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Hlavně ať nám nezamrzne…
Po několika letech „vlažné“ zimy nám ta letošní během celého ledna pěkně „zavařila“. Ško-

da, že se nedá kousek někde uschovat na letní tropické noci. Nicméně přituhlo už loňského pod-
zimu a ještě na začátku tohoto roku měli někteří daleko k úsměvu, a to když byli postaveni před
„problém“ jak si zachovat a nepřijít o místní největší taneční plochu. Řeč je samozřejmě o Hotelu
Máj, který již stávající majitel nemá chuť dále držet a provozovat. Zřejmě se mu to v Nových Hra-
dech nevyplatí? A komu a proč se má vyplatit? Kdo se o to postará? Kdo bude tím, co vezme sta-
rost, ale i zodpovědnost za tuto nemovitost uprostřed města do „svých rukou“? Troufám si říct, že
ať už padne jakékoli rozhodnutí, bude po bitvě spoustu generálů. Pokud však chcete být generálem
ještě před bitvou, jděte se podívat na veřejné jednání zastupitelstva města (9. února), ať máte se-
riózní informace, ať víte, jak zastupitelé se k této věci staví. A ať zastupitelé vědí, jak se k tomu sta-
víte třeba Vy. Už i proto, protože vás a nás
zastupitelé zastupují. Tak snad nám v dalším
zimním měsíci nepřibyde další důvod, proč
nám zamrznou úsměvy, snad si poradíme s tím,
co nás čeká a budeme se na to těšit.

Další hezký zimní měsíc přeje
K. Jarolímková

Pozvánky
na únor

8. 2. Druhé Cestovatelské promítání
11. 2. Masopust v Byňově
18. 2. Masopust v Údolí
24. 2. Dětská masopustní koleda
25.–26. 2. Novohradský masopust
28. 2. Školkový masopust

a v předstihu
4. 3. Masopustní šavlová koleda

v Nakolicích, ve Vyšném
a v Oboře

5. 3. Vernisáž výstavy v koželužně

Karnevalové dovádění si vždycky dokážou užívat nejen děti, ale též většina rodičů i prarodičů.
Je radost pořádat akce, kde se mohou potkat všechny generace a kde si mohou společně pohrát
a „zablbnout“. Více fotografií z karnevalu uvnitř čísla na nebo na www.kicnovehrady.cz. K. J.

Pokud nevíte kam jít, ale chcete jít dlouho, tak
bych vás mohla poslat třeba do Santiaga de
Compostela. Patrik Kotrba by Vám to určitě
doporučil též a já už o tom také začínám pře-
mýšlet. První letošní cestovatelské promítání
bylo opravdu inspirativní

…více uvnitř čísla. K. J.

V únorovém čísle NZ se ještě trochu ohlédne-
me po některých akcích z konce minulého
roku, které pořádala základní škola. Snad
i z černo-bílo-šedých fotografií ucítíte předvá-
noční náladu. Barevné fotografie pak můžete
vidět na internetových stránkách Základní ško-
ly Nové Hrady. K. J.

POZVÁNKA
na 14. veřejné zasedání

Zastupitelstva města
Nových Hradů, které se koná

ve čtvrtek 9. února 2017
v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech

Program:
1. Kontrola usnesení z 13. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Hotel Máj
4. Rozpočtové změny
5. Kalkulace vodné, stočné na rok 2017
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

A to je už zimní „bobovací procházka“ školní
družiny. Letos si to konečně všechny boby, lo-
paty, sáňky, lyže a zimní bundy pořádně užijí.
Co si ještě děti ze školní družiny v lednu užily
se dozvíte uvnitř NZ.                            K. J.&
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Zápis z 66. schůze městské rady
ze dne 21. 12. 2016

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 65. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 65. jednání rady města.

� 2. PREVENT 99 – žádost o dotaci
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti PREVENT 99 z. ú. Strakonice o dotaci
na provoz na rok 2017 a postupuje žádost
Finanční a Sociální komisi rady města Nové
Hrady.
(Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z. ú. Strakonice žádost o dotaci na rok
2017 na zajištění běžného provozu, služby
na realizaci protidrogové politiky.)

� 3. Česká spořitelna, a. s. –
"Bankéř v terénu"
Rada města bere na vědomí oznámení České
spořitelny a. s., České Budějovice o ukonče-
ní Dohody o poskytnutí prostoru pro činnost
"Bankéř v terénu".
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
České Budějovice oznámení o nepokračo-
vání v nájmu dle Dohody o poskytnutí pros-
toru pro činnost "Bankéř v terénu", k 31. 12.
2016.)

� 4. Veteraniáda
Rada města bere na vědomí vyúčtování ná-
kladů na reprezentaci města p. R. Rusiňá-
kem, Nové Hrady, ve výši 1 300,- Kč na
závodech seniorů ve sportovní gymnastice
"Veteraniáda Liberec". Rada města děkuje
p. R. Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové
Hrady vyúčtování nákladů spojených s re-
prezentací města při účasti na závodech se-
niorů ve sportovní gymnastice "Veteraniáda
Liberec", dne 26. 11. 2016.)

� 5. "Nové Hrady, K 829/92,
Koriťáková – NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330034835/001
se společností E.ON Distribuce a. s., České
Budějovice na akci: Nové Hrady, K 829/92,
Koriťáková - NN, za úplatu ve výši 10 000,-
Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM CB
a. s., České Budějovice návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene č.: CB-014330034835/001
se společnosti E.ON Distribuce a. s., České
Budějovice na akci: Nové Hrady, K 829/92,
Koriťáková - NN.)

� 6. Junák – český skaut – žádost o prodej
pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 1529/17 (dle GP parc. č.
1529/22) o výměře 24 m2 v k. ú. Údolí
u Nových Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním na úřední desce
města.
(Rada obdržela od Junáku - český skaut,
středisko VAVÉHA České Budějovice, z. s.
žádost o odprodej části pozemku parc. č.
1529/17 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 7. Výroční zpráva o činnosti ZŠ Nové
Hrady pro školní rok 2015/2016
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
o činnosti Základní školy Nové Hrady za
školní rok 2015/2016.
(Rada obdržela od Základní školy Nové
Hrady Výroční zprávu o činnosti ZŠ Nové
Hrady za školní rok 2015/2016.)

� 8. ZŠ Nové Hrady – věcný dar
Rada města souhlasí s přijetím věcného
daru skútru Kentoya Moto Lion 125, Zá-
kladní školou Nové Hrady od společnosti
Univeler Food, Praha.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o souhlas s přijetím věc-
ného daru od společnosti Univeler Food So-
lutions, Praha, jedná se o skútr Kentoya
Moto Lion 125.)

� 9. EJA studio s. r. o. – ukončení nájmu
Rada města souhlasí s ukončením nájem-
ních smluv se společností EJA studio, Nové
Hrady, na nebytové prostory v Husově ulici
čp. 14 - Apatyka i Pizzerie k 31. 1. 2017, za
předpokladu řádného předání prostor Tech-
nickým službám města Nových Hradů.
(Rada obdržela od společnosti EJA studio
s. r. o., Nové Hrady žádost o ukončení ná-
jmu nebytových prostor v Husově ulici čp.
14, a to Apatyky i Pizzerie k 31. 12. 2016.
Technické služby města Nových Hradů pře-
daly vymáhání nedoplatků na nájemném a
službách právníkovi, který učinil potřebné
kroky.)

� 10. Vypovězení smlouvy – Tampierovi
Rada města bere na vědomí vypovězení smlouvy
o nájmu nemovité věci, části pozemku parc.
č. 1212 v k. ú. Nakolice, ze strany manželů
Tampierových, Nakolice, k 31. 12. 2016.
(Rada obdržela od manželů Tampierových,
Nakolice vypovězení smlouvy o nájmu ne-
movité věci části pozemku parc. č. 1212
o výměře 492 m2, k 31. 12. 2016.)

� 11. Odstoupení od smlouvy –
Schattauerovi
Rada města bere na vědomí vypovězení
smlouvy o nájmu nemovité věci, části poze-
mků parc. č. st. 20/1, č. st. 20/2, č. st. 47/2
v k. ú. Nakolice, ze strany manželů Schat-
tauerových, Nové Hrady, k 31. 12. 2016.
(Rada obdržela od manželů Schattauero-
vých, Nové Hrady návrh na odstoupení od
smlouvy o nájmu pozemku ze dne 12. 12.
2014, k 31. 12. 2016.)

� 12. Kontroly příspěvkových organizací
Rada města bere na vědomí Protokoly o vý-
sledku provedené kontroly příspěvkových
organizací Města Nové Hrady.

(Rada obdržela protokoly o výsledku pro-
vedených kontrol u příspěvkových organi-
zací města Nové Hrady.)

� 13. Rozpočtové opatření č. 13/2016
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 13/2016.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 13/2016. Rozpočtové opatření
řeší jednotlivé přesuny mezi položkami.)

� 14. "Polní cesta HPC1 v k. ú. Nové
Hrady"
Rada města souhlasí s převzetím stavby
"Polní cesta HPC1 v k. ú. Nové Hrady",
v hodnotě 12 314 198,- Kč, od České repub-
liky - Státního pozemkového úřadu, Kraj-
ský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od ČR - Státního pozemko-
vého úřadu, České Budějovice návrh Proto-
kolu o předání a převzetí stavby "Polní
cesta HPC1 v k. ú. Nové Hrady", která byla
vybudována na pozemku parc. č. 995 v k. ú.
Nové Hrady.)

� 15. "Polní cesty HPC1b, VPC1a,
VPC1bN v k. ú. Nakolice"
Rada města souhlasí s převzetím stavby
"Polní cesta HPC1b, VPC1a, VPC1bN v k.
ú. Nakolice", v hodnotě 7 348 675,- Kč, od
České republiky - Státního pozemkového
úřadu, Krajský pozemkový úřadu pro Jiho-
český kraj a postupuje návrh ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od ČR - Státního pozemko-
vého úřadu, České Budějovice návrh Proto-
kolu o předání a převzetí stavby "Polní
cesta HPC1b, VPC1a, VPC1bN v k. ú. Na-
kolice", která je vybudována na pozemcích
parc. č. 1457, č. 1474, č. 1476, č. 1345, č.
1421/2, č. 1423, č. 1425/1, č. 1437 v k. ú.
Nakolice.)

� 16. Plán odpadového hospodářství
Města N. H.
Rada města schvaluje Plán odpadového
hospodářství Města Nové Hrady pro období
2016 - 2020.
(Rada obdržela od Odboru životního pros-
tředí návrh Plánu odpadového hospodářství
Města Nové Hrady. Krajský úřad Jihoče-
ského kraje posoudil návrh plánu s Obecně
závaznou vyhláškou Jihočeského kraje
č. 1/2016 a neměl k němu připomínky ani
návrhy na úpravu či doplnění.)

� 17. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 18. Výběrové řízení – Osobní automobil
pro Město Nové Hrady
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek "Osobní automobil pro
Město nové Hrady" a souhlasí s uzavřením
smlouvy k dodání automobilu KIA cee´d
SW se společností AUTO FUTURE s. r. o.
dle nabídky v rámci výběrového řízení.
(Starosta města informoval radu o provede-
ném výběrovém řízení "Osobní automobil
pro Město Nové Hrady". V rámci rozpočtu

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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města byl schválen nákup nového automo-
bilu pro potřeby města a úřadu s tím, že na
nákup byla vyčleněna částka 400.000,- Kč.
V rámci výběrového řízení bylo osloveno
5 prodejců automobilů, 4 prodejci podali
své nabídky, jedna z nabídek však došla po
termínu. Po posouzení a hodnocení nabídek
doporučila výběrová komise radě města
jako nejvýhodnější nabídku společnosti
AUTO FUTURE s. r. o., která za cenu
345 000,- Kč (včetně DPH) nabídla automo-
bil KIA cee´d SW. Rada vzala na vědomí
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a
souhlasila s uzavřením smlouvy se společ-
ností AUTO FUTURE s. r. o. dle nabídky
v rámci výběrového řízení.)

� 19. Jihočeský kraj – oznámení
o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje přijetí dotace na
hospodaření v lesích od Jihočeského kraje
a pověřuje starostu podpisem smlouvy
č. SDO/OEZI/1969/2016.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu Oznámení o poskytnutí dotace
na hospodaření v lesích ve výši 1440,- Kč.)

� 20. Jihočeský kraj – oznámení
o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje přijetí dotace na hos-
podaření v lesích od Jihočeského kraje a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy č.
SDO/OEZI/2040/2016.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu Oznámení o poskytnutí dotace
na hospodaření v lesích ve výši 17560,- Kč.)

� 21. Nařízení obce – Tržní řád
Rada města vydává Nařízení obce č. 1/2016
Tržní řád.
(Rada projednala návrh Nařízení obce 1/2016,
Tržní řád. Právní předpis obce má určit
přesná místa pro prodejní stánky, dále řeší
umístění předzahrádek na náměstí. Tržní
řád také zakazuje podomní prodej bez
předchozí objednávky ze strany občana,
čímž dojde k omezení aktivity různých
podomních prodejců, kteří často pod zá-
minkou výhodné nabídky klamou zákazní-
ky, odvolávají se na nereálnou spolupráci
s městem či se snaží využít neznalosti zá-
kazníků v podmínkách prodeje. Po schvále-
ní Tržního řádu již nebudou moci podomní
prodejci ve svých aktivitách pokračovat a
Město Nové Hrady bude mít i funkční ná-
stroj, jak jim v jejich činnosti zabránit.)

