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Pozvánky na listopad
11. 11. Svatomartinské odpoledne

a Martinská jízda
13. 11. Muzejní přednáška č. 3
13. 11. Podzimní koncert žáků ZUŠ
22. 11. Tradiční předvánoční setkání

seniorů
26. 11. Koncert KPH T. Sviny
27. 11. Muzejní přednáška č. 4
29. 11. Basketbalový maraton
29. 11. Předvánoční tvoření v Koželužně
29. – 30. 11. Vánoce u pana správce

na státním hradě
30. 11. Zahájení Adventu

na novohradském náměstí

Před pětadvaceti lety
Bylo nebylo, není tomu tak dávno (anebo ano?), když jsem se přistěhovala do Nových Hradů

(srpen 1988). První z mých zážitků při „obhlídce“ mého nového domova byl tento. Šli jsme
s mým mužem na procházku po městě a pak i dál za město, nedaleko od místa, kde dnes bydlíme.
Ruku v ruce, jak se na mladý „posvatbový“ pár sluší a patří, šli jsme a nevěnovali pozornost toli-
ko cestě, ale spíš sobě navzájem. Až nás „vyrušily“ skřípějící brzdy gazíka a pohraniční stráž.
Byli jsme cizí, neznámí (neměli jsme u sebe občanské průkazy) a podezřelí, protože jsme se šli
projít kousek za město směrem “k Rakousku“. Bylo to trochu „bojavé“ a hlavně absurdní.
Z dnešního pohledu je ta absurdita ještě více „viditelná“. Stejně tak absurdní by dnes pravděpo-
dobně bylo pro mé děti, kdyby „z vyšší moci“ nemohly jet do Gmündu do bazénu, do Karlstiftu
na lyže nebo jít na pěší výlet na kopec Mandlstein.

Ano, stačí si jen vzpomenout. O dalším vzpomínání na rok 1989, na stávkující studenty, na
obušky, na změnu režimu v naší republice, na Občasnké fórum, na pád Železné opony, na konec
vlády jedné strany, na zvonění klíčů a na další události před pětadvaceti lety se v listopadovém
čísle  Novohradského zpravodaji však nic nedočtete. Bylo nebylo…

K. Jarolímková

MĚSTO NOVÉ HRADY ZVE

NA USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA NOVÝCH HRADŮ,

6. listopadu 2014 v 18.00 hodin
v kinosále Českého domu v Nových Hradech

Program:
1. Určení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Volba starosty
4. Volba místostarosty a členů rady města
5. Zřízení výborů zastupitelstva města
6. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva
7. Jmenování oddávajících
8. Diskuse
9. Závěr a usnesení
Před určením ověřovatelů zápisu složí členové zastupitelstva města slib.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Druhá podzimní muzejní přednáška byla nejenom o slovech, ale i
o chutích. Bylo to díky manželům Šáchovým, kteří nám povídali o tom,
„jak  se žije se starými odrůdami jablek z Novohradska“.

Více uvnitř čísla. K. J.

Druhou tradiční akcí novohradského podzimu bývá Bramborování v no-
vohradské kovárně. A letos opět s výbornými bramboráky, pečivem,
buchtami. A že brambory nejsou jenom k jídlu, ale i k výtvarnému tvoře-
ní, to si mohly vyzkoušet zejména děti v jedné ze sednic kovárny. K. J.

První tradiční akcí novohradského podzimu jsou několik let Hradní
podzimní slavnosti, na které všechny zval kastelán Mgr. J. Smolík a kte-
ré se letos uskutečnily 25. října. Návštěvníky provázela programem tra-
dičně skupina historického šermu Vítkovci a další účinkující. Bývá to
asi poslední venkovní akce na hradě, kdy se na nádvoří dá postát a na
chvíli se ponořit do minulých dob.                                                  K. J.



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2014

Zápis ze 121. schůze městské rady
ze dne 8. 9. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 120. rady města

Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 120. jednání rady města.

� 2. Příspěvek TJ Sokol Nové Hrady
Rada města schvaluje TJ Sokol Nové Hrady
příspěvek ve výši 15 000,- Kč k pokrytí ná-
kladů na soustředění kuželkářky v České re-
prezentaci kuželkářů pro Mistrovství světa
2015.
(Rada obdržela dne 8. 7. 2014 žádost o fi-
nanční příspěvek od TJ Sokol Nové Hrady
na soustředění kuželkářky v České repre-
zentaci kuželkářů pro Mistrovství světa
2015. Rada si od TJ Sokol vyžádala upřes-
nění nákladů spojených s účastí na soustře-
děních reprezentace ČR, kterého se účastní
hráčka TJ Sokol N. Hrady.)

� 3. Skládka pneumatik na Jakuli
Rada města bere na vědomí informaci ke
skládce pneumatik na Jakuli.
(Starosta informoval radu o jednání na Kraj-
ském úřadě v Českých Budějovicích ohledně
skládky pneumatik v Jakuli. Krajský úřad se
zavázal svolat jednání se všemi zúčastněný-
mi ohledně likvidace pneumatik.)

� 4. Nepovolená technická zařízení
Rada města bere na vědomí informaci Minis-
terstva financí ČR k výskytu "kvízomatů" a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním tisko-
vé zprávy na webových stránkách města.
(Rada obdržela od Ministerstva financí sta-
novisko k výskytu "kvízomatů" na území
obce. Tato zařízení kombinují klasickou
sázkovou hru se znalostními otázkami. Pro-
vozováním těchto automatů dochází k cíle-
nému porušování zákona o loteriích a jiných
podobných hrách.)

� 5. Žádost o prodloužení lhůty ke
splacení návratné finanční výpomoci
Rada města souhlasí s prodloužením lhůty ke
splacení návratné finanční výpomoci Spo-
lečnosti Rožmberk o. p. s. k projektu "Aktiv-
ní kovářské muzeum", do 31. 5. 2015.
(Rada obdržela od Společnosti Rožmberk o.
p. s. žádost o prodloužení lhůty ke splacení
návratné finanční výpomoci k projektu
"Aktivní kovářské muzeum" do 31. 5. 2015.
Důvodem žádosti jsou komplikace vzniklé
při vyúčtování a proplacení projektu. SZIF
ukončil administraci projektu, po úspěšném
odvolání byl projekt vrácen zpět do admi-
nistrace. Termín předložení žádosti o pro-
placení výdajů projektu je do 26. 11. 2014.)

� 6. Předání a převzetí polních
komunikací
Rada města souhlasí s převzetím polních
komunikací na pozemcích KN č. 137/1,
137/2, 1434, 1455, 1456/2, 1456/3, 1461/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů od Státního
pozemkového úřadu, Krajský pozemkový
úřad pro Jihočeský kraj, České Budějovice,
v účetní hodnotě 4 522 308,- Kč a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.

(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj, České Budějovice návrh
Protokolu o předání a převzetí polních ko-
munikací, které byly vybudovány na poze-
mcích KN č. 137/1, 137/2, 1434, 1455,
1456/2, 1456/3, 1464/1 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Celková účetní hodnota inves-
tice ke dni předání činí 4 522 308,- Kč.)

� 7. Směna pozemků
Rada města souhlasí se směnou pozemků
v k. ú. Nové Hrady mezi Městem Nové Hra-
dy a panem Ing. Zdeňkem Dorschnerem,
Nové Hrady, pozemků parc. č. 297/25 o vý-
měře 455 m2, parc. č. 303 o výměře 86 m2,
část parc. č. 300/2 (dle GP parc. č. 300/4
o výměře 21 m2, parc. č. 297/27 o výměře
203 m2, parc. č. 297/26 (dle GP o výměře
214 m2) ve vlastnictví Města Nové Hrady a
část pozemku parc. č. 302/1 (dle GP o vý-
měře 618 m2) ve vlastnictví p. Ing. Zdeňka
Dorschnera. Rada postupuje směnu poze-
mků k rozhodnutí zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru směny pozemků
rada opětovně projednala směnu pozemků v
k. ú. Nové Hrady s p. Dorschnerem, směna
pozemků bude bezúplatná.)

� 8. Žádost o pronájem části pozemků
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Caletkových, Nové Hrady o pronájem části
pozemku parc. č. 836/29 a č. 829/111 v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu a místosta-
rostu p. Šlence místním šetřením.
(Rada obdržela od manželů Caletkových,
Nové Hrady žádost o pronájem části poze-
mku parc. č. 863/29 a č. 829/111 v k. ú.
Nové Hrady, pronajaté pozemky budou
sloužit jako zahrada.)

� 9. Žádost o výpůjčku bývalé pískovny
v Nakolicích
Rada města schvaluje záměr výpůjčky bý-
valé pískovny v Nakolicích, parc. č. 363/2,
parc. č. 1465/3, parc. č. 1467/1 v k. ú. Nako-
lice o celkové výměře 24 480 m2 a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od sdružení AUTO-MOTO
KLUB Nové Hrady, o. s. žádost o výpůjčku
bývalé pískovny v Nakolicích. V areálu bu-
dou provozovat motokros a bikros.)

� 10. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost pí. Anny
Ferenčíkové, Byňov o odkoupení pozemku,
po upřesnění žádosti rada pověřuje místos-
tarostu p. Šlence s p. Prášilem a osadním vý-
borem provedením místního šetření.
(Rada obdržela od pí. Anny Ferenčíkové,
Byňov žádost o odkoupení pozemku v By-
ňově, na němž stojí č. p. 92, o celkové rozlo-
ze 695 m2, a dále kůlnu.)

� 11. Prodej nemovité věci
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 824/31 o výměře 135 m2 v k. ú.
Nové Hrady manželům Janovi a Iloně Vol-
fových, Nové Hrady za částku 100,- Kč/m2

a postupuje žádost zastupitelstvu města.
(Rada po zveřejnění záměru prodat poze-
mek parc. č. 824/31 v k. ú. Nové Hrady,
opětovně projednala žádost manželů Volfo-
vých o koupi pozemku.)

� 12. Závěrečné vyhodnocení projektu
Rada města bere na vědomí Závěrečné vy-
hodnocení projektu "Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Nové Hrady" a potvrze-
ní souladu realizace s projektovou doku-
mentací.
(Rada obdržela od pí. Ing. Markéty Hoško-
vé Závěrečné vyhodnocení projektu "Sníže-
ní imisní zátěže z dopravy ve městě Nové
Hrady" a potvrzení souladu realizace s pro-
jektovou dokumentací.)

� 13. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy
o dílo se společností ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r. o. k projektu "Revitalizace Buquo-
yské hrobky a městského opevnění pro roz-
voj cestovního ruchu v Nových Hradech" a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o., Třebíč, návrh Do-
datku č. 1 Smlouvy o dílo k projektu "Revi-
talizace Buquoyské hrobky a městského
opevnění pro rozvoj cestovního ruchu v No-
vých Hradech". Z důvodu provedení další
fixáže včetně tmelů při restaurování dvou
erbů na průčelí objektu radnice, na základě
požadavku zástupců SPP a NPÚ, se mění
cena díla, která bude zahrnuta do dotace.)

� 14. Registrační list a rozhodnutí
o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
o poskytnutí podpory ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR na akci "Město Nové
Hrady - obnova rybníků".
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí Registrační list akce a rozhodnutí
k projektu "Město Nové Hrady - obnova
rybníků".)

� 15. Námitka proti udělení korekce –
Snížení energetické náročnosti Centra
volnočasových aktivit
Rada města bere na vědomí akceptaci ná-
mitky ze strany Ministerstva životního
prostředí ČR proti udělení korekce u akce
"Snížení energetické náročnosti Centra vol-
nočasových aktivit v Nových Hradech".
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR vyjádření k námitce proti udě-
lení korekce u akce "Snížení energetické
náročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech" s tím, že námitka byla
akceptována.)

� 16. Námitka proti udělení korekce –
Rekultivace skládky odpadu Jižní
Město – Nové Hrady
Rada města bere na vědomí částečnou ak-
ceptaci námitky ze strany Ministerstva ži-
votního prostředí ČR proti udělení korekce
u akce "Rekultivace skládky odpadu Jižní
Město - Nové Hrady" a pověřuje starostu
města dalším jednáním.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí vyjádření k námitce proti udělení
korekce u akce "Rekultivace skládky odpa-
du Jižní Město - Nové Hrady" s tím, že ná-
mitka byla částečně akceptována.)

� 17. Ustanovení zvláštního příjemce
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Úřadu práce - Krajské pobočky v Českých

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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Budějovicích o ustanovení Města Nové
Hrady zvláštním příjemce dávek státní so-
ciální podpory a zmocňuje výkonem pří-
jemce sociální pracovnici pí. Dagmar
Šabatkovou.
(Rada obdržela od Úřadu práce - Krajské
pobočky v Českých Budějovicích Rozhod-
nutí o ustanovení Města Nové Hrady jako
zvláštního příjemce dávek státní sociální
podpory.)

� 18. Popis k umístění betonových nor
Rada města souhlasí s umístěním betono-
vých nor na odchyt lišek na pozemcích měs-
ta dle žádosti Mysliveckého sdružení Nové
Hrady.
(Rada obdržela od místního Mysliveckého
sdružení Nové Hrady popis k umístění beto-
nových nor na odchyt lišek do honitby.
S umístěním nor vyslovil souhlas lesní hos-
podář, nory nikterak neomezí provoz v lese
a nejsou nebezpečné pro běžné návštěvníky
lesa.)

� 19. Zpětvzetí návrhu smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení VB
Rada města bere na vědomí zpětvzetí návr-
hu smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na stavbu: Nakolice,
K 56, Hořejš - kabel NN.
(Rada obdržela od společnosti Fiera a. s.
Jindřichův Hradec zpětvzetí návrhu smlou-
vy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene z důvodu změny řešení stavby:
Nakolice, K 56, Hořejš - kabel NN, a to
z důvodu změny řešení stavby, kdy uvažo-
vaný pozemek v majetku Města Nové Hra-
dy /p. č. 1343 v k. ú. Nakolice/ nebude
stavbou dotčen.)

� 20. Žádost o sdělení
Rada města bere na vědomí žádost Státního
pozemkového úřadu o sdělení k prodeji po-
zemků v k. ú. Údolí u Nových Hradů a po-
věřuje místostarostu p. Šlence a p. Prášila
místním šetřením.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu žádost o sdělení k prodeji k poze-
mkům v k. ú. Byňov.)

� 21. Oznámení o vstupu na pozemky
Rada města bere na vědomí Oznámení
o vstupu na pozemky v k. ú. Byňov pro stav-
bu: Štiptoň Kapinos - zahuštění.
(Rada obdržela od společnosti Elektrostav
Strakonice s. r. o. Oznámení o vstupu na po-
zemky v k. ú. Byňov, pro stavbu: Štiptoň
Kapinos – zahuštění.)

