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LETNÍ POZDRAV
nejen dětem

Přejeme všem dětem krásné prázdniny,
hodně teplých a slunečných dnů, pěkné kou-
pání, bezpečné hraní a kupu dobrodružných
zážitků. To samé i jejich učitelkám, učite-
lům, vychovatelkám, no a rodičům také, sa-
mozřejmě… A těšíme se na setkání se všemi
při letních koncertech, divadlech a tvořivých
aktivitách v našem městě. K. Jarolímková

Poděkování
Děkuji všem rodičům žáčků z 1. B za přáníčko
s poděkováním a za nádherný dárek, který mě
velice mile překvapil a moc potěšil. Věřte
však, že nebýt Vás a Vaší podpory a pomoci
svým prvňáčkům, měli bychom to možná na té
první školní cestě za poznáním těžší. Proto i já
děkuji Vám, rodičům.

Mgr. Marie Rolínková, tř. učitelka 1. B

P. S. No řekněte sami, není to radost, když se
Vám prvňáček přiběhne pochlubit s vysvědčením?

V sobotu 4. června se náš zámecký park proměnil v park pohádkový, a
to díky společné „akci“ KIC Nové Hrady a několika dobrovolníků, pod-
nikatelů  a institucí (více uvnitř čísla).                                            K.J.

Už po třetí za sebou se v červnu konaly v Nových Hradech slavnosti
s podtitulem historické, letos navíc s připomínkou na Rožmberský rod a
trochu i sklářství (více uvnitř čísla).                                                K.J.

Dětský den v Byňově
V sobotu 21.5. proběhl další ročník našeho
Pohádkového lesa, který je věnován dětem
k jejich svátku Dni dětí. Před začátkem sa-
motné cesty lesem jsme byli překvapeni ko-
lik přišlo dětí s rodiči. Děti byly vpuštěny do Pohádkového lesa
vstupní branou na návsi, kde je vítala Sněhurka. Na trase na ně čekali
Asterix s Obelixem, Král s Královnou, Pepek námořník a spousta dal-
ších pohádkových bytostí. Na každém stanovišti děti plnily různé
úkoly, za které dostávaly sladkou odměnu. MY MASKY si myslíme,
podle úsměvu dětí, že se celá akce vydařila. Také počasí nám přálo.

Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným. Dále velký dík
všem, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu Pohádkového
lesa. Děkuji i Městu Nové Hrady za finanční podporu z grantového
programu města a Kulturnímu a informačnímu centru N. Hrady za po-
moc. Všichni se těšíme na příští ročník.

Za pořadatele SDH Byňov, Slepička R.
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Zápis z 19. schůze městské rady

ze dne 09. 05. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 18. jednání rady města.

� 2. Žádost o odkoupení části pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost o odkoupení
části pozemku parc. č. 893/12 o výměře cca
200 m2 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu provedením místního šetření.

� 3. Žádost o sdělení k pozemkům
k. ú. Nové Hrady, Byňov a Údolí
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu České republiky o sdělení podle zá-
kona k prodeji pozemků a pověřuje starostu
provedením místního šetření.

� 4. Žádost o snížení nájmu pronajatých
prostor
Rada schvaluje snížení částky nájemného
u pronájmu nebytových prostor v budově
čp. 341 v Zahradní čtvrti v Nových Hra-
dech, a to na částku 1 582,- Kč měsíčně a
pověřuje starostu podpisem dodatku ke
smlouvě o nájmu nebytových prostor.
(Rada obdržela od společnosti Ledax o.p.s.
České Budějovice žádost o snížení nájmu
pronajatých nebytových prostor v budově
č.p. 341 v Zahradní čtvrti, z důvodu nižší
dotace od MPSV na provoz pečovatelské
služby.)

� 5. Žádost o prodej pozemků k. ú. Nové
Hrady (MUDr. Návarová)
Rada souhlasí s prodejem částí pozemků dle
GP č. 868-76F/2010 a GP 876-23F/2011
(zaměření věcného břemene) parc. KN č.
151 díl "a" o výměře 46 m2, parc. KN č. 160
o výměře 29 m2, parc. KN č. 985/1 díl "b"
o výměře 18 m2, parc. KN č. 1011/34 díl "c"
o výměře 62 m2, parc. KN č. 1011/34 díl "i"
o výměře 8 m2, parc. KN č. 164 díl "d" o vý-
měře 12 m2, parc. KN č. 167 díl "e" o výmě-
ře 109 m2, parc. KN č. 1011/2 díl "f"
o výměře 499 m2, parc. KN č. 1011/18 díl
"g" o výměře 16 m2, parc. KN č. 1011/33 díl
"h" o výměře 76 m2, o celkové výměře
875 m2 v k.ú. Nové Hrady manželům Václa-
vu a MUDr. Nataše Návarovým, Hradební
čp. 338, Nové Hrady za předpokladu zřízení
práva věcného břemene vedení a oprav ve-
řejného kanalizačního řadu pro oprávněné-
ho – Město Nové Hrady. Rada postupuje
žádost k projednání zastupitelstvu města a
doporučuje prodej za za částku 80,- Kč/m2 +
úhradu nákladů za pořízení geometrických
plánů.