� 22. Program obnovy venkova
Jihočeského kraje v roce 2017 –
projekt "Rekonstrukce a dostavba
víceúčelového objektu v Byňově,
I. etapa"
Rada města schvaluje podání projektové žá-
dosti pro projekt "Rekonstrukce a dostavba
víceúčelového objektu v Byňově, I. etapa"
v rámci Programu obnovy venkova Jihoče-
ského kraje v roce 2017 a v případě přiznání
podpory souhlasí s jeho realizací v rámci
rozpočtu Města Nové Hrady pro rok 2017.
Rada pověřuje starostu podáním žádosti.

(Rada byla starostou města seznámena s při-
pravenou dotační žádostí pro projekt "Re-
konstrukce a dostavba víceúčelového
objektu v Byňově, I. etapa", který je připra-
ven k podání v rámci Programu obnovy
venkova Jihočeského kraje v roce 2017.
Projekt řeší úpravu a rozšíření sociálních
zařízení k společenskému sálu v Byňově dle
projektové dokumentace, která byla zpraco-
vána společností PROGES.)

Zápis z 67. schůze městské rady
ze dne 4. 1. 2017

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Miroslav Šlenc, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 66. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 66. jednání rady města.

� 2. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 3. Žádost o prodej pozemku
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 1195 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů.
(Rada obdržela od Ing. Martina Foita, Praha
žádost o prodej pozemku parc. č. 1195 o vý-
měře 396 m2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.
Pozemek je veden jako ostatní komunikace.
Prodejem by město omezilo přístup k dal-
ším pozemkům, proto rada nesouhlasila
s prodejem pozemku.)

� 4. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 43, nám. Republiky
Nové Hrady, na pozemku parc. č. st. 77
v k. ú. Nové Hrady, pí. Monice Smrčkové,
Nové Hrady čp. 140, na dobu určitou pěti
let, za částku 500,- Kč/m2/rok a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu nebyto-
vých prostor rada obdržela od pí. Moniky
Smrčkové, Nové Hrady žádost o pronájem
nebytových prostor v objektu nám. Re-
publiky čp. 43 Nové Hrady, za částku
500,- Kč/m2/rok.)

� 5. Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. – dodatek č. 1
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě uzavřené dne 15. 9. 2015 se společ-
ností Česká telekomunikační infrastruktura
a. s., Praha a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Rada obdržela od společnosti Česká tele-
komunikační infrastruktura a. s., Praha ná-
vrh Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne
15. 9. 2015. Dodatkem se mění výměra pro-
najaté části střechy na výměru 9,7 m2.)

� 6. Výpověď smlouvy o nájmu –
"lékárna"
Rada města bere na vědomí výpověď z ná-
jmu nebytových prostor v Hradební ulici
čp. 156, Nové Hrady PharmDr. Michaelou
Faktorovou.
Rada města nesouhlasí s ukončením nájem-
ní smlouvy dohodou do doby zajištění no-
vého provozovatele lékárny a pověřuje
starostu projednáním podmínek výběru no-
vého nájemce v sociální komisi rady města.
(Rada obdržela od PharmDr. Michaely Fak-
torové výpověď smlouvy o nájmu nebyto-
vých prostor, v Hradební ulici, za účelem
provozování lékárny.)

� 7. Základní škola N. H. – stanovení
odměn
Rada města bere na vědomí odměny zaměst-
nanců Základní školy Nové Hrady a schva-
luje odměnu řediteli školy, dle návrhu.
(Rada obdržela žádost o stanovení odměny
řediteli Základní školy Nové Hrady.)

� 8. Sňatečné obřady – pravidla
Rada města schvaluje Pravidla pro konání
sňatečných obřadů.
(Rada projednala Pravidla pro konání sňa-
tečných obřadů a zpoplatnění nadstandard-
ních služeb.)

� 9. Celnice – prodloužení splátky
nájemného
Rada města schvaluje prodloužení splatnos-
ti nájemného za rok 2016, za objekt celnice
Nové Hrady do 30. 6. 2017 s tím, že pokud
nebude dodržena splatnost, bude dlužné ná-
jemné penalizováno od 1. 1. 2017. Rada po-
věřuje starostu města podpisem příslušného
dodatku ke smlouvě.
(Rada obdržela od Mgr. Františka Chrasti-
ny žádost o prodloužení splatnosti části ná-
jemného za rok 2016 ve výši 100 000,- Kč
do 30. června 2017. Pan Chrastina v průbě-
hu roku 2016 uhradil veškeré závazky z mi-
nulých let a zaplatil část nájemného za rok
2016 ve výši 100 000,- Kč. Rada města sou-
hlasila s prodloužením splatnosti části ná-
jemného s tím, že, pokud nebude nájemné
uhrazeno do 30. 6. 2017, bude vyměřeno
penále od 1. 1. 2017.)

� 10. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Investiční dotace pro
jednotky sborů dobrovolných hasičů
obcí Jihočeského kraje
Rada města schvaluje podání žádosti o do-
taci v rámci Dotačních programů Jihoče-
ského kraje pro rok 2017 na projekt: Nové
Hrady - pořízení CAS.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Nové Hrady - pořízení CAS. Cel-
kové náklady projektu jsou plánovány na
6,010.796,- Kč, výše požadované dotace
dle žádosti je 2,000.000,- Kč.)

� 11. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Jižní Čechy pohodové
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Procházky na
pohodu.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Procházky na pohodu. Záměrem
projektu je zkvalitnit a zatraktivnit pobyt
v Nových Hradech formou příjemného a
pohodového zážitku na procházce městem a
okolím. Celkové náklady projektu jsou plá-
novány na 79.000,- Kč, výše požadované
dotace dle žádosti je 50.000,- Kč.)

� 12. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora kultury

Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Novohradská
trilogie 2017.

(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Novohradská hudební trilogie
2017. Jedná se o navázání na 5. ročník No-
vohradské hudební trilogie. Celkové nákla-
dy projektu jsou plánovány na 67.000,- Kč,
výše požadované dotace dle žádosti je
40.000,- Kč.)

� 13. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora kultury
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: Galerie na
cestě.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Galerie na cestě. Záměrem je uspo-
řádat doprovodné programy k pořádaným
výstavám v Novohradské galerii Koželuž-
na. Celkové náklady projektu jsou plánová-
ny na 60.000,- Kč, výše požadované dotace
dle žádosti je 35.000,- Kč.)

� 14. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti vědy,
mládeže a sportu, 1. výzva pro rok 2017
Rada města schvaluje podání žádosti o dota-
ci v rámci Dotačních programů Jihočeského
kraje pro rok 2017 na projekt: 39. ročník
mezinárodní taneční soutěže Novohradská
číše.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci
pro projekt: 39. ročník mezinárodní ta-
neční soutěže Novohradská číše. Celko-
vé náklady projektu jsou plánovány na

252.200,- Kč, výše požadované dotace dle
žádosti je 120.000,- Kč.)

� 15. Dotační program Jihočeského kraje
pro rok 2017 – Podpora kultury
Rada města schvaluje podání žádosti
o dotaci v rámci Dotačních programů Ji-
hočeského kraje pro rok 2017 na projekt:
Jihočeské Nové Hrady 2017.
(Rada obdržela návrh žádosti o dotaci pro
projekt: Jihočeské Nové Hrady 2017. Zá-
měrem projektu je rozšířit nabídku kultur-
ních akcí v Nových Hradech a uspořádat
druhý ročník festivalu zaměřeného na kla-
sickou hudbu. Celkové náklady projektu
jsou plánovány na 239.500,- Kč, výše poža-
dované dotace dle žádosti je 110.000,- Kč.)

� 16. Směrnice k veřejným zakázkám
Rada města schvaluje Směrnici rady č.
1/2017, o zadávání veřejných zakázek ma-
lého rozsahu.
(Starosta informoval radu o nutnosti schvá-
lení změny směrnice k veřejným zakázkám
z důvodu zajištění souladu s aktuální legis-
lativou. Podmínky k zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu se obsahově oproti
původní směrnici nemění.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Hotel Máj
Je jasné, že od momentu, kdy se objevila

první informace o prodeji hotelu Máj, probí-
haly ve městě i osadách mnohé debaty plné
„zaručených informací“ a „nejlogičtějších zá-
věrů“. Město Nové Hrady bylo z logiky věci
jedním z uchazečů o koupi hotelu, což vyply-
nulo i z jednání rady města a městského zastu-
pitelstva v minulém roce.

Naše pozice byla jasná – pokusit se hotel
koupit za rozumnou cenu. Co však je rozumná
cena? Před přibližně patnácti lety byla pro teh-
dejší zastupitelstvo tou rozumnou cenou část-
ka 5 miliónů korun, hotel byl nakonec k mání
za 3,5 miliónu. Protože však v danou dobu teh-
dejší starosta nenaplnil rozhodnutí zastupitel-
stva a hotel pro město nekoupil, spadla cena na
cca. 2,5 miliónu korun. Je k tomu nutno podot-
knout, že bylo nutno vypořádat určité menší
závazky k hotelu spadající a dokoupit poze-
mky pod hotelem, přesto si myslím, že teh-
dejší šance získat hotel byla netakticky a
strategicky promarněna. A to zejména s ohle-
dem na to, že následně došlo k otevření mno-
hých dotačních titulů, které by umožňovaly
významně pokrýt rekonstrukci a dovybavení
hotelu.

Bohužel, nestalo se…

A tak jsme se po patnácti letech ocitli sice
před podobným problémem a otázkou, zda a
za kolik hotel koupit. Opět musím říci, že
bohužel také ve zcela jiných podmínkách
z pohledu možných dotačních titulů pro re-
konstrukci. Tuto skutečnost samozřejmě vní-
mali i odborní odhadci, kteří i s určitým
srovnáním prodejů podobných objektů v pos-
lední době spočítali reálnou tržní cenu objektu.
Tato stanovená cena byla ve výši 5,5 miliónu
korun (bez vybavení).

S ohledem na to, že nabídková cena předlo-
žená ze strany majitelů hotelu byla 12 miliónů,
bylo jasné, že těžko dojdeme k rychlé dohodě.
Po necelém půlroce však nakonec manželé
Vlčkovi přistoupili na naši nabídku, která vy-
plývala z pověření, které vyjednávací tým
dostal ze strany zastupitelstva a rady města.

Na začátku února (pravděpodobně 9. úno-
ra) by návrh koupě mělo projednat městské za-
stupitelstvo. Pokud bude návrh schválen,
mohlo by dojít k rychlému podpisu smlouvy a
převodu na město. Znamenalo by to, že se
hotel dostane do správy města.

Po dohodě se současnými majiteli nebudu
v této chvíli více komentovat detaily jednání.
Spíše jsem se rozhodl využít možnosti pros-
třednictvím NZ sdělit občanům pravý stav
jednání a také to, co předjednaná koupě hote-
lu za celkovou cenu 6,3 miliónu korun (včet-
ně kompletního stávajícího vybavení) bude
znamenat.

V dlouhodobém ohledu zejména další prá-
ci a starosti. Objekt bude nutno zrekonstruo-
vat a zajistit následně takový provoz, který
nebude pro městský rozpočet zátěží. Z pohle-
du pořádání kulturních, sportovních i spole-
čenských akcí je zásadní sál, nicméně důležité
bude zajistit také provoz restaurace. Jaké bu-
dou konkrétní kroky, budeme řešit poté, co do-
jde k realizaci koupě objektu. Základní
propočty máme a cíl je také jasný: fungující
restaurace s dobrou kuchyní, slušné ubytování
a zejména celoročně vytížený sál s mnoha
sportovními, kulturními, společenskými akce-
mi či vědeckými konferencemi.

Z krátkodobého pohledu potěším zejména
příznivce masopustu. Po dohodě s výborem
Masopustního spolku je připravena varianta
uskutečnění masopustní zábavy. Přestože to
nebude jednoduché, jsem rád, že se i tato pro
město důležitá akce uskuteční a že nedojde
k přerušení její tradice.

Stejně pozitivní zprávu nemám pro místní
příznivce taneční soutěže Novohradská číše.
Jak jistě víte, soutěž pořádáme ve spolupráci
s Českým svazem tanečního sportu a musíme
dodržovat přesná pravidla vyplývající ze sou-
těžního řádu této nejvyšší kategorie (zejména
nutnost v řádném termínu zveřejnit místo ko-
nání, aby se soutěžící mohli přihlašovat). Ne-
mohli jsme riskovat, že nedojde k dohodě a
soutěž nebude kde uspořádat. Proto jsme volili
jistotu a za velmi výhodných podmínek využi-
li možnosti uspořádat 39. ročník naší soutěže
v KD Metropol v Českých Budějovicích, a to
v termínu 16. 4. 2017 (Velikonoční neděle).
Pro zájemce budeme zajišťovat i speciální au-
tobus, který zajistí dovoz diváků do ČB a zpět
jak pro denní část, tak pro večerní finále. Vě-
řím, že i v krajském hlavním městě vytvoří
naši diváci krásnou atmosféru a že odskočení
si do ČB bude dalším krokem k propagaci
naší soutěže. Stejně tak věřím, že jubilejní
čtyřicátý ročník již budeme moci uspořádat
v roce 2018 v zrekonstruovaném hotelu Máj!