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

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

� 24. Dodatek k výpůjčce s MV ČR
Rada města schvaluje Dodatek č. 3 ke
Smlouvě o výpůjčce ze dne 19. 11. 2012,
dodatkem se sjednává doba určitá do 30. 9.

2015. Rada pověřuje starostu podpisem do-
datku.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR,
návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o výpůjčce
ze dne 19. 11. 2012, jedná se o část areálu
roty, dodatkem se sjednává doba určitá do
30. 9. 2015.)

Zápis ze 122. schůze městské rady
ze dne 23. 9. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 121. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 121. jednání rady
města.

� 2. Nabídka na poskytnutí úvěru
Rada města souhlasí se Smlouvou o úvěru č.
0390490489 s Českou spořitelnou, a. s. Pra-
ha na částku 5 000 000,- Kč, se splatností
nejpozději do 30. 6. 2015 a postupuje ji ke
schválení zastupitelstvu města.
(Starosta města informoval členy rady o způ-
sobu financování probíhajících investičních
akcí města. S ohledem na nutnost předfinan-
cování některých akcí a zároveň dosud ne-
uvolněných prostředků ze Státního fondu
životního prostředí (k rekultivaci skládky a
odbahnění rybníků), které by však měly být
průběžně propláceny od listopadu či prosin-
ce 2014, navrhl starosta města vytvořit re-
zervu, která by městu umožnila průběžně
hradit faktury za provedené práce bez ohle-
du na to, jak rychle bude Státní fond životní-
ho prostředí dotační prostředky uvolňovat.
Proto byla s Českou spořitelnou předjedná-
na možnost úvěrového rámce, který by měs-
to Nové Hrady mohlo využít v případě, že
by v mezidobí mezi komunálními volbami a
ustanovením nového zastupitelstva, bylo
nutno hradit větší množství faktur za práce
na jednotlivých akcích. V případě, že Státní
fond životního prostředí začne proplácet
dotační prostředky k jednotlivým fakturám
již v průběhu října a listopadu, nebude nut-
no tento úvěr využít a město Nové Hrady
nebude hradit žádné poplatky za nečerpání
tohoto úvěru.)

� 3. Žádost o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Kordinových o zřízení věcného břemen na
pozemku parc. č. 975/1 v k. ú. Štiptoň a po-
věřuje místostarostu p. Šlence místním šet-
řením.
(Rada obdržela od manželů Kordinových,
Nové Hrady žádost o zřízení věcného bře-
mene na pozemku parc. č. 975/1 v k. ú. Štip-
toň, v majetku města.)

� 4. Žádost o odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Bc.
Františka Štangla o odprodej části pozemku
parc. č. 808/1 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje
starostu, místostarostu p. Šlence a vedoucího
stavebního úřadu p. Prášila místním šetřením.
(Rada obdržela od p. Bc. Františka Štangla,
Nové Hrady žádost o odprodej části poze-
mku parc. č. 808/1 v k. ú. Nové Hrady.)

� 5. Směna pozemků v k. ú. Nakolice
Rada města schvaluje záměr směny části
pozemků parc. č. 1421 (dle GP 1421/2 o vý-

měře 155 m2) v majetku p. Hronka za část
pozemku parc. č. 1425 (dle GP 1425/2 o vý-
měře 155 m2) v majetku města v k. ú. Nako-
lice a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(Starosta informoval radu o nutnosti směny
části pozemků mezi městem a p. Hronkem v
k. ú. Nakolice pro uvažovanou výstavbu
cesty v rámci řešení komplexní pozemkové
úpravy.)

� 6. Výpověď Smlouvy o nájmu
nemovitosti
Rada města souhlasí s ukončením Smlouvy
o nájmu nemovitosti mezi městem a manže-
ly Jerhotovými, České Budějovice k poze-
mku parc. č. 1/1 v k. ú. Vyšné, k 31. 12.
2014.
(Rada obdržela od manželů Jerhotových,
České Budějovice výpověď z nájemní
smlouvy na část pozemku parc. č. 1/1 o vý-
měře 200 m2 v k. ú. Vyšné k 31. 12. 2014.)

� 7. Snížení imisní zátěže z dopravy
ve městě Nové Hrady
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku Ing. Markéty Hoškové na správu projek-
tu "Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Nové Hrady" a pověřuje starostu
města uzavřením smlouvy na jeden rok.
(Rada obdržela od Ing. Markéty Hoškové
cenovou nabídku na správu projektu "Sní-
žení imisní zátěže z dopravy ve městě Nové
Hrady".)

� 8. Veřejná zakázka
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost Energy Benefit Centre a. s., Praha na
akci "Administrace dotace - Snížení energe-
tické náročnosti Centra volnočasových ak-
tivit v Nových Hradech" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru vyhodnocení veřejné zakázky na
akci "Administrace dotace – Snížení energe-
tické náročnosti Centra volnočasových akti-
vit v Nových Hradech". Osloveny byly
3 firmy, nabídku podala společnost Energy
Benefit Centre a. s., Praha.)

� 9. Pronájem pozemku
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 420/1 o výměře cca
310 m2 v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední des-
ce města.
(Rada projednala po provedení místního
šetření návrh na pronájem části pozemku
parc. č. 420/1 v k. ú. Obora u Vyšného.)

� 10. Zápis z jednání komise soc. věcí
a zdravotnictví
Rada města bere na vědomí Zápis z jedná-
ní komise sociálních věcí a zdravotnictví
ze dne 22. 9. 2014 a souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu na uvolněný byt 5. květ-
na, Nové Hrady s p. Janem Vlkem, Nové
Hrady a na byt Hradební 108, Nové Hra-
dy s pí. Drahomírou Morongovou, Nové
Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
22. 9. 2014 s doporučením a návrhem pro
radu.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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� 11. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě MŠ Nové Hrady
Rada města jako zřizovatel povoluje výjim-
ku Mateřské škole Nové Hrady pro školní
rok 2014-2015, z nejvyššího počtu dětí dle
návrhu ředitelky MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o udělení výjimky
z počtu dětí ve třídě mateřské školy. Jedná
se o navýšení počtu dětí v 1., 2. a 4. třídě.
Navýšení nemá vliv na kvalitu vzdělávání a
jsou splněny hygienické podmínky.)

� 12. Návrh omezení provozu a uzavření
MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí omezení provo-
zu a uzavření Mateřské školy Nové Hrady
dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh omezení provozu škol-
ky, a to v době podzimních prázdnin 27. a
29. 10. 2014 a uzavření v době vánočních
prázdnin od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015.)

� 13. Informace o výplatě pojistné
události
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
účtování a proplacení nákladů pojistné udá-
losti k objektu Kuželna Nové Hrady.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady informaci
o nákladech na opravu objektu Kuželny ve
výši 136 857,- Kč. Veškeré náklady byly
hrazeny z povinného ručení nákladního au-
tomobilu, který způsobil poškození objektu
kuželny.)

� 14. Rozhodnutí o rozkladu
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže.
(Rada obdržela od předsedy Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže Rozhodnutí
o rozkladu ve věci zadání veřejné zakázky
s názvem "Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady - Rekonstrukční práce na
objektu kuželny /2. etapa, druhá část/".
Tímto rozhodnutím bylo napadené rozhod-
nutí úřadu potvrzeno.)

� 15. Rozhodnutí ministerstva životního
prostředí
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí mi-
nistra životního prostředí.
(Rada obdržela od ministra životního pros-
tředí Rozhodnutí o rozkladu ve věci stanove-
ní průzkumného území pro vyhledávání a
průzkum výhradního ložiska Nakolice - Tet-
řeví les, pro vyhledávání ložiska vyhrazené-
ho nerostu alkalicko-živcové žuly. Tímto
rozhodnutím bylo napadené rozhodnutí úřa-
du /ze strany žadatele/ potvrzeno, což zna-
mená, že průzkum nebyl povolen. Město
Nové Hrady v rámci řízení k povolení prů-
zkumu taktéž nesouhlasilo.)

� 16. Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 Smlou-
vy o dílo se společností ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o. k projektu "Revita-

lizace Buquoyské hrobky a městského
opevnění pro rozvoj cestovního ruchu v No-
vých Hradech" a pověřuje starostu podpi-
sem dodatku.
(Dodatek řeší navýšení ceny díla o víceprá-
ce spojené s nutnosti většího zabezpečení
městského opevnění v areálu ZŠ.)

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

� 18. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí o povolení kácení stromů
a keřů.

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

Zápis ze 123. schůze městské rady
ze dne 8. 10. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 122. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 122. jednání rady města.

� 2. Žádost o prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1009/22 o výměře 66 m2 v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Jana Loukotky žádost
o prodej pozemku parc. č. 1009/22 v k. ú.
Nové Hrady o výměře 66 m2, ve vlastnictví
města Nové Hrady. Žadatel je majitelem
sousedních pozemků.)

� 3. Žádost o odkoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Kudlačových, Vyšné o odkoupení pozemku
parc. č. 30/1 v k. ú. Vyšné a postupuje žá-
dost Osadnímu výboru Nakolice, Vyšné,
Obora k vyjádření.
(Rada města obdržela od manželů Kudlačo-
vých, Vyšné 78, žádost o odkoupení poze-
mku parc. č. 30/1 o výměře 287 m2 v k. ú.
Vyšné.)

� 4. Prodej pozemků k. ú. Obora
u Vyšného
Rada města souhlasí s prodejem části po-
zemků parc. KN č. 12/1, parc. PK č. 12,
parc. KN č. 12/2 (dle GP č. 81-9F/2014
parc. č. 12/15) o celkové výměře 76 m2 v
k. ú. Obora u Vyšného, pí. Haně Filipko-
vé, Puklicova 36, České Budějovice, za
částku 70,- Kč/m2 a postupuje žádost za-
stupitelstvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mků v k. ú. Obora u Vyšného rada opětovně
projednala žádost pí. Hany Filipkové o pro-
dej části pozemků, o celkové výměře
76 m2.)

� 5. Prodej pozemků k. ú. Obora
u Vyšného
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mků parc. PK č. 11 díl 1, parc. KN č. 5, parc.
PK č. 12 (dle GP č. 81-9F/2014, parc. č.
12/14) o celkové výměře 229 m2 v k. ú.
Obora u Vyšného, p. Michalu Utěšenému,

Na Sadech 179, České Velenice za částku
70,- Kč/m2 a postupuje žádost zastupitel-
stvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mků v k. ú. Obora u Vyšného, rada opětov-
ně projednala žádost p. Michala Utěšeného
o prodej části pozemků, o celkové výměře
229 m2.)

� 6. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 53/4 o výměře 31 m2 v k. ú. Nové
Hrady, manželům Janě a Tomáši Zemano-
vým, Hradební 25, Nové Hrady za částku
100,- Kč/m2 a postupuje žádost zastupitel-
stvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje rada projed-
nala žádost manželů Zemanových, Nové
Hrady o prodej pozemku parc. č. 53/4 o vý-
měře 31 m2 v k. ú. Nové Hrady.)

� 7. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1484/3 o výměře 78 m2 v k. ú. Štip-
toň, p. Františku Marténkovi, Údolí čp. 129
za částku 100,- Kč/m2 a postupuje žádost
zastupitelstvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje rada projed-
nala žádost p. Marténka o prodej pozemku
parc. č. 1484/3 o výměře 78 m2 v k. ú. Štip-
toň.)

� 8. Místní šetřeníá - pronájem pozemků
za čp. 288 v N. Hradech
Rada města schvaluje záměr části pronájmů
pozemků parc. č. 863/29 a parc. č. 829/111
v k. ú. Nové Hrady cca o výměře 329 m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření rada pro-

jednala návrh na pronájem části pozemků
parc. č. 863/29 a č. 829/111 v k. ú. Nové
Hrady. Při místním šetření došlo k dohodě
všech sousedů ohledně pronájmu pozemků
nacházejících se za zahradami v majetku
obyvatel domu čp. 288.)

� 9. Schválení lesního hospodářského
plánu
Rada bere na vědomí schválení lesního hos-
podářského plánu na období od 1. 1. 2014
do 31. 12. 2023 pro lesní hospodářský celek
Město Nové Hrady.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje schválení lesního hospodářské-
ho plánu pro lesní hospodářský celek Město
Nové Hrady na období od 1. 1. 2014 do 31.
12. 2023.)

� 10. Rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Státního fondu životního prostředí ČR
o poskytnutí dotace na projekt "Snížení
energetické náročnosti Centra volnočaso-
vých aktivit v Nových Hradech".
(Rada obdržela od Státního fondu životní-
ho prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na projekt "Snížení energetické ná-
ročnosti Centra volnočasových aktivit
v Nových Hradech".)

� 11. Dílčí přezkoumání hospodaření
Rada města bere na vědomí Zápis z dílčího
přezkoumání hospodaření za rok 2014 a po-
věřuje ředitelku Technických služeb města

INFORMACE Z RADNICE
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Nových Hradů vypracováním a předlože-
ním aktuálního odpisového plánu.
(Rada obdržela od Krajského úřadu – Jiho-
českého kraje, ekonomického odboru Zápis
z dílčího přezkoumání hospodaření za rok
2014. Kontrolou bylo zjištěno, že příspěv-
ková organizace Technické služby města
Nových Hradů nemá aktualizovaný odpiso-
vý plán na rok 2014. Další kontrolované do-
kumenty a hospodaření města byly ze strany
kontrolorů bez výhrad.)

� 12. Havarijní plán pracoviště - Centrum
výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
Rada města bere na vědomí Havarijní plán
pro práci s geneticky modifikovanými mik-
roorganismy pro Centrum výzkumu globál-
ní změny, pracoviště Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ústavu nanobiologie a
strukturní biologie AV ČR, pracoviště Nové
Hrady Havarijní plán pracoviště pro uzavře-
né nakládání s GMO první kategorie rizika.)

� 13. Dodatek č. 2 smlouvy o přenechání
části objektu k využití ke svatebním
obřadům
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o přenechání části objektu k občas-
nému využití ke svatebním obřadům s Jiho-
českým muzeem v Českých Budějovicích a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Jihočeského muzea v Čes-
kých Budějovicích návrh Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o přenechání části objektu k ob-
časnému využití ke svatebním obřadům.
Dodatkem se mění aktuální sazba DPH,
v ostatním zůstává smlouva nezměněna.)

� 14. Sdělení exekutora oprávněnému
Rada města souhlasí s prominutím nákladů
řízení za právní zastoupení v exekuci vyčís-
lené v usnesení ze dne 5. 9. 2014, č. j. 105
EX 391-10-20.
(Rada města obdržela od exekutora JUDr.
Pavla Vyžrala, České Budějovice sdělení
exekutora oprávněnému o návrhu na pro-
minutí nákladů řízení za právní zastoupení
v exekuci proti povinnému Pavlu Svobo-
dovi.)