� 6. Žádost o pronájem pozemků
k. ú. Nové Hrady (Michale P.)
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. KN č. 827/1 v k.ú. Nové Hrady o vý-
měře 500 m2 za částku 2,- Kč/m2/rok, na
dobu 5 let s 3 měsíční výpovědní lhůtou, p.
Pavlu Michale, 5. května 89, Nové Hrady.

� 7. Žádost o prodej pozemků k. ú. Nové
Hrady (L. Novák)
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc.
KN č. 778/5 o výměře 90 m2 a parc. KN
č. 915/25 o výměře 11 m2 v k.ú. Nové Hrady
p. Ladislavu Novákovi, Vilová čtvrť 293,
Nové Hrady. Rada doporučuje zastupitel-
stvu schválit prodej předmětných pozemků
za částku 70,- Kč/m2 s připočtením ceny les-
ního porostu ve výši 7 500,- Kč (5 m3). Rada
postupuje žádost k projednání zastupitel-
stvu města.

� 8. Záznam z místního šetření
(prodej pozemku k. ú. Údolí)
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 791/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
a pověřuje tajemnici MěÚ zadáním geomet-
rického plánu a poté zveřejněním záměru na
úřední desce.

� 9. Záznam z místního šetření
(věcné břemeno, případně prodej
pozemku k. ú. Nakolice)
Rada bere na vědomí žádost manželů
Štruncových a Mgr. Maxy o odkoupení
části pozemku parc. č. 1188/1 v k.ú. Nakoli-
ce a postupuje ji osadnímu výboru Nakoli-
ce, Vyšné, Obora k projednání.

� 10. Záznam z místního šetření
(prodej části pozemku k. ú. Nakolice)
Rada bere na vědomí odstoupení p. Herty
Adamové od své žádosti na prodej pozemku.

� 11. Změna výměr v důsledku zápisu
KPÚ Nakolice
Rada bere na vědomí změnu výměr v dů-
sledku zápisu komplexních pozemkových
úprav Nakolice.

� 12. Žádost o koupi části pozemku
Rada nesouhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 311/2 o výměře cca 1 000 m2 v k.ú.
Nové Hrady.
(Rada obdržela od manželů Libora a Jarosla-
vy Albertových, Nové Hrady žádost o koupi
části pozemku parc. č. 311/2 v k.ú. Nové
Hrady o celkové výměře cca 1 000 m2.)

� 13. Komplexní pozemkové úpravy
k. ú. Mýtiny a Veveří
Rada bere na vědomí oznámení o komplex-
ní pozemkové úpravě k.ú. Mýtiny a k.ú. Ve-
veří u Nových Hradů a pověřuje starostu
účastní na úvodním jednání.

� 14. Most ev. č. 156-012 Údolí
u Nových Hradů
Rada souhlasí s návrhem smlouvy o výpůj-
čce nemovitostí a postupuje jej k projednání
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Správy a údržby silnic Ji-
hočeského kraje informaci o stavbě nového
mostu ev. č. 156-012 Údolí u Nových Hradů
a zároveň obdržela návrh smlouvy o výpůj-
čce, týkající se pozemků parc. č. PK 241 díl
2, parc. č. KN 653, parc. č. KN 662, parc. č.
KN 1442 a parc. č. PK 653.)

� 15. Umístění sklopných parkovacích
zábran – souhlas s podmínkami
Rada bere na vědomí oznámení žadatelů paní
Mgr. Lindy Novákové a pana Jana Hamber-
gera o souhlasu a dodržení podmínek stano-
vených radou města pro umístění sklopných

parkovacích zábran před garážemi žadatelů
v ulici 5. května v Nových Hradech.