Závěrem bych chtěl poděkovat manželům
Vlčkovým za férové a klidné jednání. Vážím
si toho, že jsme přes rozdílnost názoru na kup-
ní cenu dokázali vnímat pohled obou stran
a nakonec došli k dohodě, která se zdá být
kompromisem pro obě strany.

Dále bych chtěl poděkovat mým kolegům
z vyjednávacího týmu (Mgr. M. Jarolímek,
Bc. J. Vochoska), rady města, zastupitelstva i
výborů a komisí, kteří v průběhu jednání při-
spěli k tomu, že může být zastupitelstvem
města projednán finální návrh na koupi hotelu
Máj.

Pokud na začátku února dojde ke schválení
koupě hotelu, budeme v dalších číslech NZ in-
formovat o konkrétní vizi fungování hotelu
a krocích, které by k uskutečnění této vize
vedly.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Lékárna
Na konci roku 2016 jsem byl paní ma-

gistrou Faktorovou, která provozuje novo-
hradskou lékárnu, informován o tom, že
hodlá své podnikání ukončit. Sdělila mi, že
ke svému rozhodnutí dospěla po delším
zvažování a má k němu několik důvodů.
Vedle zdravotních důvodů a únavy uvedla
zejména nemožnost dlouhodobě konkuro-
vat zaběhlým řetězcům, které svým způ-
sobem diktují ceny, které jsou pro malé
lékárny nedosažitelné. Proto dochází k od-
livu zákazníků, nemožnosti mít na skladě
dostatečné zásoby a rozsah léků. Největším
dopadem je ale rozdíl v doplatku za stejný
lék ve velké lékárně napojené například na
nemocnici či velký řetězec (např. Dr. Max)
– tyto rozdíly mohou být klidně i v řádu sto-
korun a jsou možné díky tomu, že velké lé-
kárny si mohou dovolit se svými dodavateli
dojednat rozdílné ceny či mohou některé
léky nabízet i lidově řečeno pod cenou, kte-
rou pak doženou na jiných lécích.

Paní magistra Faktorová má s námi
uzavřenou smlouvu s výpovědní lhůtou
šest měsíců. Rada města si však při pro-
jednání informace o ukončení smlouvy
uvědomila, že není možné pouze naplnit
výpovědní lhůtu a držet stávající nedobrý
stav, kdy na skladě chybí mnohé léky. Pro-
to jsme se rozhodli, že budeme aktivně hle-
dat možné nástupce a že smlouvu případně
ukončíme dohodou v momentu, kdy zajis-
tíme vhodného nástupce.

Již v prvních lednových dnech jsme
proto oslovili možné provozovatele a ná-
sledně vedli jednání se zástupci dvou spo-
lečností, které projevily největší zájem
o provozování naší lékárny. Na konci ledna
bychom rádi vypsali výběrové řízení, které
určí, kdo bude novým provozovatelem. Po-
kud vše půjde podle plánu, mohli bychom
již od března či dubna mít nového provozo-
vatele lékárny.

V současné době je těžké říci, kdo to
bude. Naším cílem není získat nejvyšší ná-
jemné, ale zejména zajištění kvalitních slu-
žeb, návaznost otevírací doby lékárny
na ordinační hodiny novohradských lékařů,
stabilitu lékárny a co nejširší nabídku léků,
které budou na skladě okamžitě bez dlouhé-
ho čekání. S ohledem na zázemí dnes zná-
mých zájemců o provozování naší lékárny
věřím, že se povede vybrat i takového pro-
vozovatele, který bude pro naše občany zna-
menat menší doplatky k jednotlivým lékům.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Chcete požádat o dotaci na výměnu kotle?
Jaká je tedy aktuální možnost dotace na vý-

měnu zdroje vytápění? Tato oblast byla dříve
podporována výhradně v rámci programu
Nová zelená úsporám. Nicméně od loňského
roku vstoupil do hry zcela nový dotační prog-
ram Kotlíkové dotace. Program se tentokrát
týká celé republiky a převzal prim hlavního
dotačního titulu na výměnu zdroje na vytápění
v rodinných domech. Jedním z důvodů pro
spuštění programu jsou zároveň změny v zá-
koně o ochraně ovzduší, kdy po roce 2022 ne-
bude možné provozovat v domácnostech staré
neekologické kotle (1. a 2. emisní třída). První
výzvu má již většina krajů úspěšně za sebou a
zájem domácností byl obrovský. Další vlna
(z celkových tří) by měla být spuštěna po dvou
letech, nicméně většina krajů má zájem, aby
další kolo příjmu žádostí bylo spuštěno co nej-
dříve.

A na jaká opatření program cílí?
Předmětem dotace je výměna stávajících

neekologických kotlů na pevná paliva (dřevo
nebo uhlí) s ručním přikládáním za:
− kotel na pevná paliva (varianta automatic-

ký kotel nebo kotel s ručním přikládáním)
− tepelné čerpadlo
− plynový kondenzační kotel

Aby mohly být nové zdroje podpořeny,
musí splňovat nejpřísnější ekologické limity
(tzv. ekodesign). Zároveň je nutné, aby insta-
laci zařízení na biomasu nebo tepelná čerpadla
prováděly osoby s příslušným oprávněním.
Spolu s výměnou zdroje je také potřeba obrátit

se na energetického specialistu, jelikož dalším
požadavkem je nutnost provést zároveň tzv.
mikroenergetické opatření či předložit průkaz
energetické náročnosti.

Výše dotace se odvíjí od zvoleného typu
nového zdroje a je omezena max. 150 tis. Kč
způsobilých výdajů:

− 70% lze získat v případě varianty kotle
spalujícího uhlí

− 75% lze získat v případě varianty kombi-
novaného kotle (uhlí + biomasa) nebo
plynového kondenzačního kotle

− 80% lze získat v případě varianty kotle vý-
hradně na biomasu nebo tepelného čerpadla

Aktuálně:
Jihočeský kraj měl k dispozici v první vý-

zvě 303 mil. Kč. Příjem žádostí byl ukončen
na konci března loňského roku. Nyní je tedy
nutné počkat na vyhlášení podmínek druhého
kola, které by mohly být známy v průběhu le-
tošního roku s následným spuštěním příjmu
žádostí v průběhu podzimu.

Je třeba dát si také pozor na konkrétní zně-
ní podmínek, jelikož některé parametry či
způsob administrace se mohou v druhém kole
lišit.

V případě zájmu o bližší informace se mů-
žete obrátit na Energy Centre České Budějovi-
ce, které nabízí jak bezplatné a nezávislé
poradenství, tak i služby energetických spe-
cialistů spojených s kotlíkovou dotací.
Tel.: 387 312 580, mail: eccb@eccb.cz

Jaký přínos má Jihočeská hospodářská
komora pro své členy?

Hospodářské komory v České republice jsou zřízené ze Zákona o hospodářské a agrární komo-
ře, který kromě zákonných povinností udává také základní rámec jejich činnosti. Neudává již bo-
hužel kompetence a zdroje financování. Jsme tedy dobrovolné sdružení podnikatelů, které se díky
podpoře firem samotných stará nejen o své členy, ale právě i o podnikatelské prostředí v regionu.

Přínos pro firmy, pro členy Jihočeské hospodářské komory (JHK), je rozličný, víceúrovňový
a logicky také závislý na samotné aktivitě členské firmy směrem k nabízeným službám. Nabídka
a využití služeb JHK rovněž velmi závisí na velikosti firmy i na jejím zacílení, co se obchodních
partnerů týče. Pro malé a střední firmy jsou důležitými aktivitami JHK například propagace (for-
mou osobních prezentací, ale i elektronickou a tištěnou) nebo podnikatelské poradenství, kdy se
na JHK s důvěrou obracejí ve všech oblastech podnikání. Pro větší podniky je zcela zásadní
efektivní pomoc JHK při řešení nedostatku pracovních sil, ale také například kompletní nabídka
vzdělávání. Díky výborné symbióze všech aktérů trhu práce v Jihočeském kraji, o kterou se JHK
velmi zasadila a každodenně o ni svými aktivitami pečuje, se zde na jihu velice daří spolupráci
firem a škol (exkurze, praxe, Burzy pracovních příležitostí, Burzy škol, aktivity Klubu persona-
listů při JHK), ale také komunikaci mezi firmami a státní správou či samosprávou (Sektorové
dohody, Pakt zaměstnanosti, různé pracovní skupiny apod).

Zcela zásadním přínosem členství v JHK je organizace a nabídka mnoha a mnoha podnikatel-
ských setkání - oborových, propagačních, společenských, VIP, diskusních. Jen za rok 2016 měli čle-
nové JHK možnost zúčastnit se na 40 těchto setkání. Firmy se potřebují setkávat, diskutovat spolu,
navazovat nové obchodní vztahy a kooperovat. To funguje jak vzájemně ve členské základně, tak i
navenek, kupříkladu při kooperačních setkáních se zahraničními subjekty, které organizujeme.

Podstatné tedy je, co firma potřebuje a my na její požadavky zareagujeme. Nemůže sehnat
zaměstnance? Hledáme řešení v jednání s úřady práce, školami či se díváme do zahraničí. Potře-
buje firma rozšířit provoz? Zjistíme, kde lze získat financování či podpory, předáme kontakty na
dodavatele, iniciujeme jednání se zástupci měst a obcí. Utváříme tedy činnost Jihočeské hospo-
dářské komory dle potřeb našich členů. Jinak řečeno, to, co děláme, určují a řídí právě členské
firmy v Jihočeském kraji.

Jihočeská hospodářská komora má v současné době 1300 členů a pokrývá celé území Jihoče-
ského kraje prostřednictvím svých oblastních kanceláří v Českých Budějovicích, Českém
Krumlově, Písku, Prachaticích, Strakonicích, Táboře, Jindřichově Hradci, Třeboni a Milevsku.
Dveře jsou otevřeny všem firmám. Lenka Vohradníková
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Nazaret v novém roce
Do nového roku jsme vstoupili vydařeným Tříkrálovým benefičním

koncertem, jehož výtěžek zdvojnásobí Nadace Divoké husy a pomůže
nám s provozem sociálně terapeutické dílny. Ještě jednou děkujeme za
podporu městu Třeboň a dalším partnerům.

Nazaret kromě sociálně terapeutické dílny provozuje také denní
centrum. V obou našich službách poskytujeme podporu lidem s těles-
ným, mentálním, zdravotním a kombinovaným postižením. Průběžně
přijímáme nové uživatele těchto služeb, můžeme pomoci s dopravou do
Nazaretu a zpět domů. Cílem a smyslem naší práce je pomáhat lidem
s postižením ve zprostředkování společenského kontaktu, získávání a
upevňování dovedností, které jim pomohou v každodenním životě.
V sociálně terapeutické dílně směřujeme k tomu, aby uživatelé služby
získali a udrželi si pracovní dovednosti a návyky tak, aby našli
uplatnění na otevřeném nebo chráněném trhu práce.

Po předchozí dohodě vás rádi kdykoli provedeme Nazaretem a uká-
žeme vám naši práci.

Nová sociální pracovnice v Nazaretu
Od prosince 2016 posílila náš tým Bc. Lucie Kavalíková na pozici

sociální pracovnice, prozatím na zkrácený úvazek. V sociální oblasti se
pohybuje od roku 2006 a podle jejích slov je to místo, kde by chtěla zů-
stat, které ji baví a přináší pocit seberealizace. 3,5 roku před nástupem
na mateřskou dovolenou působila na Diecézní charitě v Českých Budě-
jovicích jako koordinátorka Dobrovolnického centra, které zajišťovalo
dobrovolníky mj. i pro klienty se zdravotním postižením.

Proč si jako svou další cestu zvolila právě práci v Nazaretu? „Líbí se
mi, že naše organizace je relativně malá a zavedená, blízko mému byd-
lišti (pracovat v komunitě, kde žiji), je úzce spojena s kulturním živo-
tem a výtvarnem, ke kterému chovám sympatie. Cílová skupina klientů
na mě v pracovním životě nepůsobí tak velkým tlakem, jako některé
jiné skupiny klientů, se kterými jsem přicházela do kontaktu (Rómové,
senioři, vězni, lidé bez domova…). Navíc je mi blízké, že se jedná
o nepobytové zařízení, které podporuje fungování klientů v běžném
životě.“

Její pracovní úsilí se v nejbližší budoucnosti zaměří mj. na zpestření
aktivizačních činností sociálních služeb, zefektivnění práce s dobrovol-
níky a také propracovanější nabídku služeb nejen novým zájemcům.

Hledáme pracovníka do keramické dílny
ZKUŠENÉHO ŘIDIČE

Nazaret hledá pracovníka do keramické dílny / zkušeného řidi-
če. Pozice je vhodná pro osobu se zdravotním postižením. Práce

zahrnuje přípravu polotovarů v keramické dílně, přepravu uživate-
lů sociálních služeb, přepravu zboží a drobné provozní opravy.

Pracovní úvazek je 35 h týdně, mzda 10850 Kč.

Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost práce v týmu,
schopnost komunikace s lidmi s postižením.

Více informací podá Eva Chadtová na tel.: 736 711 253
nebo M. Verboon Filipová na tel.: 603 175 004

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme Nazaretem
po předchozí dohodě.

