICA BIKE“. Po-
drobnosti o této velmi zajímavé cyklistické
akci jsou uvedeny v následujícím článku.

Josef Malík

Jízda pro Růži opět zahájí turistickou sezonu
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Mistrovství České republiky v karate
Novohradský Tomáš Hermann přivezl bronz v disciplíně kumite

V sobotu 29. března se špičky českého ka-
rate utkaly na Mistrovství ČR v Ústí nad La-
bem. Metropole Ústeckého kraje hostila
reprezentační výběry ze všech krajů naší
země. Z Jihočeského svazu karate se nomino-
vali také závodníci z oddílu TJ karate Nové
Hrady. Petr Zachař a Jaromír Švenda soutěžili
v kategorii muži v disciplíně kata – souborná
cvičení, povinné sestavy úderů, kopů, seků a
krytů v předepsaných postojích, kde je posu-
zováno nasazení, správné provedení jednotli-
vých cviků a přesné načasování pohybu
závodníka. V prvním kole Zachař podlehl čle-
novi reprezentačního týmu ČR Vítovi. Švenda
nastupoval proti favoritovi šampionátu Mič-
kovi, se kterým prohrál, tento závodník byl ale
jedním z finalistů a náš borec tak dostal ještě
příležitost bojovat v repasáži o třetí místo. Přes
velice dobře zacvičenou kata náš závodník na
soupeře Kříže nestačil a odvezl si „pouze“
páté bodované místo. Další disciplínou, ve
které jsme měli své závodníky, byla disciplina
kata týmů, kdy tříčlenná družstva cvičí syn-
chronizovanou sestavu, kde se hodnotí shoda
všech členů týmu, přesnost technik a dále se
pak hodnotí bunkai – praktické předvedení
technik v kata. Novohradský tým ve složení
Jaromír Švenda, Petr Zachař a Václav Plecer
(z TW Borovany) podlehl v prvním kole fina-
listům této kategorie. V repasáži o třetí místo

se po precizně zacvičené kata i aplikaci tech-
nik bunkai naši cvičenci dopustili technické
chyby, když neprovedli závěrečnou úklonu –
pozdrav a za tento drobný prohřešek byli bo-
hužel diskvalifikováni. Zvítězil technicky
méně zdatný tým z Mladé Boleslavi, pravidla
jsou ale neúprosná a pro naše cvičence je toto
nezapomenutelná zkušenost.

V odpoledních hodinách se soutěžilo ve
sportovním zápase dvojic „kumite“ V této
kontaktní kategorii jsme měli pouze jedno že-
lízko v ohni, ale zato pěkně žhavé. Junior To-
máš Hermann (17 let) poprvé nastupoval do
bojů v kategorii muži nad 84 kg. V prvním zá-
pase dokázal po složitých bojích porazit těsně
4:3 protivníka z TJ Praha. Ve druhém kole se
náš borec střetl s libereckým závodníkem, kte-
rého dokázal porazit dvacet vteřin před ukon-
čením časového limitu 8:0! Pak nastaly pro
Tomáše horké chvíle v zápase s několikaná-
sobným Mistrem ČR Reichem z Kesl Ryu
Praha. Po těžkých soubojích náš závodník fa-
voritovi a vítězi soutěže podlehl 5:0. Do repa-
sáže nastupoval Tomáš s možností zisku
třetího místa a tuto šanci plně využil, když
svého protivníka porazil 2:0 a vybojoval pro
novohradské karate bronz.

Součástí mistrovství bylo finále Ligy tří-
členných družstev v kumite Českého svazu
karate. Tomáš Hermann byl členem týmu juni-

orů reprezentující TJ karate České Budějovice
a přispěl k zisku stříbrné medaile, když porazil
soupeře z týmu Kamura Ryu Ústí nad Labem
6:0 a protivníka ze Sport Union Ústí nad La-
bem 3:2.

Naši závodníci vzorně reprezentovali měs-
to Nové Hrady a Jihočeský kraj, i když někteří
přes veškerou snahu na medailové pozice ne-
dosáhli, přesto ale nasbírali mnoho důležitých
zkušeností a mohli se zde srovnávat s českou
karatistickou špičkou. Chtěl bych poděkovat
soutěžícím za výborné výkony a našim trené-
rům za svědomitou přípravu. Dále bych chtěl
poděkovat Miroslavu Hýskovi, který trénuje
Tomáše Hermanna na Gymnáziu Česká a
Olympijských nadějí.