� 15. Plán investic 2015 – Čevak České
Budějovice
Rada města schvaluje Plán investic vodo-
hospodářské infrastruktury Města Nové
Hrady pro rok 2015 předložený společností
ČEVAK a. s., České Budějovice.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.,
České Budějovice návrh Plánu investic pro
vodohospodářský majetek Města Nové
Hrady pro rok 2015.)

� 16. Žádost o odstranění vzrostlého
stromu
Rada města souhlasí s návrhem na odstraně-
ní vzrostlého stromu a pověřuje starostu po-
dáním žádosti.
(Rada obdržela žádost občanů osady Vyšné
o odstranění vzrostlého stromu - dubu na
pozemku ve vlastnictví města, parc. č.
1644/36 v k. ú. Vyšné, neboť ohrožuje na
zdraví a majetku přilehlé okolí.)

� 17. Vyjádření ke stavbě zázemí pro chov
skotu
Rada města souhlasí s umístěním objektů
dle projektové dokumentace "Přístřešky na
p. č. 934/1, č. 930 v k. ú. Nové Hrady" za
podmínek uvedených v návrhu souhlasného
stanoviska.
(Starosta informoval radu o umístění hospo-
dářských objektů pro chov skotu na poze-
mcích v blízkosti Zevlova mlýna, které
sousedí s pozemky města. Pro stavební po-
volení je město povinno vyjádřit se k na-
vrhované stavbě. Město Nové Hrady
nemá námitek za předpokladu, že nepone-
se žádnou odpovědnost za případné škody
způsobené pádem stromů z pozemků ve
vlastnictví Města Nové Hrady a že nebude
omezena hospodářská činnost v přilehlých
lesních porostech. Zároveň Město Nové
Hrady požaduje, aby stavbou nebyly dotče-
ny pozemky určené k plnění funkce lesa -
zejména nesmí dojít k poškození kořeno-
vých systémů.)

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

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

� 20. Souhlas s ošetřením památných
stromů
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí o udělení souhlasu k ošet-
ření památných stromů ve vlastnictví města.

� 21. Zápis z jednání komise sociální věcí
a zdravotnictví
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 8. 10. 2014 a zařazuje pí. Květoslavu
Bendovou do seznamu uchazečů o byt
v DPS. Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu na uvolněný byt 1+1
Údolská 55, byt. č. 2 p. Michalu Jindrovi,
Nové Hrady a na uvolněný byt 1+2 nám.
Republiky 12, byt č. 5 pí. Martině Alexové,
Nové Hrady.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
8. 10. 2014, s doporučením a návrhem pro
radu.)

� 22. Rozpočtové opatření č. 14/2014
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 14/2014. ZM
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 14.)

Zápis ze 124. schůze městské rady
ze dne 13. 10. 2014

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 123. jednání

rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 123. jednání rady města.

� 2. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. 1042/1 o výměře 3 337 m2 v k. ú.

Štiptoň p. Josefu Steinhauserovi, Štiptoň
65, za částku 50,- Kč/m2 a postupuje žádost
zastupitelstvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 1042/1 v k. ú. Štiptoň rada opětovně
projednala žádost p. Josefa Steinhausera
o koupi tohoto pozemku.)

� 3. Prodej pozemku k. ú. Byňov
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 3/1, č. 36/2, č. 37/1 v k. ú.
Byňov a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejnění záměru na úřední desce
města.
(Po provedeném místním šetření informo-
val p. místostarosta Šlenc o upřesnění žá-
dostí pí. Ferenčíkové o koupi části pozemků
parc. č. 3/1, č. 36/2, č. 37/1 v k. ú. Byňov.)

� 4. Prodej pozemků k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 1052/6 (dle GP č. 283-84
Fi/2014) o výměře 1 704 m2 v k. ú. Štiptoň,
p. Václavu Pávkovi, Navrátilova 246, Nové
Hrady za částku 100,- Kč/m2 a postupuje žá-
dost zastupitelstvu města. ZM
(Po zveřejnění záměru prodeje části poze-
mku parc. č. 1052/6 v k. ú. Štiptoň, rada
opětovně projednala žádost p. Václava
Pávka, Nové Hrady o koupi tohoto po-
zemku.)

� 5. Zhodnocení činnosti ZŠ Nové Hrady
– stanovení osobního příplatku ředitele
Rada města bere na vědomí informaci o čin-
nosti ZŠ Nové Hrady a schvaluje osobní
příplatek řediteli Základní školy Nové Hra-
dy dle návrhu.
(Na základě žádosti ředitele ZŠ Nové Hrady
o stanovení osobního příplatku pozvala
rada města ředitele základní školy Mgr. K.
Kříhu na jednání rady. Pan ředitel zhodnotil
činnost školy za uplynulé období a vyzdvihl
výsledky v jednotlivých soutěžích, kterých
se žáci úspěšně účastnili. Předmětem jedná-
ní též byly požadavky školy do rozpočtu pro
rok 2015 a informace o opravě školního
hřiště.)

� 6. Zhodnocení činnosti MŠ Nové Hrady
- stanovení osobního příplatku ředitelky
Rada města bere na vědomí informaci o čin-
nosti MŠ Nové Hrady a schvaluje osobní
příplatek ředitelce Mateřské školy Nové
Hrady dle návrhu.
(Na základě žádosti ředitelky MŠ Nové
Hrady o stanovení osobního příplatku po-
zvala rada města ředitelku mateřské školy
E. Heřmanovou na jednání rady. Paní ředi-
telka představila jednotlivé činnosti školky,
včetně zapojení do přeshraničních projektů,
návštěvy dopravního hřiště a kurzů plavání.
Předmětem jednání též byly požadavky ma-
teřské školy do rozpočtu pro rok 2015. Na
základě návrhu starosty města bude v nej-
bližší době dendrologem provedeno posou-
zení stavu stromů v areálu školy a
provedena následná údržba. Rada města též
osloví majitele sousedních pozemků /Lesy
ČR/ ve věci zvýšeného dohledu na "zdra-
votní" stav stromů v blízkosti areálu tak,
aby bylo minimalizováno nebezpečí jejich
pádu a zranění osob. Paní ředitelka přivítala
řešení otázky posouzení stromů a informo-

INFORMACE Z RADNICE
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vala radu o dalších plánech na rozvoj školní
zahrady a opravu vstupní brány.)

� 7. Požadavky MŠ na materiální
vybavení v roce 2015
Rada města bere na vědomí požadavky Ma-
teřské školy Nové Hrady na materiální vy-
bavení v roce 2015 a postupuje žádost
finanční komisi k zapracování do rozpočtu
roku 2015.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady požadavek na materiální vyba-
vení na rok 2015.)

� 8. Nabídka na opravu střechy
Rada města bere na vědomí nabídky na
opravu střechy na čp. 170 v Nových Hra-
dech a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů nabídky na opravu
střechy na čp. 170 v Nových Hradech.)

� 9. Souhlas se zřízením užívacího práva
Rada města souhlasí se zřízením užívacího
práva k prostorám soužícím podnikání v bu-
dově na adrese Údolská 55, Nové Hrady pro
Českou spořitelnu a. s., Praha.
(Rada obdržela od České spořitelny a. s.,
Praha návrh na zřízení užívacího práva
k prostorám sloužícím k podnikání v Údol-
ské ulici čp. 55.)

ZÁPIS z 27. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 7. října 2014

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Mi-
roslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska,

Omluveni:
p. Ing. ´udovít Kasan, pí. Mgr. Jarmila Kuba-
láková, p. Ing. František Štangl, p. Lukáš Win-
zberger.
Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.

Zapisovatel:
pí. Bc. Jana Káplová – tajemnice MěÚ

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18. 00 hodin v obřadní síni Městského
úřadu v Nových Hradech. Bylo přítomno
11 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 26. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la vůči němu vznesena žádná námitka.
Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 26. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Financování projektů
4. Interpelace
5. Diskuse
6. Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu o
bod č. 4 Zprávu Finančního výboru Zastupitel-
stva města Nové Hrady o provedených kontro-
lách v roce 2014.

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

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vocho-
ska,
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to: p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Michal Ja-
rolímek, p. Petr Michale.

Hlasování:
Pro 8
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 3
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Michal Jarolímek, p.
Petr Michale,

Návrhová komise byla schválena - 8 hlasy.
Předsedou komise byl zvolen p. Ivan
Dorotovič.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 27. jednání zastupitelstva p. Bc. Josefa
Vochosku a pí. Emilii Koppensteinerovou.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 9 hlasy.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Jan Kollmann, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány,
Proti 0
Zdržel se 2
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Bc. Josef Vo-
choska

� 1. Kontrola usnesení z 26. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 26. 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.

V 18.08 se dostavil p. Lukáš Winzberger a
hlasoval od bodu č. 1 programu.

V 18.12 hodin se dostavil p. Ing. ´udovít
Kasan a hlasoval od bodu č. 1 programu.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 26. veřejného jednání zastupi-
telstva města – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. ´udovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
Pan starosta uvedl, že o koupi pozemku

parc. č. 824/31 v k. ú. Nové Hrady zažádali
manželé Volfovi, kteří vlastní přilehlou nemo-
vitost. Ze strany města není využití pro poze-
mek, neboť ostatní pozemky jsou v
soukromém vlastnictví. Cena je stanovena dle
příslušné směrnice města.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. 824/31 o výměře 135 m2 v k. ú.
Nové Hrady manželům Janovi a Iloně Volfo-
vých, Pod Vodárnou 328, Nové Hrady za část-
ku 100,- Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
p. Ing. ´udovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, pí. Ing. Eva Ševčíko-
vá, p. Miroslav Šlenc, p. Bc. Josef Vochoska, p.
Lukáš Winzberger.

Proti 0

Zdržel se 2

p. Petr Michale, p. Jiří Vicány

� 3. Financování projektů
Pan starosta města informoval zastupitele,

že k 6. 10. 2014 byly zůstatky na účtech města
ve výši cca 7 milionů korun. S ohledem na
nutnost předfinancování některých akcí a zá-
roveň dosud neuvolněných prostředků ze Stát-
ního fondu životního prostředí (k rekultivaci
skládky a odbahnění rybníků), které by však
měly být průběžně propláceny od listopadu či
prosince 2014, navrhl starosta města vytvořit
rezervu, která by městu umožnila průběžně
hradit faktury za provedené práce bez ohledu
na to, jak rychle bude Státní fond životního
prostředí dotační prostředky uvolňovat. Proto
byla s Českou spořitelnou předjednána mož-
nost úvěrového rámce, který by město Nové
Hrady mohlo využít v případě, že by v mezi-
dobí mezi komunálními volbami a ustanove-
ním nového zastupitelstva, bylo nutno hradit
větší množství faktur za práce na jednotlivých
akcích. V případě, že Státní fond životního
prostředí začne proplácet dotační prostředky
k jednotlivým fakturám již v průběhu října a
listopadu, nebude nutno tento úvěr využít a
město Nové Hrady nebude hradit žádné po-
platky za nečerpání tohoto úvěru. Úvěr je na-
staven do 30. 6. 2015, jako nejdelší možnost
splatnosti, a za tuto dobu by město uhradilo
bance maximálně 28 000,- Kč. Veškeré
závazky s Českou spořitelnou jsou vyrovnány,
a proto jsou podmínky úvěru velice výhodné.

Pan Dorotovič, se dotazoval, zda by neby-
lo vhodnější, aby s končícím volebním obdo-
bím zastupitelstva, schválilo úvěr již nové
zastupitelstvo.

Pan starosta odpověděl, že banka financuje
projekty, které jsou již zafinancovány nebo
jsou již před dokončením. Ale s ohledem na
termíny souvisejícími s novými jednáními za-
stupitelstva je lépe schválit úvěr nyní. Bez
ohledu na končící volební období bylo město
velice úspěšné se získáním dotací a závazky je
nutno hradit a je třeba mít jistotu, aby byly fi-
nance k dispozici i v mezidobí, než bude
svoláno nové zastupitelstvo.

INFORMACE Z RADNICE
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Pan Michale se informoval, zda situaci
dobře rozumí, tj. jestli nebude potřeba, nebude
město úvěr čerpat.

Pan starosta ještě doplnil, že úvěr je vázán
na projekty, které jsou již hotovy a je otázkou,
kdy přijdou zpět finance k těmto dotacím.

Pan Koppensteinerová konstatovala, že se
jedná o krátkodobý úvěr, který je velice vý-
hodný a ke konci roku se mohou vyskytnout
platby, které bude třeba uhradit.

Pan Ing. Kasan se dotazoval, proč nabídku
poskytla pobočka banky v Písku.

Pan starosta odpověděl, že v bance došlo k
restrukturalizaci a úvěry má na starosti poboč-
ka v Písku.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu o
úvěru č. 0390490489 s Českou spořitelnou, a.
s. Praha, na částku 5 000 000,- Kč, se splatnos-
tí nejpozději do 30. 6. 2015 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing.´udovít
Kasan, p. Jan Kollmann, pí. Emilie Koppenstei-
nerová, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 1
p. Ivan Dorotovič

� 4. Zpráva finančního výboru
Pan starosta předal slovo předsedkyni fi-

nančního výboru pí. Koppensteinerové.
Paní Koppensteinerová uvedla, že zpráva

vyhodnocuje všechny provedené kontroly v le-
tošním roce. Konstatovala, že součinnost s kon-
trolovanými subjekty byla bezproblémová. Dle
zprávy bylo s finančními prostředky nakládáno
v souladu s jejich účelem a dle zákona. Na zá-
věr poděkovala všem členům zastupitelstva a i
finančního výboru za jejich práci.

P. Ing. Kasan uvedl, že kontrola nemůže jít
do detailu, co se týká čísel, ale mnohdy může
ukázat představitelům města, nad kterými věc-
mi je třeba se zamyslet.

Pan starosta ještě dodal, že po přečtení
zprávy se dotazoval na dlužnou částku za svoz
PDO ve výši 140 000,- Kč. Tato částka se sklá-
dá z pohledávek za tři roky dozadu. Město sta-
noví pouze výši poplatku, ale jeho úhrada a
vymáhání neuhrazených částek je v kompe-
tenci městského úřadu. Úředník postupuje tak,
že nejdříve umořuje minulé dluhy, již nyní se
podařilo dlužnou částku snížit o 17 000,- Kč.

Pan starosta uvedl, že vnímá veškeré kon-
troly obou výborů velice pozitivně a zároveň
jim poděkoval, jak předsedům, tak i členům
výborům za jejich práci a i za celé zastupitel-
stvo.

Pan Mgr. Jarolímek se podivil, že knihovna
má 12 000 registrovaných čtenářů.