Přihlášku – strukturovaný životopis s uvedením pracovních
zkušeností a krátký motivační dopis zasílejte do 20. února 2017

na adresu: Nazaret, středisko DM CČSH, Žižkovo nám. 1,
373 12 Borovany. Nástup od 1. března 2017.

Hledáme pracovníka do keramické dílny
Nazaret hledá pracovníka do keramické dílny.

Pozice je vhodná pro osobu se zdravotním postižením.
Práce zahrnuje přípravu polotovarů v keramické dílně.

Pracovní úvazek je 20–30 h týdně,
mzda 5500 Kč – 8250 Kč (dle úvazku).

Požadujeme trestní bezúhonnost, schopnost práce v týmu,
schopnost komunikace s lidmi s postižením.

Více informací podá Eva Chadtová na tel.: 736 711 253
nebo M. Verboon Filipová na tel.: 603 175 004

V případě Vašeho zájmu Vás rádi provedeme Nazaretem
po předchozí dohodě.

Přihlášku – strukturovaný životopis s uvedením pracovních
zkušeností a krátký motivační dopis zasílejte do 20. února 2017

na adresu: Nazaret, středisko DM CČSH, Žižkovo nám. 1,
373 12 Borovany. Nástup od 1. března 2017.

Jak dopadla Tříkrálová sbírka 2017
Vážení spoluobčané, jsem rád, že se s Vámi

mohu podělit o radost z výsledků Tříkrálové
sbírky, která v našich obcích proběhla v první
polovině ledna. Koledovali jsme od Hranic až
po Rychnov a od Starých Hutí až po Olešnici.
Stejně jako v minulých letech se s námi na kole-
dě podílel i Dům pro seniory na Chvalkově.
V kasičkách se nastřádalo celkem 122.349,- Kč.
Z této sumy postupně proplatíme Pavlovi Svo-
bodovi 65 %, což je 79.527,- Kč.

Dlužno dodat, že letošní ročník provázela
velká marodnost a celkem slušný mráz. Kvůli
nedostatku vedoucích, kteří buď sami marodi-
li, nebo byl nemocný někdo z rodiny a oni se
nemohli zúčastnit, se nakonec nekoledovalo
v Nakolicích a v Humenicích. Dva okruhy
jsme museli spojit a dva vedoucí chodili jak na
Nových Hradech, tak následující víkend ve
Stropnici. V Horní Stropnici jsme dokonce
museli koledování kvůli nemocným dětem i
dospělým o týden odložit. Ale nakonec se po-
dařilo vše překonat a výsledek je díky nasaze-
ní koledníků, ale i díky otevřeným srdcím Vás
dárců úžasný. Velmi rádi mezi sebou příští rok
přivítáme nové koledníky a vedoucí skupinek.

Nezbývá mi tedy než poděkovat všem, kte-
ří se jakýmkoliv způsobem podíleli na zajiště-
ní akce. Od ředitelů základních škol v Nových
Hradech, v Horní Stropnici a Olešnici, kteří
nám každoročně umožňují oslovit děti ve ško-
lách, přes koordinátory koledníků v obcích –
ve Stropnici Petr Aksamit, v Olešnici manželé
Loškovi, v Hranicích paní Círalová a Kučero-
vá, v Rychnově paní Šuplerová, Valíčková
a Vinařová, na Dobré Vodě paní Šulistová a
v domově pro seniory na Chvalkově paní Hof-
felnerová. Dlužno též poděkovat sestřičkám,
bratřím a kněžím z Kláštera Božího Milosr-
denství, kteří zajišťují servis a občerstvení pro
koledníky na Nových Hradech, údržbu a distri-
buci kostýmů do Stropnice a Rychnova. Co se
týče kostýmů, chtěl bych poděkovat také paní
Marii Trskové z Hranic, která spoustu nových
kostýmů ušila a staré vyspravila. A v nepo-
slední řadě patří velký dík Vám všem, dárcům
s otevřeným srdcem pro potřeby druhých. Bez
Vás by naše úsilí přišlo vniveč.

Vážení přátelé, přeji Vám krásné prožití
zbytku letošní vydařené zimy i celého roku
2017. Václav Švarc foto: Českobudějovický deník
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Hospicová péče sv. Kleofáše otevřela
kontaktní místo v Trhových Svinech
V Trhových Svinech je od 1. ledna 2017 nově otevřené kontaktní

místo mobilního hospice sv. Kleofáše. Již nyní je služba mobilního
hospice dostupná v části území Trhovosvinenska. Specializovanou pa-
liativní péči poskytuje Hospicová péče sv. Kleofáše s cílem umožnit
těžce nemocným dožít v domácím prostředí s jejich rodinou. Pro řádně
přijaté klienty jsou 24 hodin denně k dispozici zdravotní sestry a lékaři,
dále sociální pracovnice, pečovatelka, psycholožka, případně také du-
chovní. Dojezdová vzdálenost z třeboňské základny hospice sv. Kleo-
fáše se pohybuje okolo 25 km. Delší vzdálenosti od Třeboně jsou již pro
hospicový tým často problematické z hlediska dojezdového času, počasí,
sjízdnosti silnic a podobně. „Leží nám na srdci oblast Novohradska,
odkud se na nás klienti obrací a bohužel jim zatím nelze vyhovět. Proto
chceme vytvořit další výjezdní tým hospice právě v Trhových Svinech a
usnadnit tak dostupnost domácí hospicové péče na Trhosvinensku obec-
ně,“ vysvětluje ředitelka Hospicové péče sv. Kleofáše Petra Brychtová.
Dojezdové vzdálenosti dostupných mobilních hospiců lze prohlédnout
na přiloženém obrázku (na str. 23).

Dostupné služby v kontaktním místě
Hospicová péče sv. Kleofáše může již nyní trhovosvinenským obča-

nům nabídnout různé služby. V oblasti označené na přiloženém obráz-
ku (str. 23) mohou zájemci čerpat komplexní službu mobilní hospicové
péče dle možností aktuální kapacity hospice. Přímo do kontaktního
místa na poliklinice v Trhových Svinech mohou lidé přijít pro radu a
podporu pro pečující i pozůstalé. Sociální pracovnice v kontaktním
místě v Trhových Svinech má také možnost zprostředkovat služby dal-
ších odborníků, jako je např. psycholog a podobně. Pro skupiny pečují-
cích i pozůstalých nabídne hospic sv. Kleofáše také vzdělávací a
podpůrné programy. Nechybí ani možnost zapůjčení kompenzačních
pomůcek z půjčovny v Třeboni. Dovoz je možný dle aktuálních podmí-
nek půjčovny a předchozí dohody. Montáž i zaškolení pro práci s po-
můckami je samozřejmostí. K dispozici jsou polohovací postele,
oxygenátory, invalidní vozíky, toaletní a antidekubitní program a mno-
ho dalších. V odůvodněných případech vás mohou pracovnice hospice
po individuální domluvě navštívit přímo v domácnosti. Kontaktní mís-
to v Trhových Svinech bude k dispozici vždy ve čtvrtek od 8 do 16 ho-
din. „Na místě vás ráda přivítá sociální pracovnice Irena Kalná,
případně i další členky našeho týmu. Celý pracovní týden je pro vás
také k dispozici kontaktní místo v Třeboni vedle KKC Roháč a v otvíra-
cí době také telefon 739 341 087,“ popisuje Brychtová. Pro podrobné
a aktuální informace lze sledovat webové stránky hospic.kleofas.cz
a také facebook: www.facebook.com/hospictrebon

Barbora Drachovská

Kontakty: Hospicová péče sv. Kleofáše
Kontaktní místo Třeboň: Sv. Čecha 20, 379 01 Třeboň
Kontaktní místo Trhové Sviny: nábřeží Svatopluka Čecha 664,
374 01 Trhové Sviny, tel.: 739 341 087,
e-mail: socialni.sluzby@kleofas.cz

Zveme vás na

Novohradský Masopust,
který se koná ve dnech 25.–26. 2. 2017

Program:
Ó Sobota 25. 2. 2017 – začátek v 8.00 hod. na náměstí,

koleda Růžičková, Jalovcová a Slaměná městem,
Hrají: Jiveňáci, Petříkovská muzika a Kameňáci
od 19.00 hod. taneční zábava v Hotelu Máj – hrají Jižani
a Midi, music band Tábor, speciální tombola, vstupné 100 Kč.

Ó Neděle 26. 2. 2017 – začátek v 8.30 hod.
koleda Růžičková a Jalovcová městem
Hrají Jiveňáci a Kameňáci.
Po skončení koledy pohřbení Masopusta na náměstí.

Trasy koled:
Ó sobota 25. 2. 2017
− koleda Slaměná – ul. Hradební od bývalých lesáckých byto-

vek, Zdravotní středisko, Jižní Město, dále Vilová čtvrť
od p. Búdy, směr bývalá rota PS a ul. Pod Vodárnou.

− koleda Růžičková – pan M. Tuscher, Dům s pečovatelskou
službou, Zahradní čtvrť, Pod Zámeckým od p. Vondry nahoru

− koleda Jalovcová – bytovka Valha, Sídliště Míru,
bývalé bytovky ŽPSV, ul. Pod Zámeckým od p. Išky nahoru,
p. Miškei, Vitorazská a Polní.

Ó neděle 26. 2. 2017
− koleda Růžičková – Český dům, ul. Husova, Navrátilova

a od Státního hradu ul. Komenského na náměstí
− koleda Jalovcová – Zámek, ul. Na Vyhlídce, ul. 5. května

a ul. Českou na náměstí
Srdečně zvou pořadatelé

SDH Nakolice Vás srdečně zve na tradiční

Masopustní šavlovou koledu
která se uskuteční

v sobotu 4. března 2017 od 9 hod.
v obcích Vyšné, Obora a Nakolice

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

Leden ve školní družině
Leden byl pro děti v naší školní družině plný nových hraček - díky Je-
žíškovi. Plný zimních radovánek – díky letošní čarokrásné zimě. A také
plný zpěvu, tance a pochodu – díky tradici, kterou máme moc rádi. Tou
je masopust, na který jsme se začali poctivě připravovat. ŠD

ŠD INFORMUJE
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ZŠ INFORMUJE

Společné zpívání koled
na I. stupni

Poslední předvánoční den si zpestřili žáci na I. stupni uspořádáním ma-
lých posezení se svými třídními učiteli. V jednotlivých třídách se nadělo-
valy dárečky mezi kamarády, „mlsalo se“ vánoční cukroví, byla navozena
ta správná vánoční atmosféra a nechybělo těšení se na prázdniny.

Do této atmosféry přispěli žáci IV.B, když podpořili bezprostřední
nápad paní učitelky. Přenosné piano jsme velmi potichoučku přenesli
z hudebny na chodbu II. patra budovy I. stupně, s sebou vzali zpěvníky
s koledami a do ticha na chodbě začali zpívat první vánoční koledu.
Hned během té první jsme zpěvem přivolali žáky III.A a vzápětí i IV.A
a prvňáčky.

Chodba se zaplnila spolužáky zakrátko, se zpěvem vypomohl pan
učitel i paní učitelky. Moc příjemné koledování doplnila hrou na flétnu
i Barbora Čičolová. Sestavili jsme výborný početný pěvecký sbor.

Společným zpěvem jsme vyplnili téměř celou jednu vyučovací hodinu.
Na závěr jsme si písní popřáli šťastné a veselé Vánoce.

Mgr. Jana Štorová, DiS.

Zdobení perníčků
Vánoce se neobejdou bez cukroví. Mezi klasickou sladkou vánoční

pochoutku patří určitě perníčky. Abychom si Vánoce rychleji přivolali,
zdobili jsme se žáky ze 7. třídy doma vlastnoručně upečené perníčky.
Učebnu výtvarné výchovy provoněla vůně perníkového koření. Polevu
jsme měli sice kupovanou, ale i s ní jsme vytvořili nádherné kousky.
K práci nám vyhrávaly koledy a vše se neobešlo bez ochutnávky. Letos
se nám perníčky skutečně podařily. Mgr. Kateřina Vítovcová
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Vánoční den ve IV. A
Poslední školní den před vánočními prázd-

ninami jsme se rozhodli, že společně oslavíme
Vánoce. Na vánoční oslavu jsme se připravo-
vali již předem, a to nejdříve tak, že jsme se
společně nafotili jako ti, kteří přišli do Betlé-
ma. Každý z naší třídy něčím přispěl, takže
jsme nakonec měli Marii, Josefa, tři krále, pas-
týře a dokonce i beránka. J Tuto fotografii
jsme pak rozeslali e-mailem nejen panu ředite-
li a paní zástupkyni ředitele, ale i všem rodi-
čům, dokonce i naší spolužačce Aničce, která
Vánoce oslavila se svou rodinou na Floridě.