Martin Hermann, TJ Karate Nové Hrady

Tomáš přispěl ke stříbru v disciplíně kumite týmů juniorů ve finále Ligy
týmů ČR

Naši borci na Mistrovství ČR v Ústí nad La-
bem zleva Tomáš Hermann, Jaromír Švenda,
Václav Plecer (TW Borovany) a Petr Zachař

Bronz vybojoval ve kvalitní konkurenci Tomáš Hermann z TJ karate
Nové Hrady (v popředí) Zvítězil Reich, stříbro získal Kibrik z TJ karate
Č. Budějovice

„SILVA NORTICA BIKE“ skrývá v názvu cyklistický půlmaraton Rakouskem
Mnohým sportovně vnímavým spoluobčanům asi neuniklo, že

v posledních třech letech byl na českém a rakouském pohraničním úze-
mí organizován mezinárodní vytrvalecký běžecký závod Silva Nortica
Run, s jehož vyznačením v terénu se turisté setkávají při toulkách No-
vohradskými horami. Start a cíl byl v Horní Stropnici. Podobně tomu
bude i letos 7. června. Organizátoři závodu – občanské sdružení Silva
Nortica Run - nabídli zařadit i příhraniční cyklistickou jízdu, která bude
odstartována z hraničního přechodu v Nových Hradech v 10:00 hodin.

Protože se jedná o přeshraniční akci, je potřebné provést předem i
prezentaci účastníků jízdy. Pro urychlení startu bude prezentace možná
již v Borovanech před radnicí do 8:00 hodin. Následovat bude odjezd
po malých skupinkách či jednotlivě libovolnou trasou do Nových Hra-
dů. Kdo přijede do Borovan později, nebo pojede ke startu přímo, zare-
gistruje se až na místě. U startu na hraničním přechodu je stále
v provozu penzion a hospoda, kde je možné se ještě občerstvit. Trasa

21 km dlouhého cyklistického půlmaratónu povede na Pyhrabruck,
Heinrichs bei Weitra, Mandelstein, Moorbad Harbach, hraniční pře-
chod Šejby, Dlouhá Stropnice a Horní Stropnice, kde bude u sportovní
haly CÍL. V hale obdrží každý zaregistrovaný účastník jízdy jedno spon-
zorské pivo. Kolem 12. hodiny již budou do cíle k hale dobíhat první ma-
ratónci a odpočinutí cyklisté je mohou před cílem ještě povzbudit.

Pro obzvláště zdatné cyklisty je možné se u startu přihlásit k jízdě na
trasu ultramaratónu, která vede za Moorbad Harbachem na Holzmühle –
Harmanschlag – Karlstifft – přes hraniční přechod na Pohoří na Šumavě –
Baronův most – Terčí dvůr – Žofín – Hojná Voda – Dobrá Voda – Horní
Stropnice sportovní hala. Mapu a podrobnosti obdrží účastníci u prezentace.

K příjemné atmosféře bude po obědě u sportovní haly hrát kapela
TAMTAM BATUCADA. V individuálně zvoleném čase odjedou cyk-
listé zpět do svých domovů. Délka jízdy z Borovan do Borovan je pro-
počtena na 66 km. Josef Malík
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§ Prodám byt 2+1 v Nových Hradech. Byt je ve středu města je
zateplený, má plastová okna a 2 sklepy. Tel.: 721 528 554