Pan starosta odpověděl, že se jedná o vý-
půjčky nikoliv o čtenáře. Knihovna je opravdu
výrazně aktivnější, má spousty doplňkové čin-
nosti. V rámci projektu Obec přátelská rodině
byla knihovně určena částka 50 000,- Kč na
doplnění knihovního fondu. Knihovna by

měla obsahovat takové tituly, které mají
návaznost na vzdělávání.

Pan Ing. Kasan doplnil, že počet výpůjček
stoupl za poslední období ze 4 000 na 12 000.

Zastupitelstvo města bere na vědomí Zprá-
vu Finančního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady o provedených kontrolách v roce
2014 – 13 hlasy.

Hlasování:
Pro 13
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, p. Ing.´udovít Kasan, p. Jan Kollmann, pí.
Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš Winzber-
ger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 6. Diskuse
Pan Dorotovič se dotazoval, zda je v pořád-

ku, že sdružení nezávislých kandidátů Občané
pro zdravé město použilo ve svých předvoleb-
ních materiálech znak města. Poté citoval §
34a zákona o obcích, kde se uvádí: "Obce a
jimi zřízené nebo založené organizační složky
a právnické osoby mohou užívat znak a vlajku
obce. Jiné subjekty mohou užívat znak obce
jen s jejím souhlasem." Proto si myslí, že
znaku bylo užito neprávem.

Pan starosta odpověděl, že se přesně neví,
který znak je oficiální. Na webových strán-
kách je bez anděla, na wikipedii s andělem.
Dále uvedl, že spíše vnímá jako znak města
ten bez anděla s tím, že anděl je pouze štítono-
sičem. Uvedl, že znak v elektronické podobě
je bez problémů poskytován i pro potřeby
místních podnikatelů, ale nechce se za to scho-
vávat. Pokud by měl někdo s užitím znaku
problém, pak je třeba stanovit jasná pravidla.

Pan Mgr. Jarolímek uvedl, že toto se nikdy
neřešilo ani v minulosti, kdy i jiné strany po-
užívaly znak města. Bylo tomu tak například
ve volbách v roce 2010, kdy byl znak na před-
volebních materiálech použit.

Starosta uvedl, že samolepky na autech
města jsou bez anděla. Pokud jejich sdružení
udělalo chybu, tak se za ni omlouvá, ale neby-
lo to myšleno jako nějaká výhoda, neboť znak
je volně přístupný na internetu či je volně
poskytován ze strany města.

� 13. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítomným

zastupitelům i občanům města za účast na
27. veřejném jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

Pan starosta popřál kandidujícím stranám a
hnutím hodně úspěchů v nových volbách a po-
děkoval všem zastupitelům a občanům za
účast na jednáních zastupitelstva. Dále staros-
ta poděkoval všem za jejich práci a přínos pro
rozvoj města a osad a za odvedený velký kus
práce ve prospěch občanů.

Současně poděkoval paní E. Koppenstei-
nerové za dlouholeté působení v zastupitel-
stvu města a s ohledem na to, že již
nekandiduje v rámci komunálních voleb do
zastupitelstva města, jí popřál hodně zdraví a
pohody a jako poděkování za práci pro město
předal pamětní list a drobný dar.

Pan starosta také informoval zastupitele, že
stejný pamětní list bude předán paní MUDr.
N. Návarové na středečním jednání Komise
sociální a zdravotní.

Starosta města následně v 19.00 hodin
ukončil jednání zastupitelstva.

INTERPELACE
Vážený pane Ing. Štangle,
na základě Vaší interpelace z jednání Za-

stupitelstva města Nových Hradů ze dne
11.9.2014 tímto dle dohody jménem Rady
města Nových Hradů a jejích členů odpoví-
dám i písemnou formou na Vaše dotazy týka-
jící se umístění prodejních stánků na náměstí
Republiky v Nových Hradech.

Považuje Rada města za správné, že s ohle-
dem na umístění prodejních stánků dochází
k omezení přístupu občanů k vývěsní skříňce
MěÚ Nové Hrady a že dochází k omezení prů-
chodu chodců po chodníku resp. nutnosti
vstoupit do vozovky?
Rada města sděluje k této otázce následující:

1) Město Nové Hrady stanovilo obecně zá-
vaznou vyhláškou podmínky záboru veřejného
prostranství za účelem mj. stánkového prodeje.
Od tohoto momentu orgány Města Nové Hrady
do způsobu platby a vyčlenění místa pro stán-
kový prodej de facto nevstupují a vše je řešeno
prostřednictvím MěÚ Nové Hrady.

2) Ve věci povolování stánkového prodeje
nicméně musíme konstatovat, že ze strany za-
městnanců Městského úřadu Nové Hrady do-
chází k tomu, že vedle výběru poplatku je
prodejcům jasně sdělováno, za jakých podmí-
nek a kde je možno stánek umístit. Ve většině
případů také nebyl následně problém s tím, že
by prodejci tyto pokyny porušili.

3) Váš dotaz byl dle Vašeho sdělení polo-
žený na základě situace z týdne konání zastu-
pitelstva, kdy vietnamský prodejce tyto
pokyny nerespektoval a svůj poněkud objem-
nější stánek postavil tak, že opravdu omezil
průchodnost chodníku. Na tuto skutečnost byl
ale zaměstnanci Městského úřadu N. Hrady
upozorněn s tím, že v případě opakovaného
porušení pravidel nebude v budoucnu další
stánkový prodej povolen. Vedle zaměstnanců
MěÚ Nové Hrady stejným způsobem vůči to-
muto stánkaři postupoval i starosta města, kte-
rý jej upozornil na nutnost zachování
bezpečného průchodu s tím, že pokud průchod
nebude umožněn, bude k nápravě volána
Policie ČR.

4) S ohledem na to, že výše uvedený stán-
kový prodejce nereagoval na naše výhrady
k umístění stánku, bylo rozhodnuto, že z dů-
vodu nedodržování průchodnosti chodníku a
zamezování přístupu k vývěsní skříňce
nebude podobný druh stánků povolován.

5) Při povolování stánkového prodeje
bude nadále postupováno dle platné OZV a
také na základě doporučení Krajského úřadu
Jihočeského kraje dle zákona č. 13/1997
o pozemních komunikacích. Do budoucna je
počítáno s tím, že vyjmenování míst urče-
ných k stánkovému prodeji bude upřesněno
v Tržním řádu města Nových Hradů, který
bude předložen k projednání zastupitelstvu
města tak, aby mohl vstoupit v platnost již od
1. 1. 2015

S pozdravem
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10.10. – 11.10.2014
Obec: Nové Hrady

Počet
volených členů

zastupitelstva

Počet
volebních

obvodů

Okrsky Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasycelkem zpr. v %

15 1 3 3 100,00 2 057 1 153 56,05 1 153 16 140

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů

Přepočtený
základ dle počtu

kandidátů

Přepočtené %
platných hlasů

Počet
mandátůčíslo název abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 2 818 17,46 15 16 140,00 17,45 3

2 Komunistická str. Čech a Moravy 1 559 9,66 15 16 140,00 9,65 1

3 Občané pro zdravé město 8 832 54,72 15 16 140,00 54,72 9

4 Sdružení ODS, NK 1 249 7,74 15 16 140,00 7,73 1

5 SNK - Novohradsko 1 062 6,58 15 16 140,00 6,57 1

6 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 620 3,84 15 16 140,00 3,84 0

Zvolení zastupitelé dle výsledku

Kandidátní listina Kandidát Navrhující
strana Politická přísl.

Hlasy Pořadí
zvoleníčíslo název poř. číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 1 Vochoska Josef Bc. 49 ČSSD ČSSD 337 11,95 1

1 Česká str. sociálně demokrat. 2 Kedrušová Alena 55 ČSSD BEZPP 296 10,50 2

1 Česká str. sociálně demokrat. 3 Rolínek Tomáš Mgr. 39 ČSSD BEZPP 264 9,36 3

2 Komunistická str. Čech a Moravy 2 Šlenc Miroslav 71 KSČM KSČM 177 11,35 1

3 Občané pro zdravé město 1 Hokr Vladimír Mgr. 38 NK BEZPP 759 8,59 1

3 Občané pro zdravé město 2 Kollmann Jan 51 NK BEZPP 672 7,60 2

3 Občané pro zdravé město 4 Bártová Ladislava Ing. 50 NK BEZPP 647 7,32 3

3 Občané pro zdravé město 3 Jarolímek Michal Mgr. 52 NK BEZPP 639 7,23 4

3 Občané pro zdravé město 5 Vicány Jiří 58 NK BEZPP 610 6,90 5

3 Občané pro zdravé město 6 Ševčíková Eva Ing. 59 NK BEZPP 609 6,89 6

3 Občané pro zdravé město 7 Kourková Martina 39 NK BEZPP 584 6,61 7

3 Občané pro zdravé město 8 Michale Petr 43 NK BEZPP 577 6,53 8

3 Občané pro zdravé město 9 Kubaláková Jarmila Mgr. 57 NK BEZPP 575 6,51 9

4 Sdružení ODS, NK 1 Štangl František Ing. 53 ODS ODS 158 12,65 1

5 SNK - Novohradsko 1 Dorotovič Ivan 46 NK BEZPP 168 15,81 1

Obec: Nové Hrady
Okrsek: 1

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast

v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

793 382 48,17 382 5 355

Kandidátní listina Hlasy

# název abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 989 18,47

2 Komunistická str. Čech a Moravy 618 11,54

3 Občané pro zdravé město 2 912 54,38

4 Sdružení ODS, NK 377 7,04

5 SNK - Novohradsko 311 5,81

6 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 148 2,76

Obec: Nové Hrady
Okrsek: 2

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast

v %

Odevzdané
obálky

Plat-
né

hlasy

1 062 672 63,28 672 9 379

Kandidátní listina Hlasy

# název abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 1 532 16,33

2 Komunistická str. Čech a Moravy 741 7,90

3 Občané pro zdravé město 5 354 57,08

4 Sdružení ODS, NK 741 7,90

5 SNK - Novohradsko 661 7,05

6 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 350 3,73

Obec: Nové Hrady
Okrsek: 3 (Byňov, Jakule)

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účast

v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

202 99 49,01 99 1 406

Kandidátní listina Hlasy

# název abs. v %

1 Česká str. sociálně demokrat. 297 21,12

2 Komunistická str. Čech a Moravy 200 14,22

3 Občané pro zdravé město 566 40,26

4 Sdružení ODS, NK 131 9,32

5 SNK - Novohradsko 90 6,40

6 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 122 8,68
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Poděkování starosty města
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří svou vol-

bou rozhodli o složení nového zastupitelstva města. Samozřejmě bych
chtěl speciálně poděkovat těm, kteří svými hlasy podpořili naše sdruže-
ní Občané pro zdravé město a i mne osobně.

Volební výsledek je pro nás velmi příznivý a vnímám jej jako vy-
svědčení za práci v posledních čtyřech letech. Osobně jsem velmi rád,
že takto silným mandátem občané vyjádřili podporu způsobu, kterým
se společně staráme o naše město a osady a řešíme podněty a problémy
občanů. Protože volby jsou vždy o lidech a programu, jsem rád, že naše
kandidátky a naši kandidáti získali jasné zadání ve smyslu naplňování
našeho volebního programu.

Přestože náš volební výsledek umožňoval „samostatné“ působení
ve vedení města, rozhodli jsme se i pro toto volební období nabídnout
koaliční spolupráci partnerům, se kterými jsme osm let tvořili koalici,
která se nezakládala na ideologických pohledech, ale především na
konkrétních úkolech, průniku volebních programů a společné práci a
snaze o rozvoj města.

Jednání o povolebním uspořádání se povedou v době mezi uzávěr-
kou NZ a jeho vydáním. Již nyní bych však uvedl kroky, které nás
v tomto období čekají.

1) Budou probíhat jednání se stávajícími koaličními partnery o pok-
račování koalice i v novém volebním období. Nepůjde však jen o rozdě-
lení postů v radě města, ale také o práci v zastupitelstvu, jeho výborech,
komisích rady města a na dalších úkolech.

2) Rádi bychom k jednacímu stolu pozvali i zástupce dalších kandi-
dujících stran a hnutí, abychom si vzájemně vyjasnili své pohledy na
další vývoj ve městě a dojednali zejména rozdělení práce ve výborech
zastupitelstva a komisích.

3) Bez ohledu na volební uskupení či stranu bychom rádi nabídli vy-
tvoření jakéhosi plánu nejdůležitějších úkolů či aktivit (včetně způsobu
jejich financování), na kterých by byla jasná shoda v celém zastupitel-
stvu.

Jak již bylo řečeno, občané ve volbách svými hlasy rozhodli a pově-
řili nás (všechny zvolené zastupitelky a zastupitele), abychom se spo-
lečně snažili o další rozvoj města a osad. Neznamená to však, že další
čtyři roky budeme fungovat bez zpětné vazby s občany. Jistě nejen za
sebe mohu prohlásit, že budeme v průběhu celého volebního období na-
slouchat názorům občanů, řešit jejich aktuální problémy nebo se o to
alespoň maximálně snažit.

Ještě jednou chci poděkovat voličům za podporu. Téměř 55 % hlasů
nám dává nejen mandát k vedení města, ale taktéž zavazuje k další prá-
ci. Naše sdružení Občané pro zdravé město je při naplňování vytčených
cílů opět připraveno převzít hlavní díl odpovědnosti a pracovního nasa-
zení. V dnešní den mohu slíbit jediné: BUDEME SE I NADÁLE
SNAŽIT NEZKLAMAT VAŠI DŮVĚRU!

Mgr. Vladimír Hokr, Občané pro zdravé město

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,

dovolte mi, abych jménem místní organizace
sociální demokracie poděkoval Vám všem,

kteří jste v komunálních volbách podpořili naše kandidáty.
V novém zastupitelstvu jsme získali 3 mandáty, čehož si velice
vážíme a slibujeme všem občanům města včetně jeho přilehlých

osad, že budeme v nadcházejícím volebním období pracovat
v duchu společného cíle:

„Spokojení občané a prosperující město Nové Hrady“.
Za MO ČSSD, Bc. Josef Vochoska

Sdružení nezávislých kandidátů – Novohradsko
děkuje touto cestou všem spoluobčanům za hlasy v komunálních

volbách. Naše sdružení mělo před volbami přání získat
v zastupitelstvu alespoň dva mandáty. K tomu bohužel nedošlo
a obhájilo opět pouze jeden mandát. Též mi dovolte, abych jako
jediný zvolený zastupitel za SNK-Novohradsko poděkoval všem

kandidátům našeho sdružení a to hlavně za jejich ochotu a odvahu
kandidovat, protože není opravdu lehké dát dohromady partu

patnácti lidí, kteří kandidovat v Nových Hradech chtějí.
Ivan Dorotovič

Poděkování za KDU-ČSL
Vážení spoluobčané. Děkuji všem, kdo podpořil ve volbách

do Zastupitelstva města Nové Hrady kandidáty
kandidátní listiny KDU-ČSL.