Na vánoční den si měl každý připravit
něco, čím by pobavil ostatní nebo s ostatními
něco vyrobil. Někdo se toho zhostil sám, jiní
udělali skupinky, ale nakonec tento nápad
zrealizovalo jen pár dětí od nás, které si za-
slouží velikou pochvalu. Pod vedením Filipa
Černoška jsme vyrobili vánoční světýlka –
sněhuláky, s nápadem vyrobit vánoční svícny
z přírodnin přispěly Madlenka Charvátová a
Klárka Hoferová, Bára Čičolová si připravila
vánoční koledy, které zahrála na flétnu. A aby-
chom ten vánoční den měli se vším všudy, ne-
chyběla „vánoční tabule“ plná sladkostí,
cukroví, slaných pochutin, domácího uzeného
od Filipa (po kterém se za chvíli jen zaprášilo
J). Pily se nealko nápoje, dětské šampaňské, limonády, džusy.J Klárka Hoferová doma spo-
lečně s maminkou uvařila dětský vánoční punč. Opravdová dobrota!!!J

Nejhezčím okamžikem pro nás bylo rozdávání dárečků, kdy každý z naší třídy našel pod vá-
nočním stromečkem několik překvapení od svých kamarádů ze třídy a od paní učitelky. Dokon-
ce k nám do třídy musel skutečně přijít i Ježíšek, neboť jsme pod stromečkem našli kalendář na
rok 2017 zhotovený z fotek z různých akcí, které jsme s paní učitelkou během školních let usku-
tečnili. Nepřišli jsme na to, kdo je tím Ježíškem, jen si myslíme, že paní učitelka něco tuší.J (já
dokonce vím, kdo tím Ježíškem je, moc moc děkuji jedné maminceJJ - pozn. paní učitelkyJ )

Zpestřením našeho vánočního dne bylo zpívání na chodbě ZŠ, kde jsme si s prvňáčky a naši-
mi kamarády ze III. A a IV. B společně zazpívali koledy.

Chceme všem popřát krásný rok 2017, ať se na vás štěstí snáší jako vločky sněhu, po celý rok
hodně zdraví, v srdci lásku, něhu. čtvrťáčci z Áčka a paní učitelka Marie Rolínková

Vánoční den v V. A
Před Vánocemi jsme si v naší páté třídě

uspořádali nádherný vánoční den s pohodo-
vým vánočním posezením. V rámci tohoto
dne si děti měly připravit pro ostatní svá hu-
dební a pěvecká vystoupení, aktivity, přednáš-
ky a hry. Bylo skvělé, že se na to vzorně
připravily a ostatní děti jejich výkony náležitě
ocenily. Dokonce jsme měli i loutkové divad-
lo v podání Marka Petráška a přednášku Petra
Vochozky o psech s jejich živou psí slečnou.
Vrcholem celého dne pak jistě bylo předání
dárků, kdy se děti pod vedením pana učitele
dopředu domluvily a vylosovaly si jméno ka-
maráda či kamarádky, pro které měly připravit
jeden tajný dárek. Pan učitel také nachystal
dárek pro všechny – vánoční čapky (viz foto).
Poděkování patří paní Vochozkové, která nás
vyfotila.

Byl to prostě tak skvělý den, že na něj stále
ve třídě vzpomínáme, a museli jsme vám o něm
napsat i teď v únoru.

Mgr. Tomáš Rolínek, třídní učitel V. A
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Vánoční akademie 2016
a předvánoční
projektový den

Předvánoční atmosféra byla v plném prou-
du. To dokazovaly nejen přípravy sborů pro
svá vystoupení, výroba adventních věnečků
dětí z I. i II. stupně, návštěvy žáků 1. – 5. tříd
keramické dílny, výroba mýdel v Koželužně,
hedvábných šál a dalších drobných dárečků
pro rodiče a nejbližší. Informaci o tom, jak se
dětem při výrobě dařilo, jsme přinesli v jed-
notlivých příspěvcích a mnozí jste případně
našli tvůrčí výrobky dětí v podobě dárečků
pod stromečkem. Zhruba 14 dní před vánoč-
ními prázdninami byla v plném proudu i pří-
prava vánoční akademie žáků II. stupně a
uskutečnění vánočního projektového dne se
blížilo. Záměrem bylo co nejvíce si společně
zpestřit vánoční atmosféru a před odchodem
na vánoční prázdniny užít si trochu zábavy ne-
tradičně mimo školní lavice. Přispět k vánoční
atmosféře kromě výše uvedeného dokázala i
vánoční výzdoba budovy II. stupně.

Naposledy se zdařilo uskutečnit vánoční
akademii se žáky II. stupně v prosinci 2014.
Není vůbec jednoduchou záležitostí sebrat
dostatek odvahy, setrvat u původního nadše-
ní, mít dostatek trpělivosti a píle při nácviku,
také se shodnout se svými spolužáky, přijít
s rozumným nápadem a dokázat jej vhodně
ztvárnit.

Letos se projektový vánoční den uskutečnil
v úterý 20. 12. 2016 v prostorách Kulturně –
spolkového domu Nové Hrady. Žáci 6. – 9. tříd
se přesunuli do sálu během 1. vyučovací
hodiny.

Projektový den započal prezentací fotografií ze školních akcí, které
se uskutečnily od počátku letošního školního roku. Zahrnovaly postře-
hy z exkurzí, z výuky některých předmětů, divadelních představení,
sportovních aktivit, besed, přednášek, koncertů apod.

Následovala asi nejočekávanější část dne – „Vánoční akademie
2016“. Do ní samotné se zapojilo na 50 žáků. Někteří žáci se představili i
ve více scénkách. Žáci měli povoleno věnovat se nácviku jen v určených
předmětech, především ve výchovách. Samozřejmě nutná byla příprava i
mimo školní výuku. S tvorbou scének vypomohla Mgr. J. Štorová, ko-
rekce proběhla ve spolupráci s Mgr. I. Pelechovou.

Výsledek čtrnáctidenního snažení se zdařil.
Na závěr zazněly koledy v podání školního sboru Fermata, ale i

všech přítomných žáků a pedagogů.
Vánoční akademii jsme uspořádali pro žáky 1. – 5. tříd o den později

a s napětím očekávali, jak bude mladšími spolužáky přijata. Když malí
posluchači skandovali v závěru akademie „ještě jednou“, „ještě jed-
nou“, viděli jsme, že se jim naše představení velmi líbilo. Výborně rea-
govali, zapojovali se dokonce i při scénkách se soutěžními otázkami,
podpořili potleskem taneční i pěvecká vystoupení. Velmi pozitivní
hodnocení přišlo i z řad pedagogů. Proto jsme se rozhodli, a žáci to s li-
bostí uvítali, naše představení zahrát i pro rodiče v průběhu ledna.

Ve čtvrtek 12. ledna 2017 jsme uskutečnili „Vánoční akademii
2016“ i pro rodiče, tentokrát ale v kinosále Českého domu z důvodu
větší kapacity míst k sezení než v KSD. Dopoledne žáci věnovali
zkouškám cca tříhodinový nácvik. Bylo nutné dotáhnout jednotlivé
scénky a výstupy v novém prostorovém uspořádání, vyzkoušet akusti-
ku sálu. Netrpělivě jsme očekávali večerní představení.

pokračování na str. 12
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Sál se vpodvečer téměř zaplnil, začátek byl na spadnutí. K mixážnímu pultu zasedl náš býva-
lý žák Petr Michale, kterému tímto znovu velmi děkuji za spolupráci, neboť se této úlohy zhostil
na výbornou.

Všechny výstupy žáků vyšly na jedničku. Těžko vybírat, který byl „ten nejlepší“, protože
všichni žáci vstupovali na pódium s plným nasazením. Úvodní vystoupení pěveckého sboru Fer-
mata nám na úvod připomnělo koledami vánoční atmosféru, čertovské scénky chlapců ze 7. a
9. třídy navodily atmosféru 5. prosince, taneční vystoupení děvčat ze 6. třídy roztleskalo publi-
kum. Komické scénky z americké rodinné komedie, soutěže 9. třídy z televizní produkce, či fot-
balová scénka 7. třídy si vysloužily u publika velký úspěch a reakce plné smíchu. Akordeonové
duo chlapců ze 6. třídy nás zavedlo do Karibiku, rocková píseň zazněla v podání děvčat z 8. tří-
dy, nechyběl ani vtipný vánoční rap.

Věříme, že přítomní odcházeli s úsměvem na rtech a ocenili výsledek našeho cca třítýdenní-
ho snažení v době předvánoční a povánoční školní docházky.

S radostí můžeme pochválit všechny žáky, kteří se do akademie zapojili.
Mgr. Jana Štorová, DiS.

Vánoční akademie 2016 a předvánoční projektový den
(pokračování ze str. 11)
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V chemické laboratoři
6. prosince jsme se v rámci výuky chemie šli podívat, jak vypadá

opravdová chemická laboratoř. Díky pracovníkům Akademie věd
Nové Hrady jsme se seznámili s moderním vybavením laboratoří, vy-
zkoušeli jsme si vážení, měření, pipetování, chemické výpočty v praxi.
Zkušený pracovník AV nám demonstroval zajímavé pokusy. Nejvíce
se nám líbily ty s tekutým dusíkem.

Žáci IX.A a Mgr. Štěpánka Hanusová

Exkurze do Českých Budějovic
8. prosince 2016 se třídy II.A a III.A zúčastnily už od podzimu plá-

nované exkurze do Českých Budějovic. Programem akce byla návštěva
divadelního představení pro děti a návštěva Hopsária ve Vrbenské
ulici.

Přestože divadelní představení byla avantgardněji zpracovaná po-
hádka Jana Drdy Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert, dětem
se představení líbilo. Přiznaly, že se i trochu bály, ale to k pohádkám
patří.

Po skončení divadla nás autobus převezl do Hopsária ve Vrbenské
ulici. Zde si děti vyzkoušely na dopravním hřišti znalosti z dopravní vý-
chovy, která je součástí učiva prvouky. Míru své síly, odvahy a mrš-
tnosti ověřily na skluzavkách, prolézačkách a umělých lezeckých
stěnách. Během rejdění po abstrakcích se občerstvovaly v bufetu Hop-
sária. Děti nutno pochválit za jejich chování a dodržování pokynů jak
v divadle, tak v Hopsáriu.

Žáci II.A, III.A
a tř. učitelky Mgr. Jana Tomášková, Mgr. Lenka Knížová
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Na slovíčko s lékařem
Poslední den před vánočními prázdninami žákyně a žáky sedmých

až devátých tříd navštívila paní doktorka Nataša Návarová. V rámci
preventivních programů nejdříve dívky seznámila s pravidly hygieny
v dospívání, možností očkování proti HPV viru a jiným pohlavně pře-
nosným nemocem. Také s dívkami pohovořila na téma antikoncepce a
zastavila se u budoucího zodpovědného sexuálního chování.

Chlapci byli také seznámeni s hygienickými pravidly v dospívání,
různými problémy v tomto období a také se zásadami zdravého stravo-
vání (co například může způsobit časté pojídání nezdravých potravin a
pití energetických nápojů). Mgr. Štěpánka Hanusová

Akvárium
Ten, kdo nemá doma skutečné akvárium, si

může vytvořit takové, jaké jsme si vyrobili my
ve II.A při hodině výtvarné výchovy, a to
z obyčejné kartonové krabice. Stěny uvnitř
krabice jsme polepili modrým papírem, na dno
jsme umístili kamínky, mušličky, hlemýždí
ulity a různé vodní rostliny. Pak jsme zavěsili
rybičky na niti, které se tam vznášejí a vypadají
jako živé. Pracovali jsme ve dvojicích, aby nám
práce šla lépe od ruky. Odpoledne pak rodiče
na třídní schůzce hlasovali a vybrali nejhezčí
práce. Druhý den byly oceněny nejzdařilejší
výrobky, ale ve skutečnosti se práce povedla
všem a své výtvory jsme si vystavili na ná-
stěnku.

Žáci II.A + Mgr. Jana Tomášková
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Tradiční dětský
karneval

Přinášíme vám malou fotoreportáž z letoš-
ního dětského karnevalu, který se uskutečnil
koncem ledna v Kulturně-spolkovém domě.
Místo, které jsme museli letos zvolit pro kar-
neval, vycházelo z ne-možnosti využití sálu
Hotelu Máj z všem známých důvodů. Což se
odrazilo na návštěvnosti akce. Nicméně snad
to nemělo příliš velký vliv na program a vy-
chutnání si karnevalové zábavy pro ty, kteří
na karneval přišli. O program se postarali dva
členové z divadla Kejkle, jeden „obr“ a sa-
mozřejmě hezké masky… Ať všem dětem na
hracích kostkách, které všechny děti dostaly,
padají vždy ta správná čísla. K. Jarolímková
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Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
informuji Vás tímto o změně termínů akcí, které se liší

s termíny v novohradském stolním kalendáři.

Poznamenejte si prosím správně:

Cestovatelské promítání, Jiná Francie, 2. díl
středa 8. února 2017

Taneční soutěž Novohradská číše, 39. roč.
neděle 16. dubna 2017

Městský–spolkový bál se letos nekoná

Čtení ke kafi
s divadlem MALÉhRY

Z anotace tohoto neobvyklého „představení“:
Naučili nás dívat se na svět tak, jak se na něj dívají druzí.
Naučili nás dodržovat rituály, které vymysleli druzí.
Naučili nás poslouchat druhé a ne sebe.

Ve třech letech jsme se ptali PROČ
.... potom jsme se ptát přestali....

Obraty „půjdeme na kafe, přijď k nám na kafe, zvu tě na kafe,
dáme si už konečně kafe…“ v nás vyvolávají pocity něčeho příjem-
ného. Pravděpodobně nejde jen o nápoj jako takový, ale o většinové
přesvědčení, o téměř podmíněný reflex, že u kafe se nemůže stát
něco špatného, že je to posvátný okamžik klidu, míru, pohody,
…A tak si říkáme, že je lepší zajít do kavárny než do čekárny k psy-
chiatrovi…

A tak nějak by měl vypadat i pořad Čtení ke kafi, který k nám při-
vezou tři dámy z divadla MALÉhRY.