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

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

řádková inzerce

I. kolo Krajské ligy v karate v Borovanech
Novohradští závodníci vybojovali šest cenných kovů

V sobotu 12. dubna se na I. kolo Krajské
ligy v karate do Borovan sjelo 133 závodníků
z osmi jihočeských oddílů a škol karate. Sou-
těžilo se v disciplíně kata – souborná cvičení, a
to celkem na třech zápasištích – tatami, kde
závodníci předváděli skvělé výkony při ukáz-
ce krytů, úderů a kopů proti imaginárním útoč-
níkům. Zajímavá podívaná byla především
v kategorii mužů, ve které jsme mohli vidět
vyšší mistrovská kata. V kategorii mladších
žákyň Karolína Staňková bohužel nepostoupi-
la ze základního kola a Natálie Machová skon-
čila po dvou výhrách na pěkném 4. místě.
Mezi staršími žákyněmi nepostoupila z první-
ho kola Nikola Staňková, lépe se dařilo Elišce
Rolínkové, která v 1. kole porazila soupeřku
2:1, ve druhém kole dokonce zvítězila 3:0, ve
třetím kole dokázala překonat soupeřku 2:1,
teprve až v repasáži podlehla silnější soupeřce
a skončila v silné konkurenci na smolném 4.
místě. V kategorii mladších žáků Marek Rolí-
nek porazil soupeře 2:1, ve druhém kole opět
zvítězil 2:1, ve třetím kole podlehl pouze o je-
den bod a postoupil do repasáže, kde se tato
smůla opakovala a znamenalo to celkově 5.
místo. V téže kategorii se probojoval až do re-
pasáže Tomáš Balko, který v souboji o třetí místo bohužel prohrál a
skončil tak na „dalším“ 4. místě v konkurenci čtyřiceti soupeřů. V silně
obsazené kategorii starších žáků Adam Zeman v prvním kole vyhrál
3:0, ve druhém prohrál 2:1, v repasáži v prvním kole vyhrál 3:0 a v sou-
boji o bronz bohužel prohrál a také obsadil 4. místo. V kategorii doros-
tenek vybojovala zlatou medaili Adéla Zemanová. Mezi dorostenci
skončil na 4. místě Lukáš Pavlík. V kategorii muži opět excelovali naši
závodníci a trenéři Petr Zachař, který zvítězil ve finále nad oddílovým
kolegou Jaromírem Švendou, kdy oba předvedli precizně připravené
kata. V odpoledních hodinách se naplno rozjela disciplína kumite, kde
závodníci ve sportovním zápase dvojic předvádí vše, co se naučí při
mnoha hodinách tvrdého tréninku. Soutěžící musí mít především vý-
bornou fyzickou kondici, protože vydržet zápas od 1:30 minuty u žáků
až po 3 minuty u dospělých v chráničích a s chráničem zubů v ústech,
není vůbec jednoduché. Každému závodníkovi jsou hodnoceny údery a
kopy, ale také podmety a chvaty, které musí provést tak, aby neporušil
pravidla a nezranil soupeře. V neposlední řadě musí závodník zvlád-
nout zápas především psychicky, a to zejména když prohrává nebo
když již nějakou tu ránu obdržel. V kategorii mladší žákyně neohroženě
bojovaly Karolína Staňková a Natálie Machová, ale nepodařilo se jim
postoupit do dalšího kola. V kategorii starších žákyň nepostoupila

z prvního kola Nikola Staňková. Mezi mladšími žáky do 35 kg za naše
barvy neohroženě nastupoval Tomáš Balko, který se dokázal v silné
konkurenci probojovat až do repasáže, kde prorazil naši sbírku „bram-
borových“ medailí a zaslouženě získal bronzovou medaili. V kategorii
muži bez rozdílu vah se opakovalo finále podobné soutěži kata, zde ale
zvítězil Jaromír Švenda nad Petrem Zachařem, kteří pro náš oddíl zajis-
tili další medaile, tentokrát zlato a stříbro. Pro všechny naše závodníky
byla tato vyšší krajská soutěž dobrou zkušeností před druhým kolem
krajské ligy, které se bude konat 14. 6. ve Strakonicích.

Blahopřeji všem medailistům k zisku cenných kovů, všem závodní-
kům za vzornou reprezentaci a děkuji rodičům za podporu našich
cvičenců.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

zadní řada T. Hermann, L. Pavlík, P. Zachař, A. Zeman, A. Zemanová, E. Rolínková, T. Balík
a M. Hermann, přední řada N. Staňková, T. Balko, N. Machová, K. Staňková a M. Rolínek

Tomáš Balko vybojoval v konkurenci třiceti soupeřů bronzovnou medaili

Finálový souboj kumite Jaromíra Švendy a Petra Zachaře
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