Ing. Marie Štanglová

Sdružení nezávislých kandidátů
a Občanské demokratické strany

Děkuji  voličům za hlasy, které jste dali kandidátům
na kandidátce Sdružení nezávislých kandidátů  a ODS.

Ing. František Štangl

ZO KSČM upřímně děkuje
občanům Nových Hradů a osad, našim voličům,

za podporu v komunálních volbách ve dnech 10. a 11. 10. 2014
Výbor ZO KSČM

Poděkování Občanů občanům
Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro zdravé město děkuje

všem občanům za podporu v rámci komunálních voleb 2014.
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Projekt „Revitalizace Buquoyské hrobky a městského opevnění
pro rozvoj cestovního ruchu v Nových Hradech“

Město Nové Hrady na základě dotace poskytnuté z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad, oblast podpory: Revitalizace
památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu získa-
lo finance k realizaci projektu „Revitalizace Buquoyské hrobky a měst-
ského opevnění pro rozvoj cestovního ruchu v Nových Hradech“,
registrační číslo: CZ.1.14/3.2.00/25.02747.

Tento projekt řešil rekonstrukci významných nemovitých kultur-
ních památek ve městě s tím, že zlepšení jejich „technického“ a estetic-
kého stavu bude mít i pozitivní dopad pro další rozvoj cestovního
ruchu, neboť se jedná o jedny z nejčastěji navštěvovaných turistických
cílů ve městě.

V rámci projektu jsme nejprve řešili přední fasádu radnice, kde ved-
le klasické fasádní úpravy došlo mimo jiné k restaurování znaků (měst-
ský a buquoyský) a výměně prejzů. Díky restaurátorům (pan Hamsík a
jeho tým) jsme též odkryly původní barvu radnice ze začátku 20. stole-
tí. Po dohodě s představiteli památkové péče jsme se snažili nový nátěr
přiblížit této původní barvě. Restaurátoři též výrazně zlepšili stav obou
znaků, které dnes doslova září.

Další aktivitou projektu bylo pokračování prací na buquoyské hrob-
ce. Dokončili jsme tak restaurování kamenných prvků v horní kapli,
v dolní části jsme řešili nové podlahy v bočních lodích, upravili omítky
a na závěr provedli výmalbu. Důležitou součástí akce bylo také řešení
otázky odvodnění hrobky. Starý systém již byl nefunkční, proto byl na-
hrazen novým, který odvádí vodu mimo hrobku a hřbitov.

Na objektu kovárny jsme provedli výměnu starých dřevěných oka-
pů, vyměnili část dřevěných štítů a natřeli venkovní fasádu.

Poslední řešenou památkou pak byly městské hradby, kde jsme zre-
konstruovali dva důležité úseky. V Navrátilově ulici jsme navázali na
loňské práce a nyní jsou hradby v úseku od kláštera kompletně zrekon-
struované. V areálu základní školy v Komenského ulici jsme řešili ha-
varijní stav opevnění, který zasahuje až pod tělocvičnu. Byl zde nutný
velký zásah, který vedle hradby jako takové, jistě pozitivně pomáhá i
stabilizaci okolí.

Veškeré stavební práce byly na projektu řešeny v úzké spolupráci
s Národním památkovým ústavem, s MěÚ Nové Hrady, MěÚ Trhové
Sviny, Odborem výstavby, památek a územního plánování a dalšími
odborníky na památkové objekty.

Na základě výběrového řízení provedla veškeré práce firma
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o., stavební dozor investora zajišťo-
val pan Jan Bělohlav ze STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o.

Doplňkovou součástí projektu bylo i vytvoření průvodcovského ma-
nuálu pro potřeby našeho informačního centra a drobné tiskoviny k pro-
pagaci, které vedle řešených objektů popisují i další památky ve městě.
Tuto aktivitu zajistily zaměstnankyně Kulturního a informačního centra.

Celkové výdaje projektu: 4 716 115,89 Kč
Přislíbená dotace: 3 522 233,00 Kč

M. Mrkvičková, investiční oddělení
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Trhosvinensko bude mít nový plán rozvoje sociálních služeb
tisková zpráva
Zástupci poskytovatelů, uživatelů a zada-

vatelů sociálních a souvisejících služeb zapo-
jeni do řídících a pracovních skupin během
uplynulého roku připravili nový rozvojový
plán Trhosvinenska pro tuto oblast. Veřejnost
se s návrhem plánu může seznámit na jeho ve-
řejném projednání dne 20. listopadu 2014 od
17 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu
Trhové Sviny, Žižkovo náměstí 32. Proběhne
zde představení nového plánu a zhodnocení
procesu jeho přípravy.

Komunitní plán sociálních a souvisejících
služeb navrhuje základní opatření pro zajištění
těchto služeb na Trhosvinensku, Borovansku a
Novohradsku na roky 2015 - 2017. Zabývá se
tedy např. zajištěním služeb domovů pro seni-

ory, pečovatelskou službou, službami pro ro-
diny, integrací a službami pro zdravotně han-
dicapované nebo mládeží ohroženou
návykovými látkami. Na jeho přípravě se po-
díleli členové 4 pracovních skupin zaměřených
na jednotlivé skupiny uživatelů (senioři, zdra-
votně postižení, osoby v nepříznivé sociální si-
tuaci a rodiny s dětmi, mládež). Tvorbu plánu
koordinovala Řídící skupina. Během přípravy
se kromě řady dílčích analýz a debat uskutečni-
lo také dotazníkové šetření mezi obyvateli.

Do konce roku bude také dokončena aktua-
lizace Katalogu sociálních a souvisejících slu-
žeb na Trhosvinensku. Katalog poslouží
občanům jako ucelený zdroj kontaktů a infor-
mací o sociálních a dalších souvisejících
službách v regionu i jeho okolí.

Komunitní plánování na Trhosvinensku však
dokončením tohoto dokumentu nekončí. Napl-
ňování stanovených cílů a aktivit bude průběžně
sledováno a plán bude postupně aktualizován
v reakci na aktuální situaci a vývoj.

Další informace k plánování sociálních a sou-
visejících služeb v regionu najdete např. na
stránkách města T. Sviny: http://www.tsviny.cz
nebo webu http://www.jihoceskarozvojova.cz.
Po veřejném projednání zde bude umístěn také
samotný dokument rozvojového plánu.

Mgr. Věra Korčaková
vedoucí řídící skupiny Komunitního

plánování sociálních služeb v ORP T. Sviny
kontakty: mistostarosta@tsviny.cz,

tel. 386 301 416

Zprávy z naší farnosti
Dne 11. října 2014 jsme
si připomněli úmrtí
našeho pátera Bonfi-
lia. Již je to 9 let ode
dne, kdy donesl svůj
kříž ke konci své
cesty na tomto světě.
Z fotografie na nás
zářil jeho úsměv, plný
naděje. Ano, při vzpo-
mínce u jeho hrobu a při
slavné mši svaté jsme si připomněli jeho
život plný víry, naděje a lásky. Děkujeme
všem, kdo přišli a kdo přijít nemohl, jistě
rád spolu s námi na jeho dobré srdce za-
vzpomíná.

Ing. Marie Štanglová

Hospicová péče
sv. Kleofáše Třeboň o. p. s.,

má nové kontaktní místopro veřejnost
Kromě poradenských služeb, zapůjčení kompenzačních pomůcek nebo zprostředkování dal-

ší pomoci, zde naleznete také zboží v dobročinném prodeji.
U příležitosti Světového dne hospiců a paliativní péče, v sobotu 11. 10. 2014 dopoledne,

se při slavnostním otevírání tohoto prostoru sešly více než dvě desítky příznivců a přátel hospi-
ce. Děkujeme všem příchozím, i těm, kteří se dovnitř již nevešli. Váš zájem nás opravdu moc
potěšil!

Zároveň nám dovolte krátké shrnutí uplynulých měsíců. V rámci domácí hospicové péče se
na nás nadále obraceli lidé řešící různé problémy související s nemocí a pečováním o blízkou
osobu; dalším dvěma pacientům jsme poskytli komplexní zdravotní péči v terminální fázi onko-
logického onemocnění a spolu s jejich rodinami jsme mohli sdílet závěrečné chvíle jejich lidské-
ho života. S vděčností přijímáme tyto prožitky, které jsou bolestné, avšak obohacující.

S širší veřejností jsme se setkávali pravidelně na trzích u propagačního stánku hospice, nebo
také jeden zářijový podvečer v třeboňské Městské knihovně při tvořivé práci s ovčí vlnou pod
vedením lektorky E. Kutišové. Za zmínku stojí kurz Bazální stimulace, konaný v Prachaticích
a Konference paliativní medicíny v Brně; za náš hospic se účastnily zdravotní sestra P. Opršalo-
vá a MUDr. E. Zýková (konference Brno). Druhý říjnový den se naše zdravot-
ní sestry a paní psycholožka vypravily do Telče na pracovně přátelské setkání
týmů mobilních hospiců. Společný program uzavřela přednáška MUDr. Marie
Svatošové na téma „Hospice a umění doprovázet“. Této ženě nepochybně pat-
ří uznání za její neslábnoucí nasazení pro hospicové dílo.

Přednášky z cyklu „Pečuj doma“ přinesly účastníkům, jak doufáme, užiteč-
né informace i poznatky. Zájem byl z řad laických pečujících, ale přišli i ti, kdo
se na pečování o své blízké chtějí dobře připravit. Hlavní organizátorkou byla
paní Blanka Tejkalová z Diakonie ČCE v Písku a na jednotlivých přednáškách
se podílely pracovnice a dobrovolnice hospicového týmu. Hostem závěrečné
přednášky 8. 10. byla vrchní sestra Lékařské pohotovosti Třeboň paní Denisa
Nováková, která mluvila o zajímavém tématu První pomoci a připojila velmi
užitečné praktické ukázky i možnost nácviku kardiopulmonální resuscitace.

Na závěr vám děkujeme za účast na našich akcích, nebo jinak projevenou
podporu a přejeme všem hezký podzim! Dále uvádíme přehled chystaných
akcí, na které vás tímto srdečně zveme:

· 4. 11. 2014, 19.00 hod. Moravské dvojzpěvy A. Dvořáka, benefiční koncert.
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích.

· 6. 11. 2014, 16.00 hod. Setkání s lékařkou v rámci aktivizačního programu
pro seniory za podpory Města Třeboň. Kontaktní místo Hospicové péče sv.
Kleofáše Třeboň, ul. Sv. Čecha 20.

· 19. 11. 2014, 19.00 hod. Radek Žalud a Sergej Perepelyatnik, benefiční koncert
pod záštitou Nadace Divoké Husy, Lázně Aurora Třeboň.

· 29. 11. 2014, 14.00 hod. Pečeme a fotíme (se) pro naše děti a vnoučata –
zdobení mikulášského a vánočního cukroví na dětskou besídku s možností
vytvořit si fotokalendář či vánoční fotografie pro Vaše děti a vnoučata. Kon-
taktní místo hospicové péče, ul. Sv. Čecha 20, Třeboň.

Mgr. Renata Jáchimová,
sociální pracovnice Hospicové péče sv. Kleofáše

PROVOZNÍ A OTEVÍRACÍ DOBA
odborné služby, kancelář a charitní obchůdek
Pondělí 08.00 – 12.00 sociální poradenství

14.00 – 17.00
Úterý 09.00 – 15.00
Středa 09.00 – 12.00

12.00 – 17.00 sociální poradenství
Čtvrtek 09.00 – 15.00

16.00 – 17.00 psychologická poradna
Pátek 09.00 – 15.00
Mimo uvedenou dobu můžete denně v době od 7 do 19 hodin
využít tel. č. 731 435 187, kde Vám rádi poskytneme aktuální
informace, nebo si s Vámi sjednáme schůzku v jinou než uve-
denou provozní dobu.

Konkrétní dotazy lze také směřovat na tyto kontakty:
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
tel.: 739 341 087, socialni.sluzby@kleofas.cz

PSYCHOLOG
tel.: 774 454 923
PhDr. Tereza Maříková, tereza.marikova@kleofas.cz

KANCELÁŘ A OBCHŮDEK
odpovědná osoba provozovny Václava Kosová
vaclava.kosova@kleofas.cz

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň, o. p. s.
se sídlem Na Nábřeží 552, 378 16 Lomnice n. L.,
provozovna Svatopluka Čecha 20, 379 01 Třeboň
IČO: 227 07 328  (ředitelka: Mgr. Petra Brychtová)
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ŠD informuje
Dobrý den, jmenuji se Matýsek a jsem

Lynx lynx. Že nevíte kdo jsem? Já Vám tedy
trochu napovím. Jsem největší kočkovitá šel-
ma a mám na uších štětičky. Ano správně jsem
Rys ostrovid. Zabloudil jsem k vám při svých
cestách světem a společně s dětmi budu poz-
návat vaše krásné Novohradské hory. Už jsem
poznal třeba Kamenec, jejich nejvyšší horu.
A co že se děje ve školní družině? Děti zaháji-
ly nový školní rok s radostí a s chutí do nové
práce, proto družina opět rozkvetla a rozezně-
la se smíchem, hrou a radostí. Před budovou
máme krásné staronové hřiště, kde se snažíme
strávit co nejvíce času. Také se opět rozběhly
kroužky a to v pondělí kuželky a výtvarný
kroužek pro starší, v úterý výtvarný pro 1. tří-
du, ve středu tancování pro radost, ve čtvrtek
zpívání a hraní pro radost, turistický kroužek
a v pátek míčové sportovní hry. Ve čtvrtek
9. 10. se děti z první třidy podívaly do sklepení
spolkového domu, kde jim paní knihovnice
Císařová přečetla několik strašidelných příbě-
hů. Byly moc statečné, i když nějaká ta slzička
také ukápla. Ve středu 22. 10. jsme měli naší
oblíbenou návštěvu - pejsky z chovatelské sta-
nice Celeste cascata naší paní vychovatelky
Cepákové. Paní vychovatelka nám o nich řek-
la spoustu zajímavých věcí a také hodně infor-
mací o tom, co je potřeba při chovu pejsků.

A co nás čeká a o čem si přečtete příště? No
hlavně Halloween. Na ten se těšíme nejvíc a
také to u nás už vypadá velmi strašidelně.