Divadlo MALÉhRY u nás už několikrát hrálo pro děti a vždy to
byla skvělá představení (vzpomeňte siJ).

Přijďte si poslechnout literární ukázky, životní zkušenosti, po-
hled na nás samotné, popřemýšlet, zasmát se a vypít si u toho tu
kávu, samozřejmě.

Čtení ke kafi se uskuteční 23. března 2017 od 18 hod.
v Kulturně-spolkovém domě. Vstupné 100 Kč (včetně kávy)

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz
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Novohradská galerie Koželužna
připravuje na rok 2017

Výstavy
V letošním roce bych ráda navázala na předchozí dobrou výstavní

sezonu a nabídla opět několik výstav pro období březen – prosinec
2017. Přináším nyní stručný přehled výstav, které jsou buď již dojedna-
né či v jednání.

První výstava, která zahájí letošní sezonu, by měla dát prostor člo-
věku, který je z našeho regionu. Tím chceme nadále naplňovat ideu, že
v Koželužně vystavují „domácí“ malíři a že galerie je Novohradská.
Tentokrát dostane prostor  Martin Kubalák z Kaplice.

Druhou výstavu plánujeme na duben a chceme zde hostit jubilanta,
pana Josefa Zykmunda, vzácného hosta a skvělého malíře, jehož akva-
rely si určitě zamilujete.

V období května až června nás čeká první Jarní Novohradský Salon,
na který už potvrdilo několik malířů svoji účast. Jsou to ti, kteří mají ně-
jaké „novohradské kořeny“, či několik let jsou našemu regionu věrni a
většina z nich u nás už v průběhu posledních pěti let vystavovala. Spo-
lečně by se tedy měli potkat na výstavě s jarní tématikou a podle rozsa-
hu své práce vystavovat v Koželužně, v hradní galerii či v zámecké
restauraci. Věřím, že všichni návštěvníci výstavy budou spokojeni
s pracemi i rozmanitostí jarní nálady. Zahájení této výstavy plánujeme
na první květnovou neděli.

Loňské léto bylo svou nabídkou nakloněno v červenci hlavně dětem
a v srpnu pak každé poetické duši. Letos bychom chtěli v červenci
uspořádat výstavu, která by obsahovala i skleněné umělecké předmě-
ty, a s tím bude souviset i nabídka doprovodných tvůrčích dílen.
Snad se nám tedy podaří „kousky skla“ připomenout sklářskou tradi-
ci na Novohradsku.

V srpnu se uskuteční výstava jedné velmi zajímavé mladé paní, kte-
rá cestuje po světě, je všímavá, sleduje (nejen) ženy a při tom své zážit-
ky vtiskuje do obrazů. Výstava se bude jmenovat „Kde ženy vládnou“
a toto téma by mělo prostoupit celou Koželužnou. K vládě žen přispěje
(opět a zas, na základě velkého zájmu návštěvníků Koželužny) Vlaďka
Jirásková se svojí „přírodou“. K jejímu přírodnímu tvoření přibyde i
další doprovodný program zcela v duchu lásky k Zemi.

V září a části října bychom zařadili výstavu fotografa Jiřího Hrbka,
s jehož prací jsem měla příležitost seznámit se při loňském focení kon-
certu na Cuknštejně. Pan Hrbek je autorem fotografií na přebalu CD
Terčino milé údolí a já věřím, že si nenecháte ujít sílu a někdy až syro-
vost  jeho „fotografického oka“. Nebojte se přijmout pozvání.

Předposlední výstava bude v Koželužně hostit malíře z Prácheňska.
Ti se k nám přijedou ukázat na společné výstavě sdružení, které nese
název Prácheňská umělecká beseda.

No a poslední výstava bude tradičně předvánoční a o její podobě za-
tím ještě přemýšlím…

Pokud jste nenašli v přehledu výstav tu s dětskými obrázky, tak se
nebojte, tuhle výstavu nechci rozhodně vynechat. Akorát ji neuspořá-
dáme v Koželužně, ale na náměstí a  bude trochu netradiční.

Doprovodné akce a programy
Jednotlivé výstavy budou opět doplněny dalšími nabídkami a prog-

ramy, které budou pro veřejnost nebo přímo pro dětské kolektivy. Budu
ráda, pokud i nadále potrvá spolupráce s místní základní školou a já
budu moci dětem zprostředkovat nějaký výtvarný zážitek k aktuálním
výstavám.

V rámci Jarního Novohradského salonu bych chtěla do jedné kultur-
ní akce na veřejném prostranství (náměstí) zapojit aktivně i malíře.
Mělo by to být zkrátka společné výtvarné tvoření, jaké jsme ještě ne-
zkoušeli. Snad se nám ten nápad (jenž je zatím pouze v hlavě) podaří
uskutečnit.

O výstavách a programech se budete pravidelně dozvídat prostřed-
nictvím Novohradského zpravodaje, na plakátcích, v IC, ve vitrínkách
na Koželužně či na www.kicnovehrady.cz

Budu se těšit na všechna milá a inspirativní setkání v Novohradské
galerii Koželužna.

Květa Jarolímková

Novohradská galerie  Koželužna
zve na první letošní výstavu obrazů

Ohlédnutí

Martin Kubalák

Vernisáž se uskuteční
v neděli 5. března 2017 od 14.00 hod.

Výstava potrvá do 2. 4. 2017

Samostatné či společné výstavy měl v Kaplici,
Českých Budějovicích, Vyšším Brodě, Českém Krumlově.

O své tvorbě říká jednou větou: „Malování mě baví.“

Doprovodný program pro veřejnost:

komentovaná prohlídka výstavy a společné tvoření
v sobotu 18. 3. 2017 od 14 hod.

Výstava bude otevřena:
čtvrtek–neděle, 10.00–16.00 hod.,

v jiný termín lze návštěvu dohodnout předem na KIC N. Hrady
KIC Nové Hrady, K. Jarolímková

tel.: 386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz
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Novohradský hejtman Vincenc Hulcšporer
Příslušníci rodu Holzsparer z Hoštejna byli po dlouhá léta úředníky

majitelů panství Rožmberků v Českém Krumlově a na Nových Hra-
dech. V tehdy ještě českém prostředí se jejich jméno postupně počeštilo
až do tvaru Hulcšporer. Nejstarší členové tohoto rodu přišli podle
A. Teichla do Českého Krumlova z Třeboně a předtím z Moravy.

Jejich predikát naznačuje, že byli zřejmě příslušníky nižší šlechty.
Hoštejn je dnes skromná zřícenina hradu, stojícího na návrší nad stejno-
jmennou obcí na Šumpersku v Olomouckém kraji. Hrad Hoštejn (ně-
mecky Hochstein) původně střežil cestu údolím. Později se stal sídlem
loupeživých rytířů, bratří ze Šumburka, proti kterým vyslal král Václav
II. trestnou výpravu, vedenou Závišem z Falknštejna. Ten v roce 1287
hrad dobyl a vyplenil. Zbořen byl za husitských válek a poté, co začát-
kem 16. století našli na pustém hradě útočiště loupežníci, dal král Lud-
vík údajně v roce 1522 vyvrátit jeho zbytky až do základů.

Nejstarší údaj o rodu na rožmberském panství je z roku 1511, kdy je
připomínán Mikuláš Hulcšporer z Hoštejna, byl kancléřem v Českém
Krumlově v letech 1511 až 1515. Dál je uváděn ve funkci kancléře v le-
tech 1521 až 1528 Ambrož Hulcšporer, což byl patrně bratr Mikuláše.
V roce 1524 kupuje Ambrož, tehdy úředník důlní správy, od svého bratra
Mikuláše dům na rynku čp. 9. Ještě na počátku čtyřicátých let 16. století
byl Mikuláš Hulcšporer majitel domu čp. 11 na Latráně v Krumlově.
Březan uvádí, že Mikuláš Hultzšporer z Hoštejna na stáří „byl chudobný,
od pana vladaře stravou opatřen, byv slepý, zase k zraku přišel.“

V roce 1533 se narodil patrně syn Mikuláše
Vojtěch Hulcšporer, který se stal v dospělosti
hlavním viníkem tragické události. Roku 1551 se
ve svých 18 letech popral před radnicí na krum-
lovském rynku s Václavem Simandlem z Krum-
lova, kterého ve rvačce zabil. Novopečený vladař
Vilém projevil vůči svému služebníku shovíva-
vost prohlášením, že je mladý a zatím bezúhonný.
Podle jeho rozhodnutí musel Vojtěch Hulcšporer
dát matce a bratrovi zavražděného Václava 75 kop grošů míšeňských a
za duši zabitého nechat sloužit 30 mší. Na Nových Hradech je Vojtěch
Hulcšporer poprvé připomínán roku 1553, kdy zde vyhořel panský
mlýn a nový novohradský písař Vojtěch tuto událost zaznamenal.

Dne 13.12.1557 se narodil ve Vídni Vojtěchu Hulcšporerovi syn Vin-
cenc. V následujícím roce je již Vojtěch zaznamenán jako hejtman novo-
hradský. V roce 1559 došlo na Nových Hradech k velkému požáru kdy
vyhořelo 5 domů na náměstí a tři v ulici kde bydlel také hejtman Voj-
těch Hulcšporer.

Hejtman Vojtěch Hulcšporer se oženil 11. května 1568 a již v tom
samém roce se stal opět jen písařem. S velkou pravděpodobností se zne-
líbil regentu Jakubu Krčínovi, který jej z funkce sesadil. Vojtěch ze-
mřel 15.3.1588.

V roce 1587 kupuje Vincenc Hulcšporer
dům na náměstí na Nových Hradech od pan-
ského hejtmana Galluse Weningera von Prei-
tenberg (dům poprvé připomínán roku 1573).
Tento dům je dnes součástí rezidence a je poz-
ději nazýván jako Panský nebo Rožmberský
dům. V roce 1591 je již Vincenc novohrad-
ským hejtmanem. V jeho majetku je nejen
uvedený dům na náměstí, ale i velký mlýn u
Horní Stropnici a dvůr Holzsparrhof (dnešní Zámecký dvůr). S vlada-
řem Petrem Vokem vycházel velmi dobře, neboť již v roce 1594 vladař
osvobodil jeho dům na náměstí od poddanských povinností, bylo mu
také povoleno v domě vařit bílá a ječná piva k vývozu do Rakous. V
následujícím roce byl Vincenc dokonce přijat na Pražském hradě do
rytířského stavu.

V roce 1598 koupil hejtman Vincenc Hulcšporer tvrz na Svébohách
a celý statek s vesnicemi Svébohy a Olbramov za 2950 kop grošů mí-
šenských. Nedlouho po koupi byla tvrz na začátku 17. století novým
majitelem Vincencem Hulcšporerem přestavěna a rozšířena tím, že ne-
chal postavit dvě menší a užší boční křídla, která navazovala na původ-
ní budovu na jižní a severní straně. V této podobě se tvrz téměř
dochovala do dnešních dnů. Zároveň prodal roku 1602 Vincenc svůj
dům na náměstí na Nových Hradech, který ležel mezi domy Tomáše

Brainpergara a Melichara
Pochnara, Petru Vokovi
za 3.300 kop míšenských
grošů a současně mu také
prodal svůj mlýn u Horní
Stropnice.

Panský dům, který v roce
1602 koupil vladař Petr Vok
od Vincence Hulcšporera, je
dnes součástí rezidence. Bo-
hužel se dnes asi již nepodaří
určit komu patřily domy tvo-
řící východní stranu náměstí,
než byly spojeny v rezidenci.
Anton Teichl umístil Rož-
mberský neboli Panský dům
do čp. 61 Zieglerovec. Tento
dům ale nemohl být domem
rožmberským ze 2 důvodů.
Jednak to není rohový dům
a v kupní smlouvě z roku
1602 je uvedeno, že dům
leží mezi domy Brainperga-
ra (Preitenberga) a Pochnara. Druhým důvodem je to, že při rekonstruk-
ci rezidence byla nalezená část malby rožmberského jezdce na fasádě.
Obdobné malby se dochovaly i na jiném rožmberském majetku napří-
klad v Českém Krumlově.

Dne 17. června 1616 na Svébozích v pátek po památce svatého Víta
mučedníka božího nechal sepsat Vincenc Hulcšporer svoji závět neboli
kšaft. Svědkové mu byli stateční rytíři Jiřík Kába z Rybňan a na Cukrštej-
ně, Karl Kořenský z Terešova a na Komářicích a David Ratský z Radko-
vic a na Nových Hradech. Ve své česky psané závěti odkazuje celý svůj
majetek své nejmilejší manželce Žofii. Ta bude však povinna vyplácet
podíly určeným dědicům.

Předně se jednalo o Matyáše Benýdka z Veveří a na Mysletíně, který
se oženil v říjnu 1601 na Českém Krumlově s nejmilejší, v době psaní
kšaftu již zemřelou, dcerou Vincence Dorotou. Matyáš a Dorota měli
dcery Annu Marii, Alžbětu a Žofii. Benýdek musel svůj dům na rynku
v Krumlově pro zadluženost v roce 1616 prodat Václavu Hulcšporerovi
z Hoštejna a na Svébohách, který byl 1608 až 1624 českokrumlovským
purkrabím. Dalšími dědici byli bratranec Vincence z matčiny strany
Václav Columban z Hochdamu (byl zemským výběrčím daní v Brně),
dále sestry zůstavitele Kateřina vdaná v Kaplici a Apolena Mirotická.
V kšaftu jsou dále uvedeni jako dědici již zmíněný synovec zůstavitele
Václav Hulcšporer purkrabí na Krumlově, Vincenc mladší a Jan Hul-
cšporerové synové zemřelého bratra Vojtěcha Hulcšporera. Vincenc
Hulcšporer nezapomněl ani na kostel a špitál na Nových Hradech a
v Žumberku, ani na svoji poslušnou čeládku.

Po bitvě na Bílé hoře byl majetek Vincence staršího Hulcšporera za-
baven, neboť hejtman podporoval nové majitele panství Švamberky.
Získal jej vyšebrodský klášter, nicméně později byl vrácen vdově po
Vincenci, Žofii, která jej v roce 1633 definitivně prodala hraběnce Ma-
rii Magdaleně Buquoyové. Toho se však Vincenc naštěstí nedožil, ze-
mřel v roce 1619. Jeho smrtí a následnou konfiskací majetku mizí
definitivně tento rod z Nových Hradů. Další nositelé tohoto příjmení se
dále vyskytovali v Českém Krumlově. Například Jiří Holzsparer vlast-
nil kolem roku 1660 dům čp. 9 na náměstí v Českém Krumlově, kde se
vařilo a šenkovalo pivo.

Použité zdroje:

Alois Sassmann, Mgr: Hejtmané a purkrabí na Nových Hradech

za vlády Rožmberků a Švamberků, Jihočeský Herold 1/2007

Anton Teichl: Beiträge zur Geschichte der Stadt Gratzen

SOA Třeboň: Cizí rody

SOA Třeboň: Topografie Č. Krumlova Jiří Plch
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Okénko do knihovny

Dešťová hůl / Jiří Hájíček
Třetí kniha volné „venkovské trilogie morálního neklidu“. Po přede-
šlých literárních sondách do minulosti české vesnice nyní následuje
román ze současnosti. Správce pozemků Zbyněk se vrací na venkov,
do míst svého dětství, a postupně se zaplete do nejasných okolností
sporu o pozemek, ale také do své osobní a manželské krize.

Tma / Bernard Minier
Třetí kniha detektivní série s komisařem Martinem Servazem.
Rozhlasová moderátorka Christine objeví na Štědrý den v poštov-
ní schránce dopis od ženy, která se chystá spáchat sebevraždu.
Druhý den ráno zavolá do rádia muž a obviní ji z toho, že nic ne-
podnikla...

Maestra / L.S. Hiltonová
Judith je slušné děvče. Pracuje přece v uznávané aukční síni, s nikým
nechodí, na večírky ji neužije. A když přijde o práci, protože odhalí
podvod s obrazem, zdá se, že odstrkovaná hodná holka ke štěstí tento-
krát nepřišla. Jenže věci nejsou vždycky takové, jaké se zdají. A Ju-
dith není odevzdaná tichá květinka. Je to cílevědomá žena, kterou
není radno podceňovat, a velmi dobře placená společnice na úrovni,
která s klientem odjede na Francouzskou riviéru. Tím ovšem všechno
teprve začíná.

Život po tobě / Jojo Moyesová
Kdybyste ztratili někoho, koho jste milovali, jak moc by to změnilo
váš pohled na svět? Jak moc byste se změnili vy sami? V pokračování
bestselleru Než jsem tě poznala nacházíme Louisu Clarkovou v přes-
ně takové situaci.

Hotýlek / Alena Mornštajnová
Některé věci zůstávají stejné navzdory dějinám, válkám, totalitním
režimům i počasí. Takový je i hotel pana Leopolda, vlastně spíše ho-
dinový hotýlek, založený v dobách první republiky. Oč více přímoča-
ré lásky ale nabízely hotelové pokoje, o to osudovější a dramatičtější
vztahy a odehrávaly v rodině majitele a posléze správce.

Osídlení Čech ve světle místních jmen / Vladimír Šmilauer
Jak se postupně osídlovaly Čechy? Autor se při odpovědi opírá o to-
ponomastiku coby vědu jazykově-zeměpisně-historickou a zohledňu-
je 3 zásady: každé místo je viděno ve svém prostředí, zasazeno do
prostoru a času – jeho jméno je vždy posuzováno v těchto souvislos-
tech. Nejprve se autor zabývá starým sídelním územím v Čechách,
jeho popisem a typy jmen a cituje místní jména z listin do roku 1150.
Publikace také obsahuje pojednání o osídlení Českomoravské vrcho-
viny a o sídlištích vzniklých po roce 1600. Jde o reedici původního
vydání knihy z roku 1960.

Jihočeský klub Obce spisovatelů
ve spolupráci s Jihočeským krajem

vyhlašují

13. ročník autorské literární soutěže

O JIHOČESKOU
ŽABKU

Soutěž je určena pro všechny studenty
jihočeských středních a vyšších odborných škol,

učilišť, žáky ZŠ či víceletých gymnázií
a pro další mládež
od 13 let do 21 let

Podmínky soutěže:

¡ každý soutěžící se účastní pouze jedním příspěvkem
¡ práce musejí být zaslány e-mailem na adresu:

hanhos@centrum.cz (v doc nebo docx)
¡ příspěvky nesmějí být dosud publikovány ani zaslány

do jiné literární soutěže
¡ psát lze poezii i prózu

¡ práce budou výhradně v českém jazyce
¡ rozsah příspěvků je maximálně 3 strany strojopisu,

řádkování 1,5
¡ práce posoudí odborná porota složená ze členů klubu

¡ vítězné a případně další vybrané práce
budou publikovány v tisku

Téma letošního ročníku:
I v běžném životě se dějí zázraky

Uzávěrka soutěžních prací 31. března 2017.
Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne na jaře roku 2017

Kontaktní adresa: Jihočeský klub Obce spisovatelů
Žižkova 3, 370 01 České Budějovice

nebo: hanhos@centrum.cz

Informace z knihovny
Zase je jeden rok za námi a zdá se, že knihovna se svými knihami,

meziknihovními výpůjčkami a jinými službami je stále v oblibě, řekla
bych, že stále více podle každoročního zvyšování se výpůjček a návštěv
čtenářů. Máme čtenáře nejen z Nových Hradů a přilehlých obcí (Údolí,
Hlinov, Štiptoň, Nakolice, Vyšné, Obora, Byňov, Jakule), ale i z Hra-
nic, Horní Stropnice, Dobré a Hojné Vody, Kamenné, čtenáře „chalu-
páře“, jedna rodina jezdí z Heinrichsu. V uplynulém roce jsme měli
13 126 výpůjček – před deseti lety to bylo 5 820, počet čtenářů 240 –
před deseti lety 152. Loni bylo vyřízeno 157 rezervací, 54 meziknihov-
ních výpůjček, proběhlo 34 akcí – besedy s autory knih pro děti i pro
dospělé, návštěvy tříd dětí ze školy, školky a družiny v knihovně, vý-
tvarná výstava, prodejní výstava knih… Co se týče počtu čtenářů a poč-
tu výpůjček, čísla nejsou přesná, přestože je spočítal počítač. Proč?
Mezi čtenáři všeobecně, nejen v naší knihovně, je zvykem, že čtenář si
na svoji průkazku vypůjčí knihu a protože je ta kniha úžasná, tak ji pře-
čte ještě kamarádka a někteří rodinní příslušníci, ale počítač eviduje
jednoho čtenáře a jednu výpůjčku (jedno přečtení). Ale i tak mám vel-
kou radost z toho, že lidé (hlavně děti) čtou a že se jim naše knihy líbí.
Já se na oplátku snažím pořizovat knihy, po kterých touží. Od toho tady
knihovna přece je.

Hrátky s pamětí
Hrát si s pamětí pod odborným vedením je vlastně velká legrace. Vy-

zkoušíte si, kdy nemusíte vždy číst to, co vidíte. Cvičení pozornosti, opa-
kování paměťových technik a psychomotorická cvičení nám nikomu
neuškodí, naopak se jistě dobře pobavíme. Proto bych v průběhu dubna
chtěla pro zájemce uspořádat kurz trénování paměti. Koncem března
proběhne úvodní lekce (přesné datum bude v příštím zpravodaji),
v dubnu bude následovat dalších pět lekcí.

Jsme tím, co si pamatujeme. Bez paměti mizíme, přestáváme existo-
vat, naše minulost je vymazána a přece věnujeme paměti jen málo po-
zornosti, kromě případů, kdy nás opustí. Děláme strašně málo k jejímu
procvičení, živení, posilování a ochraně.                           Mark Twain

Besedy s autory
Na 27. února jsme pozvali pro děti z I. stupně ZŠ na besedu spiso-

vatelku Kláru Smolíkovou. Školáky z II. stupně zasvětí do tajemství
tvorby komiksových knih 17. března Daniel Vydra.

Výtvarná soutěž Lesy a příroda kolem nás
Do konce února nezapomeňte odevzdat v knihovně výtvarné práce

svých ratolestí. Informace k soutěži byly v minulém zpravodaji.
Knihovnice Drahomíra Císařová
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DO RUMUNSKA
za ČECHY a SLOVÁKY

Po druhé světové válce nastala v Československu vlna dosídlení ru-
munskými Čechy a Slováky, zejména z oblastí Banátu, Bihor a Salaj. Ve
spolupráci s CK KUDRNA jsme pro Vás opět připravili dva nenáročné,
pohodové výlety za krajany do těchto přírodně i historicky nádher-
ných oblastí.

¢ 29. 4. – 6. 5. 2017 s plnou penzí a ubytováním u místních
Za ČECHY – Ubytujeme se na celý týden v české vsi Svatá Helena
u místních v prachových peřinách, s výbornou domácí kuchyní!
Navštívíme Gernik, Bígr, Eibenthal, Sv. Elizabetu, termály Baile
Herculane, trh v Oršově, Kulhavou skálu, Tureckou díru, propluje-
me na Dunaji Kazaňskou soutěskou. Vyjedeme navštívit i České
Selo v sousedním Srbsku. Výlety dle zájmu doplníme lehkými pro-
cházkami po okolí, návštěvou kostelů a škol. Na závěr uspořádá-
me tradiční grilovačku s rumunskými specialitami a helenskou
pálenkou! PŘIHLÁŠKY max. do 31. března 2017!!!

¢ 2. – 9. 9. 2017 s polopenzí a ubytováním na hotelu
Za SLOVÁKY – Ubytujeme se v Marghitě na hotelu s termálními ba-
zény, kde se budeme i stravovat. Navštívíme Plopiş, Gemelčičku,
Čerpotok, Bodonoš, Siplak, Fogáš, Varzaľ, Starou a Novou Hutu,
Socet, Židáren, Šastelek, Bajaš, Dernu, Harašov, Bystrou, Čiernu
Horu, Alesd, Borod, Šarany (zde stihneme i pouť – odpusťovou
slavnost) a další. Nahlédneme do matrik, poptáme se po rodinách,
projdeme trhy, ochutnáme, popijeme. Pokud jste v seznamu míst
nenašli to „své“ je možné je po předešlé konzultaci zařadit do prog-
ramu či si udělat svůj. PŘIHLÁŠKY max. do 13. srpna 2017!!!

V ceně 8 950,- Kč:
Doprava zájezdovým moderním autobusem.
Ubytování a stravování. Pojištění! Průvodce znalý navštívených oblastí.
Kopie map. Nahlédnutí do matrik. Péče jak o vlastní… J

O další informace, přihlášky na výlety, doplňující dotazy, způsob platby,
nástupní místa (v jižních i západních Čechách!) a o vše další, co vám
přijde na mysl pište na zeman.ozzy@seznam.cz, nebo pište a volejte
na tel. číslo 602 468 377.
JAROSLAV ZEMAN, DiS - CESTOVNÍ AGENTURA

Oznámení k fungování IC
Oznamujeme tímto, že současný provoz informačního centra

v přízemí radnice bude od 23. 2. přerušen z důvodu rekonstrukce.
IC se v částečném omezeném provozu přemístí do Kulturně-spolko-
vého domu a muzea, kde bude otevřeno od 1. 3. Během měsíce
března bude tedy IC fungovat v náhradních prostorech (KSD)a
pak by se mělo v dubnu vrátit opět do přízemí radnice.

Kontaktní telefony 602 150 208, 603 882 340, 603 881 968
Prosím všechny přispěvatel do NZ, aby své příspěvky do

březnového čísla zaslali nejpozději v den uzávěrky, tj. 19. 2.
2017. Děkuji za spolupráci. K. Jarolímková

První letošní cestovatelské promítání
Letošní první cestovatelské promítání nás zavedlo až do „daleké-

ho“ Španělska a tentokrát nešlo v prvé řadě o cíl – Santiago de Com-
postela – ale o cestu. Patrik Kotrba podnikl pěší cestu od prahu
rodného domu své matky až do Santiaga a pak ještě kousek dál, až
„na konec světa“. Jeho vyprávění, včetně způsobu jeho sdělení, bylo
po celou hodinu a půl velmi zajímavým vhledem do duše poutníka.
Byl velmi otevřený, nebál se sdělit důvody jeho cesty, mluvil o zá-
žitcích, které se odehrávaly na konkrétních místech, mluvil i o tom,
co cesta udělala s ním. Při svém putování se zdokonalil ve hře na ky-
taru, naučil se španělsky, zpíval pro lidi i za peníze, psal poezii a zá-
pisky o cestě. A tak bylo logické, že své cestovatelské vyprávění a
promítání fotografií doplnil hrou na kytaru, zpěvem i zarecitováním
krásné básničky. Měl na místě k dispozici i svoji knížku, která je
moc fajn (alespoň dle mého přečtení).