Tak AHOJ, váš Matýsek

V úterý 21. 10. navštívila školu vydra Berta
a zastavila se i na kousek řeči s námi před dru-
žinou. O tom, co jsme se o ní dozvěděli, se do-
čtete v příštím čísle. g



listopad 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

In-line brusle na škole
Základní škola Nové Hrady se zapojila s dalšími 19 základními a

středními školami do projektu „Zdravý životní styl na kolečkách“.
Proto u nás vznikl kroužek se stejným názvem. Je zaměřen na obec-

nou kondiční a silovou přípravu dětí a mládeže. V návaznosti na tuto
přípravu bude probíhat pod vedením instruktora s příslušnou licencí vý-
uka dovedností na in-line bruslích.

První lekce proběhla ve středu 24. 9. v tělocvičně I. stupně ZŠ. Pod
vedením instruktora Pavla Vicányho dostali mladí bruslaři pěkně „do
těla“. Děti posilovaly, učily se správně dýchat, pracovaly s těžištěm
vlastního těla, zahrály si i několik sportovních her.

V dalších lekcích se už pomalu začnou „seznamovat“ s in-line brus-
lemi a správnou technikou jízdy.

Mgr. Kateřina Vítovcová

Den dopravní výchovy
na DDH v Třeboni

V úterý 15. 9. 2014 se naše třída 4. B společně s třídou 4. A zúčastni-
la projektové výuky dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti
v Třeboni. Po příjezdu nás instruktoři místní autoškoly rozdělili do
dvou skupin. Naše třída absolvovala nejdříve teoretickou část, kde žáci
zábavnou formou řešili dopravní situace, křižovatky a zjišťovali, zda
umí dopravní značky. Po krátké svačině jsme se přesunuli na dopravní
hřiště. Děti si nasadily přilby, neboť jak všichni správně víme, dítě ne-
smí na silnici bez tohoto povinného vybavení, půjčily si kola a vyrazily.
Je sice pravda, že se někteří jezdci museli vrátit na parkoviště, neboť ne-
věděli, jak správně vyjet z vedlejší silnice na hlavní, a že někteří dokon-
ce alespoň zpočátku jezdili na kruhovém objezdu v opačném směru a
další jezdili na červenou či nedávali přednost chodcům na přechodu pro
chodce. Nakonec se však všichni uklidnili a dělali instruktorům i svému
učiteli radost. Za odměnu jim dokonce pan instruktor pustil světla na
železničním přejezdu.

Celý den se všem dětem líbil. Když k tomu navíc přidáme i to, že
nám celé dopoledne svítilo krásně sluníčko, můžeme celou akci hodno-
tit na výbornou.

Mgr. Tomáš Rolínek, třídní učitel 4. B



¢ čtvrtek 13. listopadu od 18.00 hodin
Pavel Mörtl:
Mizení lidských sídel na Novohradsku a Benešovsku po roce 1945

Odchod německy mluvícího obyvatelstva z pohraničí (1945-1947) a postupný příchod dosíd-
lenců změnil po staletí neměnnou strukturu lidských sídel. Od roku 1951 byli v důsledku vzniku
zakázaného a hraničního pásma mnozí dosídlenci přinuceni svá obydlí opustit. Jak tato místa vy-
padají po více než šedesáti letech bude jedním z témat této přednášky.

Autor je badatel a publicista, rodák z Velkých Skalin pod Kohoutem, od roku 1990 neúnavný
“brázdič a zkoumatel” jihočeského i šumavského pohraničí. Tisíce fotografií, stovky kilometrů
na lyžích, na kole i pěšmo, stovky hodin v archivech, desítky “prohmataných” turistických i ji-
ných map. Za svůj největší badatelský úspěch autor považuje oživení a prohloubení historie pla-
vení dřeva v Novohradských horách. Naopak mu zůstává v mysli nedokončená práce o dějinách
českého školství v bývalém polit. okrese Kaplice.

¢ čtvrtek 27. listopadu od 18.00 hodin
PhDr. Michaela Selmi Wallisová, Ph.D.:
Počátky a rozrod Vítkovců – archeologický výzkum sídla Vítka z Prčice

V roce 2011 bylo připomínáno smutné výročí 400 let vymření rodu Rožmberků po meči.
V listopadu 1611 zemřel poslední vladař Petr Vok a naposledy byla otevřena hrobka pro muž-
ského příslušníka rodu. Zdá se tedy velmi symbolické, že právě v roce tohoto výročí byla naleze-
na část původního sídla Vítka I. z Prčice, zakladatele rodu Vítkovců, tj. i Rožmberků.

V létě 2011 v rámci revitalizace Vítkova náměstí v Prčici Česká společnost archeologická,
o. p. s. provedla předstihový archeologický výzkum. Když se již zdálo, že sídlo bylo zničeno vel-
kými zemními zásahy, se vedle několika sloupových jam a negativů zídek objevil rozsáhlý za-
hloubený objekt z přelomu 12. a 13. století. Kromě velkého množství keramiky zde byly
nalezeny tři prsteny (snad nějaký měl na prstě sám Vítek nebo někdo z jeho družiny), klíče, ša-
chová figurka a další cenné předměty, které jasně dokázaly exkluzivitu života na tomto místě
koncem 12. století. Kromě samotného příběhu Vítka z Prčice bude náplní přednášky rozrod Vít-
kovců a historie nejznámějšího českého rodu – Rožmberků.

Přednášející je archeoložka z České společnosti archeologické, o. p. s., vedoucí výzkumu na
Vítkově náměstí v Sedlci-Prčici. Zabývá se archeologií středověku se specializací na městské
prostředí. 16 let působila v Národním památkovém ústavu – Praha. Jejími nejbližšími tématy
jsou historie Nového Města pražského či středověké židovské hřbitovy.

Přednášky se konají v Kulturně-spolkovém domě, 1. patro, sál
Další informace k přednáškám na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Druhá muzejní přednáška
Nejprve, než budu informovat o muzejní přednášce č. 2., tak

bych chtěla ještě jednou omluvit ThMgr. A. Sassmanna, který
nemohl přijet na přednášku první, která měla být 16. října. Jeho
zdravotní problémy mu to nedovolily, takže téma „Rodopisné
putování Novohradskem“ zařadíme někdy příště.

V pořadí druhá plánovaná muzejní přednáška se uskuteč-
nila 30. října a byla nejen „slovní“, ale i degustační. Téma
„Staré ovocné odrůdy na Novohradsku“ se tomu zkrátka na-
bízelo. Manželé Ing. L. Šácha a Ing. J. Šáchová hovořili o je-
jich „posedlosti“ zachraňovat staré ovocné odrůdy z našeho
regionu, o hledání starých stromů na místech zaniklých ves-
niček v pohraničí a o jablečno-hruškové chuti a vůni starých
odrůd. A tak jsme se díky manželům Šáchovým nemálo dozvě-
děli jak zachránit třeba Lorda Lambourna a také některé jablka
ochutnali. Děkuji za pěknou přednášku, děkuji i panu Petráško-
vi za osvěžení moštem a všem za úspěšnou ochutnávku štrůdlu
a samozřejmě za účast na této přednášce.

K. Jarolímková
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Kulturní a informační centrum
Nové Hrady

zve na

prezentaci své současné
i plánované činnosti

V měsíci listopadu připravujeme pravidelně kulturní, společen-
ské a turistické akce a aktivity na následující rok či s několikaletým
výhledem. Jedná se tedy o akce zajištěné zejména zaměstnanci
městského KIC, ale také o akce, na jejichž realizaci se podílejí další
subjekty a dobrovolníci. Roční program by měl odrážet a obsahovat
to, k čemu je kulturní a informační centrum definováno a co za-
městnanci KIC mohou v rámci svého pracovního vymezení dělat.

Rádi bychom vás proto pozvali na „kulturně-informační“ setká-
ní, kde chceme představit návrh naší činnosti pro rok 2015 a zároveň
dát příležitost k novým „kulturně-informačním“ podnětům, nápa-
dům, tipům či přáním obyvatel našeho hezkého a aktivního města.

Setkání se uskuteční 19. 11. 2014 od 18.00 hod.
v Kulturně-spolkovém domě, v sále v 1. patře.
Program
1. Prezentace činnosti KIC z období 2011–2014

(slovně i ve fotografiích)
2. Prezentace stávajících kulturních, spolkových, společenských

a dalších objektů města a jejich obsahová nabídka
3. Návrh kulturně-informačního programu na rok 2015
4. Diskuse k předchozím  bodům

Pro připomenutí a nahlédnutí do aktivit KIC za období 2007 až 2014
můžete použít naše internetové stránky www.kicnovehrady.cz – Foto-
galerii, anebo se přijďte podívat na výstavu fotografií z akcí roku 2014,
která bude k vidění v listopadu v Koželužně.

Na setkání se těší zaměstnanci KIC Nové Hrady.

Adventní kalendář 2014,
Nové  Hrady

ö 22. 11. 2014, 14.00–19.00 hod.
Tradiční předvánoční setkání seniorů
hudební doprovod Veselá muzika
na programu bude ukázka  České besedy v podání souboru
Baráčnické obce z Týna nad Vltavou
Kulturně-spolkový dům

ö 29. 11. 2014, 10.00–16.00 hod.
Předvánoční tvoření v Koželužně

ö 30. 11. 2014, 17.00 hod.
1. Adventní neděle
Zahájení Adventu u Vánočního stromu
Dětský pěvecký sbor, Novohradský smíšený sbor, dechový
kvintet z Podhoranky
Novohradské náměstí

ö 5. 12. 2014, od 17.00 hod.
od 17.00 hod.  Čertovské hrátky
od 18.00 hod.  Čertovsko – Mikulášský rej
Zábavně-děsivý program nejen pro děti
Novohradské náměstí

ö 6. 12. 2014, 13.00–17.00 hod.
Čertovské kování
Novohradská kovárna

ö 7. 12. 2014
2. Adventní neděle
Předvánoční trhy na náměstí
Dobročinné trhy v klášteře

ö 13. 12. 2014, 15.00 hod.
Vánoční pohádka pro děti „Vánoční hvězda“
Hraje Divadlo Kapsa
Kinosál Český dům

ö 14. 12. 2014, 16.00 hod.
Vánoční koncert
(Program upřesníme v příštím čísle NZ)

Podrobný program naleznete v prosincovém NZ
a na plakátovacích plochách.
Další informace k programu na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz; www.kicnovehrady.cz
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Předvánoční tvoření
v Koželužně

aneb Dárky z vlastní produkce

Sobota 29. 11. 2014, 10.00–16.00 hod.
Přírodní kosmetika,
voňavá bylinková mýdla – dopoledne
Šperky z organzy – odpoledne
Lektorka Vlaďka Zítová Jirásková

Neděle 7. 12. 2014, 14.00–17.00 hod.
Filcování z ovčí vlny,
vánoční ozdoby
Lektorka Lucie Sovová

Poplatek za tvoření na místě
dle rozsahu práce.

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195.

Výstavy v Koželužně
¡ 5. – 28. 11. 2014
Výstava fotografií aneb Zasmějte se na náš účet

Výstava ukáže prostřednictvím fotografií kulturní aktivity z ob-
dobí květen až září v našem městě. Jsou to fotografie, které se
nevešly do Novohradského zpravodaje, ale které stojí za to je vi-
dět a které budou doplněné komentářem. Přijďte se pobavit klid-
ně na „náš účet“ a možná, že nás poznáte i „z jiné strany“.
Výstava bude i jakousi „před-pozvánkou“ na listopadové veřej-
né setkání prezentace činnosti KIC Nové Hrady.

¡ 3. – 19. 12. 2014
Vánoční výstava betlémů, vánočních ozdob a dekorací

Máte doma pěkný Betlém, který jste ochotni zapůjčit na naši
výstavu? Předem děkujeme.
Každý, kdo na výstavu přijde, může s sebou vzít jednu ozdobu
a průběžně s námi zdobit (před)vánoční stromeček.

Výstavy budou otevřené v rámci pravidelných koželužnových aktivit:
pondělí, středa 13.00 – 17.00 hod., předvánoční víkendové tvoření
(22. 11., 29. 11., 7. 12., 20. 12.) nebo dle předchozí domluvy na KIC
Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

Koželužnové aktuality
V měsíci říjnu skončila výstava obrazů „O krajině, květech a lidech“, kterou jste měli

možnost navštívit od její letní vernisáže 15. srpna. Autorky obrazů Ludmila Mazancová a
Markéta Mazancová se představily prostřednictvím toho, co nás všechny obklopuje, čím
jsme sami, čím žijeme. Jejich krásné obrazy zaplnily téměř všechny prostory Koželužny, na
výstavu přijeli lidé i z daleka a někteří se svěřili, že obrazy paní Ludmily Mazancové mají
doma, ale jsou už „staré“ možná dvacet let. Ano, paní L. Mazancová totiž vystavovala u nás
asi zhruba před dvěma desítkami let, a to v hradní galerii ve věži.

A co víc, v rámci „Dnů otevřených ateliérů“ jsme měli dle odezvy a zpětné vazby z elek-
tronické komunikace s pořadatelem (JČK) velmi dobrou návštěvnost v porovnání s jinými
výtvarníky a galeriemi. Překonali jsme dokonce i návštěvnost některých ateliérů městských,
což mohlo být nejen dobře zvolenou výstavou, ale i větším povědomím, že Koželužna „exis-
tuje“ a že má pro zájemce o výtvarné umění dobrou nabídku. Byla bych velmi ráda, aby to
bylo takto i nadále a aby se Koželužna, jako „novohradská galerie“ posunula ve své kvalitě
ještě dál. Je spoustu zajímavých umělců a osobností jak v našem regionu, tak v jižních Če-
chách, které bych vám ráda u nás představila. A chtěla bych nabídnout v dalších letech neje-
nom výstavy s příjemnými vernisážemi, ale pořádat i nadále zajímavé doprovodné výtvarné
programy, letní tvůrčí kurzy, kreativní setkávání, spolupráci se zajímavými a inspirativními
lidmi. A to všechno za vaší účasti, na kterou se budu těšit. Květa 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
¡ 22. 11., 20. 12.

vždy od 14 do 17 hodin.

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

Ludmila MazancováMarkéta Mazancová
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Okénko do knihovny
Osobnosti českých dějin – Jan Randák

Jedinečná publikace prostřednictvím biografií významných
osobností politického, kulturního a hospodářského života vypráví
o našich dějinách.

Zahrady a parky jižních Čech – Marie Pavlátová
Dílo na 400 stranách představuje nejvýznamnější zahrady a par-

ky v jižních Čechách, označované jako památky zahradního umění.
Přináší reprezentativní výběr 113 objektů zahradní a krajinné archi-
tektury. Navíc je rozšířena o kapitolu 12 historických krajinných
souborů s příklady dosud dochované jihočeské krajiny, mezi něž
patří i Novohradsko.

Dějiny hradů a tvrzí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
– Petr David

Výpravná publikace je podrobnou encyklopedií hradů, která sle-
duje jejich vývoj od románských staveb po romantické pseudohrady
19. století. Zaujmou i speciální kapitoly o životě na hradech a tvr-
zích, dobývání hradů či právu útrpném.

Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku – Petr David
Výpravná publikace Dějiny zámků v Čechách, na Moravě a ve

Slezsku je podrobnou encyklopedií našich zámků, která sleduje je-
jich vývoj od renesančních paláců po romantická historizující sídla
19. století. Zaujmou i speciální kapitoly o životě na zámcích a sty-
lech zámeckých zahrad. Fundované texty doplňují stovky fotografií
i různé zajímavosti a lokální pověsti.

Ilustrovaná encyklopedie české, moravské a slezské numismatiky
– Zdeněk Petráň

V pořadí již čtvrté, opravené vydání zásadního díla, které v pře-
hledných encyklopedických heslech pojednává jak o všech známých
ražbách včetně zahraničních, které u nás obíhaly, tak vysvětluje celou
numismatickou terminologii, popisuje mincovny aj.

Husitská epopej. 1400–1415 – Vlastimil Vondruška
První díl nové historické ságy se odehrává v letech 1400 až 1415.

V té době se rodina Prokopů rozdělí, část se usazuje v Praze, zbytek
zůstává v rodných jižních Čechách. Kniha popisuje život na dvoře
krále Václava, prostředí pražské univerzity, mládí Jana Žižky, bitvu
u Grunwaldu a také počátky reformačního hnutí a upálení Mistra
Jana Husa.

Balada o pilotovi – Jiří Stránský
Novela, napsaná podle skutečné události, se odehrává v prvním

poválečném roce 1946. Hrdinou je pilot Emil Malík. Za války bojo-
val v Británii a dostal se i do Sovětského svazu, kde ale nesplnil to,
co od něj kremelští vládci očekávali. Po válce se proto stává nepoho-
dlným i československým komunistům, kteří se už připravují na
převzetí moci, a chce odejít i s rodinou do Holandska…

Hvězdy nám nepřály – John Green
Zajímavá a citlivá knížka o šestnáctileté Hazel, která trpí rakovi-

nou a sblíží se s Augustem, jemuž se podařilo tuto nemoc překonat.
Ti dva mladí lidé se výborně doplňují, a navíc je spojuje originální
pohled na život i na chorobu, která je postihla. “Nejvtipnější smutný
příběh” je napsán s mimořádným smyslem pro humor a sarkasmus a
díky autorovu vyprávěčskému talentu vyznívá velmi působivě.

Ve službách státu – Pavel Lukeš
Memoáry muže, který prožil takřka neuvěřitelný život, jsou svě-

dectvím o práci naší rozvědky a diplomacie od padesátých do osm-
desátých let minulého století.

Heřmánkové údolí – Hana Marie Körnerová
Strhující příběh ženy, které osud původně rozdal horší karty než

jiným. Sedmnáctiletá Anna přijíždí do Československa, do krajiny,
kterou zná jen z vyprávění, ale která se v jejích představách jeví jako
země zaslíbená...

Peří v průvanu – Jarmila Pospíšilová
Irena Podhorná je pozvaná na velkou oslavu, kterou pořádají

manželé Karasovi. Slaví dvacáté výročí svatby a současně i patnáct
let existence jejich firmy. Všechno je okázalé, mezi pozvanými
je řada úspěšných a vlivných lidí. Irena sama to dotáhla daleko, je
uznávanou psycholožkou, autorkou řady odborných publikací a má
dobře zavedenou praxi. Přesto cítí, že jí něco chybí…

Co je to Listování?
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh scénického čte-

ní, který velice poutavou formou předkládá divákům zcela nový zážitek
z četby. Svým pojetím si klade za cíl posluchače knihou oslovit a ob-
zvláště u žáků a studentů probudit zájem o čtení a sebevzdělávání. Sna-
ží se být pomocníkem pedagogů a rodičů v motivaci dětí ke čtení
knížek. Za šíření čtení a čtenářství má také záštitu Ministerstva školství
ČR. Za mimořádný přínos v oblasti propagace čtenářství získalo LiS-
tOVáNí cenu Nadace Český literární fond.

Projekt LiStOVáNí si vzal na sebe neskromný úkol – představovat
každý měsíc zajímavé, aktuální knihy, které se objevují na trhu. Vybra-
ní autoři a jejich dílo či přímo specifická kniha jsou pak před diváky in-
terpretováni v podobě scénického čtení. Jde vždy přibližně o hodinové
divadelní vystoupení, ve kterém je přenášen děj knihy, jazyk autora a
atmosféra dané literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou gene-
rací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu
bylo první - knize. Nejde o nějaké čtení oblíbených pasáží, jde o dýcha-
jící představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
Velmi záslužná jsou představení po knihovnách a školách. Projekt pře-
devším dokázal, že „má smysl" – má své věrné diváky, kteří jej sledují
jako literární seriál a kteří si často představované knihy čtou, stejně jako
další knihy představovaného autora či nakladatelství. LiStOVáNí tak
výborně podporuje čtenářství jako takové. Svou živou akční formou
dokazuje především dnešní mladé generaci, že dnes, kdy je možné sko-
ro všechno, pořád ještě není kniha pasé.

LiStOVáNí dorazí 13. listopadu i k nám do Nových Hradů a Pavel
Oubram s Tomášem Drápelou (herci Jihočeského divadla) ve dvou vy-
stoupeních představí dětem ze základní školy knihu O princi Čekanko-
vi a Legendu Z+H (cestovatelé Zikmund a Hanzelka).

Toto představení si knihovna může dovolit dětem dopřát díky Městu
Nové Hrady, které bylo oceněno jako Obec přátelská rodině a pamato-
valo při rozdělování peněz i na naši knihovnu.

D. Císařová, knihovnice

Strašidelné čtení
Dá se číst venku, uvnitř, vsedě, vleže, ba i vestoje, ve škole, doma, na

zahradě, v kuchyni, v obýváku, v pokoji, na půdě, ba i ve sklepě. A právě
takové čtení jsme si udělali s dětmi ze Školní družiny v Týdnu knihoven.
Četli jsme si ve sklepě, vsedě na dekách, ale nejdřív jsme sklep prohleda-
li, jestli tam nejsou nějaká strašidla. A skoro nikdo se nebál.

D. Císařová, knihovnice
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RAFAEL o. p. s.
První dočasný domov pro týrané pejsky

v Nových Hradech na hranicích vedle bývalé celnice

hledá hodné lidi – dobrovolníky
na pravidelné hlídání a venčení pejsků
Nejlépe spolehlivé, aktivní manžele v důchodu, kteří milují psy,
chtějí být prospěšní a rádi pomůžou týraným pejskům získat zno-
vu radost ze života a důvěru v lidi. Všichni naši pejsci jsou velmi

přátelští, kontaktní a vděční za každé pohlazení i procházku.

Jedná se o spolupráci cca 2 - 3 dny v týdnu (od 8:00 do 20:00).

V našem zázemí je možno posedět v teple, uvařit si,
je zde elektřina a připojení na internet.

V případě potřeby je zde možno pohodlně přespat.

KONTAKT:
605 254 813 Iva Volková, ředitelka o. p. s., www.rafael-ops.cz

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:
¡ 1. 11. – Perníková chaloupka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 2. 11. – Čarovný kámen – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 11. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Kniha džunglí – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 11. – Zpíváme a tančíme s Míšou – DK Metropol, ČB
¡ 9. 11. – Hrnečku vař aneb dvě pohádky pro mlsné – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 11. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 16. 11. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 19. 11. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 11. – Andělíček Toníček – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 11. – Ferda Mravenec – DK Metropol, ČB
¡ 23. 11. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 29. 11. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 30. 11. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB

Divadelní představení:
¡ 1. 11. – Souborné dílo Williama Shakespeara – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 1. 11. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 2. 11. – Nemrtvá nevěsta – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 3. 11. – Sylvie – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 4. 11. – Podzim života je krásný – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 11. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 5. 11. – Naše Lucerna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 6. až 21. 11. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 11. – Strašidlo cantervillské – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. až 26. 11. – V jámě lvové – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 7. 11. – Osiřelý západ – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 11. – Každý den, šťastný den! (Divadlo Kalich) – DK Metropol, ČB
¡ 8. 11. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Rychlé šípy z Oltecu aneb Opereta třetího věku

– Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 9. 11. – Tři mušketýři – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 11. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 12. 11. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 13. 11. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 11. – Jak se Husákovi zdálo, že je Věra Čáslavská – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 18. 11. – Listování: Mé dětství v socialismu – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 11. – Bordel na ministerstvu – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 11. – Prokletí nefritového škorpiona – KD Veselí n. Luž.
¡ 21. 11. – Včera, dnes a zítra (scénky F. Holzmanna) – Borovany
¡ 26. 11. – Vše o ženách (derniéra) – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 26. 11. – Hvězda – KD Vltava, ČB
¡ 27. 11. – Kauza Kafka – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 11. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 11. – MOZ-ART – DK Metropol, ČB

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 4. 11. – Jihočeská filharmonie a Jane Monheit – DK Metropol, ČB
¡ 11. 11. – Karel Plíhal – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 11. 11. – Kamil Střihavka – Café Klub Slavie, ČB
¡ 12. 11. – Co s námi dělá hudba – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 13. 11. – Miro Žbirka – DK Metropol, ČB
¡ 13. 11. – Duo Teres – Divadlo J.K.Tyla, Třeboň
¡ 14. 11. – Traband – Café Klub Slavie, ČB
¡ 15. 11. – Zakázaný ovoce + Imodium – Café Klub Slavie, ČB
¡ 17. 11. – Silent disco a videomapping – nám. Přemysla Ot. II., ČB
¡ 19. 11. – JF: P. Remenár (SK) – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 19. 11. – Sunflower Caravan – Café Klub Slavie, ČB
¡ 20. 11. – Midi Lidi & Čokovoko – Café Klub Slavie, ČB
¡ 22. 11. – Zrní – Café Klub Slavie, ČB
¡ 26. 11. – JF: Filharmonické dechové kvinteto

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 28. 11. – Asonance – DK Metropol, ČB
¡ 29. 11. – Tata Bojs – Café Klub Slavie, ČB
¡ 3. 12. – David Koller Unplugged 2014 – DK Metropol, ČB
¡ 3. 12. – JF: J. Talich, S. Vladar (A) – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 7. 12. – Pavel Šporcl Gipsy Fire – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Andělská Zuzana (vzpomínkový koncert na Zuzanu Navarovou)

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 10. 12. – Cimbal Classic – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 11. 12. – Linha Singers – Divadlo J.K.Tyla, Třeboň

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Výzva ke spolupráci:
příprava stolního kalendáře 2015

Žádáme všechny zástupce spolků, zájmových organizací, škol
a dalších subjektů, kteří chystají a plánují kulturní, společenské
nebo sportovní akce pro veřejnost v našem městě a v osadách, o za-
slání podkladů do stolního kalendáře na rok 2015 (uveďte prosím:
datum a název akce, pořadatelskou organizaci, případně zašlete fo-
tografii k akci z letošního roku).

Termíny akcí pro rok 2015 prosím nahlaste v Kulturním a infor-
mačním centru Nové Hrady nejpozději do 10. listopadu 2014.
Kontakt: Kulturní a informační centrum Nové Hrady,
nám. Republiky 46 (přízemí radnice), tel.: 386 362 195,
e-mail: infoc@novehrady.cz Děkujeme všem za spolupráci.
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Sebeobrana pro celou rodinu
v rámci projektu Obec přátelská rodině

Na základě žádosti města Nové Hrady ze dne 25. 4. 2014 o zaslání ná-
vrhů na čerpání finančních prostředků, které mohou být použity na různé
prorodinné aktivity, oddíl karate realizoval projekt s názvem kurzy „Sebe-
obrana pro celou rodinu“.

Projekt obsahoval celkem pět kurzů sebeobrany pro celou rodinu, které
byly koncipovány do třech jednotlivých samostatných bloků v délce trvání
120 min. vždy s 30 min. přestávkou mezi jednotlivými bloky a jednotlivé kurzy se uskutečnily
cca měsíční přestávkou. Projekt byl koncipován tak, že tři samostatné kurzy jsou zaměřeny na
sebeobranu žen a dva samostatné kurzy zaměřené na sebeobranu dětí a těchto kurzů se účastnili
spolu s dětmi i jejich rodiče. Kurzy se konaly v tělocvičně Základní školy v Nových Hradech
ve dnech: 5. 7., 9. 8., 30. 8., 4. 10. a 18. 10. 2014. Kurzů se účastnilo celkem 38 zájemců o se-
beobranu. Celý projekt začínal přednáškou, ve které byly řešeny nejdůležitější témata jako
prevence proti napadení, právní aspekty se zaměřením na sebeobranu v situacích v ohrožení
a dále možné použití sebeobrany a sebeobranných prostředků. Kurz dále pokračoval praktic-
kou částí, kde se zájemci o výcvik sebeobrany učily základům použití hmatů, chvatů, úderů a
kopů sebeobrany, ale také základům taktiky chování v rizikových situacích (dále viz. přílo-
hy 1. - 2. program kurzu). Součástí kurzu byl rovněž zdravotní dozor a byly zde probírány zá-
klady první pomoci při zranění útočníka. Kurzy byly přizpůsobeny tak, aby je všichni
účastníci byli schopni fyzicky absolvovat
s důrazem na prevenci proti zranění, ke kte-
rému za celou dobu trvání kurzů nedošlo.
Lektory kurzů byly zkušení trenéři oddílu TJ
karate v Nových Hradech. Všichni účastníci
hodnotili kurzy kladně, s výcvikem i před-
náškami byli spokojeni a uvítali by pokračo-
vání výcviku i v příštím roce. Ze strany našich
trenérů byli také všichni cvičenci hodnocení
jako aktivní a většina se ukázala jako talenti
s nadáním pro Bojová umění, tak možná se
ještě setkáme v tělocvičně na dalším pokračo-
vání kurzu sebeobrany, nebo v náboru do od-
dílu karate.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Novohradští karatisté uspěli na domácím zápasišti
Celkem šest medailí vybojovali naši závodníci na Krajské lize

V sobotu 27. září se konalo v tělocvičně Tělovýchovné jednoty
v Nových hradech II. kolo Krajské ligy v karate. Této soutěže se účast-
nilo celkem sto tři závodníků z deseti oddílů a škol z Jihočeského kra-
je. Vzhledem k tomu, že turnaj karate se v Nových Hradech naposledy
konal v roce 1998 v hotelu Máj, stál před pořadateli těžký úkol, jak
zorganizovat tuto prestižní krajskou soutěž tak, aby vše proběhlo ke
spokojenosti účastníků.

Soutěž začala po deváté hodině disciplínou kata-souborná cvičení,
kde závodníci musí zacvičit technicky správně povinnou sestavu slože-
nou z postojů, krytů, úderů a kopů proti imaginárním útočníkům. Proti

sobě nastupovali vždy dva soutěžící rozlišení červenou (AKA) a mod-
rou (AO) šerpou. Po odcvičení obou závodníků se rozhodčí pomocí
barevných praporků přiklonili k barvě šerpy vítěze.

V kata mladší žáci soutěžili Jan Švenda, Kryštof Vinický a Petr Vo-
chozka, bohužel se jim přes veškerou snahu nepodařilo postoupit ze zá-
kladní skupiny cca dvaceti protivníků. V kategorii mladší žákyně
nepostoupila do druhého kola Karolína Staňková. Nedařilo se ani Niko-
le Staňkové v kategorii starších žákyň, když nepostoupila z druhého
kola. V kategorii mladší žákyně se úspěšně probojovala do finále Natá-

Eliška Rolínková obsadila 3. místo v disciplíně kata starší žákyněPetr Zachař zvítězil v disciplíně kata muži

pokračování na str. 20

ZKO Nové Hrady
“Zkoušky dle

mezinárodního řádu“
Dne 11. října 2014 se na cvičišti ZKO

Nové Hrady konaly zkoušky, dle mezi-
národního řádu IPO. Těchto zkoušek se
zúčastnilo celkem osm dvojic, včetně dvou
dvojic z Nových Hradů, a to J. Machátem
s Wegou a P. Burešem s Brunem. Všichni
členové ZKO Nové Hrady byli úspěšní, a
tak mohou připravovat své psy na další
zkoušky vyšší úrovně. Tento den byl i ofi-
ciální premiérou pro P. Starého v roli figu-
ranta, který také zahájil svou činnost na
výtečnou.

Další plánovanou akcí pořádanou ZKO
Nové Hrady byly klubové závody, které se
konaly 1. 11. 2014 na místním cvičišti.

Závěrem bychom chtěli poděkovat
Technickým službám města za podporu při
přípravě cvičiště. P. Rolínek
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lie Machová a jen těsně jí uniklo vítězství. K naší radosti to byla první
medaile pro naše barvy a to stříbrná. V silně obsazené kategorii starší
žáci skončili v repasáži na pěkném čtvrtém místě Adam Zeman a To-
máš Balko. Další čtvrté místo obsadil mezi dorostenci Lukáš Pavlík.
Ve druhém kole kata žáků bohužel vypadl Marek Rolínek. V disciplí-
ně kata starší žákyně si skvěle vedla Eliška Rolínková, která v silné
konkurenci dokázala získat bronzovou medaili. V kategorii kata muži
opět již několik let vládnou naši trenéři Petr Zachař, který ve finále
zvítězil nad oddílovým kolegou Jaromírem Švendou, který obsadil
druhé místo.

Po soutěži kata se konal slavnostní nástup všech soutěžících a roz-
hodčích. Po slavnostním přivítání všech přítomných hlavní rozhodčí Ji-
hočeského svazu karate Ing. Jan Barát všechny závodníky pozdravil a
představil panel rozhodčích. Za město Nové Hrady přivítal přítomné
první místostarosta Bc. Josef Vochozka, který popřál všem soutěžícím
hodně sportovních úspěchů a závod slavnostně zahájil. Poté byli oceně-
ni nejlepší závodníci v disciplíně kata, kteří obdrželi medaile a diplo-
my. Vítězové všech kategorií obdrželi tričko s emblémy města a oddílu
karate, které věnovalo město Nové Hrady.

Odpoledne začala disciplína kumite – sportovní zápas dvojic dle
pravidel WKF. Zde proti sobě nastupují závodníci v jednotlivých věko-
vých a váhových kategoriích a jsou rozděleni podle pohlaví. Zápas trvá
od 1.5 minuty u mladších žáků až po 3 minuty u dospělých. Soupeři
jsou opět rozlišeni barevnými šerpami modrou a červenou a barvě také
odpovídají chrániče na ruce a nohy. V kategorii starších žákyň velice
dobře bojovala Nikola Staňková, která dokázala udržet vyrovnaný zá-
pas. V tomto zápase Nikola bohužel těsně prohrála 3:2 a nezasáhla

(díky následné prohře soupeřky) ani do repasáže, kdy proti sobě nastu-
pují zápasníci, kteří podlehli finalistům. Mezi mladšími žáky statečně
zápasil Tomáš Balko, ale nedokázal ani v jednom ze dvou zápasů získat
body a tak skončil v základní skupině. Pěkný zápas předvedli ve finále
kumite mužů v kategorii bez rozdílu hmotnosti naši trenéři Tomáš
Hermann a Petr Zachař. V tomto „oddílovém souboji“ zvítězil Tomáš a
pro naše barvy jsme tak získali další dva cenné kovy.

Domnívám se, že jsme společně dokázali připravit důstojné pod-
mínky pro krajskou soutěž a podle kladné reakce diváků, rodičů, zá-
vodníků, ale také rozhodčích a vedoucích oddílů se nám organizace
povedla. Rád bych poděkoval realizačnímu týmu ve složení: Tomáš a
Marie Rolínkovi, Milan Macho, Tomáš Balík - rozhodčí, Tomáš Her-
mann – rozhodčí, Jaromír Švenda, Petr Zachař, Lucie Vinická, Jana Ze-

manová, Jana Balková, Marie Vochozková –
fotografka, Karel Staněk, Ivan Popovič a sa-
mozřejmě všichni závodníci a další členové
oddílu. Sponzorem akce byla Pizzerie paní
Jany Pupavové, která zajistila stravu pro roz-
hodčí a zajistila také občerstvení v hale, které
bylo rovněž přítomnými kladně hodnoceno.
Poděkování patří také vedení města Nové Hra-
dy za významnou podporu a pomoc při převo-
zu materiálu, kterou zajišťovali TSM pod
vedením paní Aleny Kedrušové. Děkuji vede-
ní Tělovýchovné jednoty v Nových Hradech za
zajištění tělocvičny pro tuto soutěž, dále pak
panu Víťovi Jelínkovi a paní Marii Dorotovičo-
vé za pomoc s přípravou technického zázemí a
ozvučení tělocvičny.

Rád bych poděkoval všem závodníků za
vzornou reprezentaci oddílu a města a ještě
jednou blahopřeji medailistům k pěkným vý-
sledkům a přeji všem mnoho zdaru v dalším
sportovním snažení.

Martin Hermann, předseda oddílu Karate

Natálie Machová vybojovala 2. místo v discip-
líně kata mladší žákyně

Závodníci a trenéři karate TJ N. Hrady: zleva T. Rolínek, P. Zachař, T. Hermann, L. Pavlík,
A. Zeman, K. Vinický, M. Rolínek, N. Machová, T. Balko, E. Rolínková, P. Vochozka, J. Švenda,
J. Švenda st., M. Hermann a T. Balík

Závodníci karate TJ N. Hrady: zleva Karolína a Nikola Staňkovi, Kryštof Vinický, Tomáš Balko,
Eliška Rolínková, Nátálie Machová, Marek Rolínek, Pter Vochozka, Adam Zeman, Jan Švenda
a Lukáš Pavlík

Tomáš Hermann vlevo zvítězil v disciplíně kumite muži BRH 2. místo
obsadil Petr Zachař

Novohradští karatisté uspěli (pokračování ze str. 19)
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Mezinárodní mistrovství v Allkampf-Jitsu
Druhou polovinu soutěžní sezony sebeobranného systému

Allkampf-Jitsu zahájilo Mezinárodní mistrovství Německa, které se
konalo 11. října 2014 v Bavorském Untermeitingenu. Na soutěž se sje-
lo 120 závodníků z Rakouska, České Republiky a pořádající Spolkové
republiky Německo. Českou republiku zde reprezentovaly kluby z Plz-
ně, Mostu a Jihočeši z oddílů Bojových umění z Milevska, Písku a SKP
Č. Budějovice. Soutěž v bojovém umění Allkampf-Jitsu se skládá ze
třech disciplin - kata, randori a tameshi wari, kdy se body dosažené
v jednotlivých disciplínách sčítají a konečný součet nakonec určí po-
řadí jednotlivců. V disciplíně kata jsou předváděny sestavy, jež zná-
zorňují boj proti imaginárním útočníkům a závodník je musí zacvičit
co nejpřesněji. V randori obránce provádí pět sebeobranných technik,
z nichž jedna je proti ozbrojenému útočníkovi a hodnotí se zde rych-
lost reakce obránce a také provedení sebeobranných technik. Tameshi
wari patří k tradičním prvkům Allkampf-Jitsu a je divácky nejatraktiv-
nější disciplínou. Jedná se o přerážení dřevěných, u dětí a juniorů plas-
tových desek, které jsou rozlišeny barevně a také se liší pevností (pro
dětské kategorie žlutá, tato představuje 1,5 cm dřeva, zelená pro juniory
- 2 cm). Pro dospělé závodníky byly připraveny dřevěné desky o roz-
měru 30x30 cm od tloušťky 2,5 cm pro ženy a 3 cm pro muže, hodnotí se technika přerážení a
přesný zásah desky. Vrcholem soutěže je pak další disciplína - soutěž tříčlenných týmů, kdy cvi-
čí synchronizované kata a synchronizovaně přeráží desky - tameshi wari. V této náročné discip-
líně se hodnotí zejména reálnost a logická návaznost jednotlivých sebeobranných technik a
samozřejmě souhra všech členů týmu.

Soutěžící byli rozděleni do jednotlivých kategorií jednak podle věkových skupin (žáci, junio-
ři a dospělí) a dále podle výše stupně technické vyspělosti v jednotlivých bojových uměních (žá-
kovské a mistrovské stupně technické vyspělosti). Oproti soutěžím na domácím zápasišti, kde se
začíná od nejmladších závodníků s nejnižšími technickými stupni, v Německu startuje závod od
nejvyššího technického stupně Dan. Našemu závodníkovi Martinovi Hermannovi se hned od za-
čátku dařilo, postupně vybojoval prvenství v disciplíně kata, randori i tameshi-wari a celkově
v kategorii muži A/S zvítězil. Již potřetí obhájil Mezinárodní titul mistra AKJ.

Oddíl karate TJ Nové Hrady Při disciplíně tameshi wari

Celkové vítězství v jednotlivcích i soutěži klubů

Ing. arch. Václav Bouška
Autorizovaný architekt

pro obory Pozemní stavby a Urbanismus
a územní plánování

¡ Předprojektová a projektová příprava staveb
¡ Interiérová a zahradní tvorba

¡ Inženýrská činnost
¡ Územně plánovací podklady
¡ Územně plánovací dokumentace

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

Tomáš Hermann vybojoval na
Národním poháru v Praze v dis-
ciplíně kumite muži nad 84 kg
bronzovou medaili

Národní pohár v karate v Praze
Tomáš Hermann vybojoval dvě medaile v prestižní soutěži

V sobotu 3. října 2014 se v Praze konal Národní pohár seniorů a Ligy kumite týmů.
Na prestižní soutěži v disciplíně kumite (sportovní zápas dvojic dle pravidel WKF) se utkal výběr nejlep-

ších závodníků z celé ČR. Tento šampionát je součástí nominačních postupových závodů na Mistrovství ČR.
Novohradské karate reprezentoval v disciplíně kumite Tomáš Hermann, a to v kategorii muži nad 84 kilo-

gramů. V prvním kole měl náš borec volný los do druhého kola. V tomto kole čekal na našeho závodníka šam-
pion a několika násobný Mistr ČR Tomáš Reich. Po dlouhých třech vyčerpávajících minutách boje ani jeden
ze zápasníků neskóroval a tak došlo na rozhodnutí tzv. na praporky, kde se rozhodčí přiklonili na stranu zá-
vodníka Reicha. Přesto náš závodník podal velice dobrý výkon a využil svoji dobrou formu i v souboji o třetí
místo, kde dokázal porazit soupeře z Liberce za pouhé dvě minuty (časový limit pro kategorii muži
v soubojích o medailové pozice je 4 minuty) 8:0 a zajistit tak bronzovou medaili pro naše barvy.

V disciplíně kumite v kategorii U21 (muži do 21 let) nenastoupili Tomášovi soupeři a tak náš borec získal
kontumačně 1. místo a již má zajištěný postup na Mistrovství ČR, které se bude konat na začátku příštího roku.

Nyní se Tomáš intenzivně připravuje na další národní, ale i zahraniční soutěže v karate.
Předseda oddílu karate, Martin Hermann
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Turistické mapy

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

¡ Hledám pronájem bytu v Nových Hradech.
Mobil číslo: 606 747 199

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolonii v Nových Hradech,
400 m2, zděná chata, skleník. Tel.: 607 191 920.

¡ Pronajmu byt 3+1 v Nových Hradech.
Třetí patro cihlového domu. Nově zateplený, možnost vytápění
elektřinou nebo krbovými kamny, nízké náklady na vytápění.
Nově vybudovaná kuchyně na míru (dub), částečně zařízený, dva
sklepy. Klidné místo, cca 200 m od náměstí v blízkosti školy a
školky, dětské hřiště před domem, blízko do přírody. Ihned volný.
Telefon 723 541 609

řádková inzercePASIVNÍ DŮM
se otevírá všem zájemcům

Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě,
ve kterém můžete aktivně pracovat, bavit se

s přáteli, hrát si s dětmi nebo jen tak odpočívat?

Kde neplatíte horentní sumy za energie a přitom
dýcháte vždy čerstvý vzduch?

Představujeme vám osvědčený koncept pasivního
domu, a to přímo v Nových Hradech, kde jsme

pro Vás vzorový Pasivní dům postavili!

Zveme Vás na celoroční expozici o pasivním
stavitelství v Pasivním domě v Nových Hradech…

PASIVNÍ DŮM MÁ SPOUSTU VÝHOD:
¡ vyšší komfort života

¡ extrémně nízké náklady na vytápění

¡ stálý přívod čerstvého vzduchu

¡ netvoří se průvan

¡ vysoká tepelná pohoda v místnosti

¡ příjemné teploty v zimě i v létě

Pro zájemce o technologie v pasivním stavitelství je možno
uspořádat odborné školení.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat Ing. Martina Stýbla,
tel.: +420 606 666 857.
Pro více informací můžete také navštívit web www.nipas.cz

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

Pohřební služba
Záviš s. r. o.

Kancelář: Trhové Sviny, Školní 661 (bývalý areál Fruty)

České Budějovice (naproti pracovnímu úřadu)

Převoz zesnulých, projednání pohřbů, kremace.
Projednání včetně sobot i nedělí.

Otevřeno  denně Po-Pá: 7.30 – 15.30 hod.

Po pracovní době, v případě nepřítomnosti, v noci.

Volejte nonstop služba: 602 888 552, 725 856 131