Toto cestovatelské promítání se uskutečnilo 19. 1. v KSD a ná-
sledující den jej měli možnost ve zkrácené formě zažít ještě žáci
2. st. ZŠ N. Hrady. Věřím, že i jim a pedagogickému dozoru bylo
setkání s Patrikovým putováním příjemné a že si už děti budou pa-
matovat, kdy Kolumbus objevil AmerikuJ.

Cestovatelské promítání s Patrikem Kotrbou bylo jistě velmi
pěkným, lidským a inspirativním setkáním pro každého a atmosféra
z publika to potvrdila.

Šťastné cesty všem poutníkům přeje K. Jarolímková

Nově v prodeji v IC:
Ó Kniha Krajina, sídlo, obraz, romantický řád

Jiřího Jana Buquoye, autoři  P. Trnková, J. Ivanega,
M. Krummholz, P. Šámal. Cena 475 Kč

Ó Kniha Kopa vycházek za historií, Agentura Kultur Kontakt –
Miroslav Mareš. Cena 490 Kč
K této knize chystáme v dubnu setkání s M. Marešem, který
poznávací vycházky pořádá už několik let. Navštívil zajímavá
místa jižních Čech a vy můžete od něho získat tipy na skvělé vý-
lety po „domovském kraji“.

Ó CD Terčino milé údolí, Jan Spálený TRIO.
Toto CD vzniklo v loňském roce na tvrzi Cuknštejn,
a to z koncertu pro Terčino údolí. Cena 300 Kč
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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:
¡ 4. 2. – Radovanovy radovánky – Malé divadlo, ČB
¡ 5. 2. – Dětský karneval v KD Vltava, ČB
¡ 8. 2. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 14. 2. – Když se zhasne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 2. – Kazisvět – Malé divadlo, ČB
¡ 12. 2. – Šípková Růženka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 2. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 18. 2. – Dalskabáty, hříšná ves – Malé divadlo, ČB
¡ 19. 2. – Tajemství fontány – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 21. 2. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB
¡ 26. 2. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 8. 4. – Michal na hraní – narozeninový ROK tour „60“ – DK Metropol, ČB

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2017:
¡ 1. 7. – 9. 9. – Pták Ohnivák a lišák Zorro (pohádka pro celou rodinu)
¡ 7. – 24. 6. – Pes baskervillský
¡ 28. 6. – 9. 7. – Dekameron (komedie)
¡ 14. – 22. 7. – Trubadúr (opera)
¡ 26. – 30. 7. – Valmont (balet)
¡ 2. – 6. 8. – Příhody lišky Bystroušky (opera)
¡ 9. – 13. 8. – Rusalka (opera)
¡ 16. 8. – 3. 9. – Ženy Jindřicha VIII. (komedie)

Divadelní představení:
¡ 1. 2. – Přísámbůh! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 3. 2. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3., 4., 17. a 18. 2. – Velká zebra aneb Jak že se to jmenujete?

– KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 4. 2. – Knězovy děti, Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. a 15. 2. – Trubadúr – DK Metropol, ČB
¡ 7. 2. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 7. a 18. 2. – Úča musí pryč! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. a 14. 2. – Příležitost dělá zloděje – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 2. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10., 16. a 21. 2. – Kati – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10., 11., 24. a 25. 2. – Šňúra – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 11. 2. – Macbeth 3D – Studiová scéna Na Půdě, ČB

¡ 11. 2. – Dítě a kouzla & Kozla a dítě – DK Metropol, ČB
¡ 11. a 24. 2. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 2. – Anastasia (muzikálové představ.) – DK Metropol, ČB
¡ 12. 2. – Celebrity (stand-up comedy O. Sokola) – KD Veselí n. Luž.
¡ 13. a 22. 2. – Souborné divadlo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. a 15. 2. – Kreutzerova sonáta – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 15. 2. – Vojnarka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 2. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 17. 2. – Shakespeare & Stravinskij – DK Metropol, ČB
¡ 19. 2. – LiStOVáNí: Mé dětství v socialismu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 20. 2. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 2. – Země úsměvů – DK Metropol, ČB
¡ 22. 2. – Dívčí válka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 23. 2. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. a 28. 2. – Opona! – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 24. 2. – Cyrano – Malá scéna DK Metropol, ČB
¡ 25. 2. – Cestou příběhu – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 27. 2. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 28. 2. – Povídky – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 4. – One Knor Show – KD Borovany

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 4. 2. – Poletíme? – Café Klub Slavie, ČB
¡ 8. 2. – Na Stojáka Live! – CKS Na Stojáka, ČB
¡ 9. 2. – Ivo Jahelka – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 11. 2. – Mucha „Nána“ – Hudební klub K2, ČB
¡ 11. 2. – Interaktivní prohlídka Jihočeského divadla, ČB
¡ 15. 2. – JF a Jana Boušková (harfa) – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 18. 2. – Monkey Business – Café Klub Slavie, ČB
¡ 21. 2. – JF: Tři pohádky s písničkou – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 22. 2. – JF: Mladí filharmonici – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 23. 2. – JF: Mezi dvěma světy – Kostel sv. Anny, ČB
¡ 23. 2. – Attacker Rock Night – KD Vltava, ČB
¡ 24. 2. – Neřež, Katka Koščová a Roman Dragoun – Café Klub Slavie, ČB
¡ 25. 2. – 1. Ples města České Budějovice, DK Metropol, ČB
¡ 3. 3. – Michael Kocáb – DK Metropol, ČB
¡ 3. 3. – Tata Bojs – Café Klub Slavie, ČB
¡ 10. 3. – Mydy Rabycad – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 3. – 5P Luboše Pospíšila – jihočeský křest 13CD – Café Klub Slavie, ČB
¡ 25. 3. – Pokáč: Pokáčovo jaro – Hudební klub K2, ČB
¡ 31. 3. – Krucipüsk – Café Klub Slavie, ČB
¡ 1. 4. – One Knor Show – KD Borovany
¡ 21. 4. – Ortel, Aleš Brichta + Project, Spanilá jízda – DK Metropol, ČB
¡ 20. 4. – Horkýže Slíže – Café Klub Slavie, ČB
¡ 21. 4. – MIG 21 – Café Klub Slavie, ČB
¡ 18. 6. – Marta Kubišová – Poslední recitál

– Zámecká jízdárna Český Krumlov

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Pozvánky do Třeboně
Ó Rapper – divadlo v predplatném

Divadlo J. K. Tyla, 17. února v 19.30 hod.
V inscenaci uvidíte strhujícího Martina Trnavského, kterému
zdatne sekundují opravdové tanecnice.

Ó Přednáška Jiřího Šindeláře Rožmberská hrobka – příběh hledání
Dům Štěpánka Netolického, 21. února v 19.00 hod.
Přednáška se bude zabývat průzkumem Rožmberské hrobky,
který byl proveden v roce 2011, v předvečer 400letého výročí
úmrtí Petra Voka z Rožmberka.

Ó Kafe a cigárko
Loutkové divadlo, 22. února v 18.00 hod.
Marie Doležalová si začala psát blog, jen tak pro radost a pro své
kolegy z divadla, aby je pobavila. Ale záhy Kafe a cigárko zača-
lo bavit lidi mnohem víc, než by se Marie nadála.

Pozvánky do Kaplice
Ó 10. února 2017, pátek, od 17.30 hodin

Přednáška Matěje Stropnického
Přednáska předsedy Strany Zelených. Jak s byty v Kaplici?
Cenově dostupné bydlení pro všechny.
Kavárna Kap Café, Masná 200, Kaplice

Ó 11. února 2017, sobota od 20.00 hodin
MUZIKANTSKÝ BÁL
Program: Správná pětka (dechová hudba), Good Times Big
Band (bývalý Swing band Agria, oldies 60. - 90. léta), Shellou
Band (populární hudba), MICHAL DAVID REVIVAL s kape-
lou. Doprovodný program: juniorský taneční pár z Č. Budějo-
vic, brazilská capoiera v podání Jana Holického. Tombola.
Předprodej místenek v infocentru Kaplice.
Kulturní dům Kaplice, Vstup 180,- Kč

Ó 15. února 2017, středa od 18.00 hodin
BESEDA S MICHALEM HORÁČKEM
Pořádá STAMA BOHEMIA s.r.o. , Kino Kaplice

Ó 25. února, sobota, od 20.00 hodin
11. Křesťanský ples
K tanci a poslechu hraje kapela Staccato.
Předtančení, tombola, soutěže.
Slovanský dům v Kaplici
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Hardt, Austria International Open v karate
Tomáš Hermann, člen státní reprezentace vybojoval bronz

V sobotu 21. ledna 2017 se konal meziná-
rodní turnaj v rakouském Hardtu, kterého se
zúčastnilo přes 670 závodníků z 24 států světa.
Tento turnaj byl také zároveň nominačním tur-
najem Českého svazu karate pro únorové Mis-
trovství Evropy dorostenců a juniorů v karate,
které se bude konat v bulharské Sofii.

Jihočeské karate vyslalo na tento meziná-
rodní turnaj jako součást české státní repre-
zentace hned několik závodníků. Hlavním
trenérem výpravy byl Miroslav Hýsek, asis-
tent státní reprezentace Českého svazu karate
v disciplíně kumite.

V disciplíně kumite (sportovní zápas
dvojic dle pravidel světové federace karate)
v kategorii U21 muži + 78 kg po složitých
soubojích proti německým a rakouským zá-
vodníkům vybojoval Tomáš Hermann bron-
zovou medaili.

Turnaj v Hardtu byl další velikou prověr-
kou všech reprezentací před nadcházejícím
Mistrovstvím Evropy dorostenců a juniorů a
byla zde znát vysoká kvalita. V jednotlivých
kategoriích startovalo okolo 15 závodníků z různých reprezentací Ev-
ropy a světa a lze říci, že se jihočeští závodníci v této tvrdé konkurenci
neztratili.

Tomáš Hermann je v současnosti členem české státní reprezentace
v karate a od 1.1.2017 je také členem TJ Karate České Budějovice, kam
přestoupil právě z důvodu možnosti účastnit se světových soutěží. Za
oddíl karate Nové Hrady bude dále Tomáš soutěžit v sebeobranném
systému Allkampf-Jitsu. Na čtvrtečních trénincích v Nových Hradech

bude Tomáš naše závodníky trénovat disciplínu kumite, na kterých
využije své zkušenosti ze soustředěních a tréninků státní reprezenta-
ce, a tím našim závodníkům významně pomůže zvyšovat kondici a
technickou i taktickou úroveň.

Tomáš již 27. ledna startuje na mezinárodním turnaji Premier Li-
que karate v Paříži a pak již 17. února na Mistrovství Evropy v Sofii,
držím pěsti a přeji za celý oddíl hodně sportovního štěstí.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

XXXIII. Mezinárodní veteraniáda
ve sportovní gymnastice,

26. 11. 2016 v Liberci

Startovali závodníci Německa, Chorvatska a České republiky.

V kategorii H (75–79 roků) bylo toto umístění:
1. Siegfried Bauer (Německo)
2. Rudolf Rusiňák (Česká republika)
3. Ladislav Jsakša (Česká republika)

V této kategorii se mi dařilo na vyso-
ké hrazdě, kruzích a přeskoku. S. Bauer
získal nejvyšší známku na prostných
(10,7 b.), a ta rozhodla o jeho prvenství.

Závody proběhly bez zranění, a tak se
všichni těší na jarní závod v Praze.

R. Rusiňák

Pozn. red.: Blahopřejeme panu Rusiňákovi k dalším sportovním
úspěchům a ať se mu i nadále daří a ať mu zdraví slouží!
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řádková inzerce

¡ Prodám byt na Nových Hradech, 3+1
v panelovém domě s výtahem ve třetím
patře. Kontakt p. Švarc 775 775 568

¡ Koupím nebo pronajmu zahrádku
s vjezdem. Martin Novák, tel.: 725 949 603

¡ Koupím nebo pronajmu garáž
v Nových Hradech. Tel.: 604 368 012.

¡ Prodám zahrádku v zahrádkářské kolo-
nii: zděná chata, elektřina, užitková voda,
skleník, K. Šafaříková, tel.: 607 191 920

¡ Koupím byt v Nových Hradech,
2+1 a víc. Kontakt. Telefon: 721 348 340.

Prodám nebo
pronajmu

STÁNEK
v zahradní čtvrti,
Ing. Milana Hromasová

Tel.: 725 784 571

Ü Sběrna fotografií
a barevné filmy

Ü Školní potřeby

Ü Papírenské potřeby

Ü Žvýkačky

Ü Drobné cukrovinky

Ü Turistické mapy, známky

Ü Sportka a prodej losů

Ü Dobíjení mobilů
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