� 16. Žádost o pronájem pozemků
Rada bere na vědomí žádost o pronájem po-
zemků a upozorňuje, že většina pozemků
není v majetku města – z tohoto důvodu
není možné je pronajmout, pronájmy budou
řešeny po zápisu komplexní pozemkové
úpravy do katastru nemovitostí.
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r.o., Žár žádost o pronájem obecních
pozemků v k.ú. Štiptoň a k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 17. Žádost o finanční příspěvek
Rada schvaluje příspěvek ve výši 25 000,-Kč
pro Rodinu Panny Marie, Klášter Božího
Milosrdenství na provoz keramické dílny
Kána a pověřuje rozpočtáře MěÚ zapraco-
váním tohoto příspěvku do rozpočtového
opatření. Rada bere na vědomí návrh strate-
gie dalšího fungování keramické dílny a po-
stupuje jej k projednání komisi pro kulturní
a spolkový život.
(Rada obdržela od Rodiny Panny Marie,
kláštera Božího Milosrdenství vyúčtování a
zároveň žádost o příspěvek na provoz kera-
mické dílny Kána. Dílna pořádá kurzy pro
školní a předškolní děti z Nových Hradů ve
školním roce 2010/2011. Děti se zúčastni-
ly výroby vánočních dárků (46 dětí), výro-
by kalichů (20 dětí), velikonoční dekorace
(38 dětí), srdíčko + dárek na Den matek
(61 dětí), odpolední kroužky pro děti jsou
1x týdně. Celkové náklady na provoz díly
byly v částce 49 430,- Kč a příjmy (kurzov-
né) ve výši 10 825,- Kč. Z tohoto důvodu
žádá Rodina Panny Marie o příspěvek ve
výši 25 000,- Kč.)

� 18. Zápis z 1. jednání Osadního výboru
pro Údolí u N. Hradů
Rada bere na vědomí zápis z 1. jednání
osadního výboru Údolí u Nových Hradů.
Rada bere na vědomí informaci starosty
města o způsobu řešení podnětů od osadní-
ho výboru Údolí u Nových Hradů.

� 19. Návrh Smlouvy o dílo
Rada schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Rado-
vanou Kutlákovou na vyhledání historické-
ho majetku města a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Ing. Radovany Kutláko-
vé návrh smlouvy o dílo na vyhledání histo-
rického majetku města, který je v současné
době ve vlastnictví ČR a doložení tohoto
majetku příslušnými listinami.)

� 20. Smlouva o uzavření budoucí
darovací smlouvy
Rada souhlasí se smlouvou o uzavření bu-
doucí darovací smlouvy, kde město jako
obdarovaný obdrží část kanalizačního řadu
pro veřejnou potřebu a postupuje ji k pro-
jednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Společnosti solárních
stavitelů s.r.o., Nové Hrady návrh smlouvy
o uzavření budoucí darovací smlouvy, kde
město jako obdarovaný obdrží část kanali-
začního řadu pro veřejnou potřebu, a to od
napojení na stávající kanalizační řad, stani-
čení 0,0 na pozemku parc. č. 1004/4, po

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



červenec 2011 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

jeho ukončení v místě staničení 0,289 na
pozemku parc. č. 846/2 a z takto zřízeného
kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu
povede do svých nemovitostí kanalizační
přípojky.)

� 21. Havarijní plán pro práci s geneticky
modifikovanými mikroorganismy
Rada bere na vědomí Havarijní plán pro
práci s geneticky modifikovanými mikroor-
ganismy pro pracoviště Nové Hrady.

� 22. Smlouva o poskytnutí grantu
Rada bere na vědomí Smlouvu o poskytnutí
grantu z prostředků Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí pro realizaci
projektu "Farmářské trhy v historické kovár-
ně" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Rada pověřuje starostu města přípravou rea-
lizace projektu ve spolupráci s MěÚ Nové
Hrady, investičním oddělením, Kulturním a
informačním centrem a Společností Rož-
mberk o.p.s.

� 23. Projednání stavebních řízemí
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 24. Pronájem pozemků
Rada ruší usnesení z jednání rady města
č. 13 ze dne 7. 3. 2011, bod č. 2.
(Rada byla tajemnicí MěÚ informována
o nepodepsání nájemní smlouvy ze strany
nájemce, na pronájem pozemků parc. PK č.
16 o výměře 670 m2, parc.č. 110 o výměře
627 m2 v k.ú. Nakolice.)

� 25. Směna pozemků s Jihočeským
krajem
Rada bere na vědomí návrh směny pozemků
mezi městem a Správou a údržbou silnic Ji-
hočeského kraje. Rada souhlasí s doplně-
ním návrhu na směnu a pověřuje starostu a
radního J. Vicányho dalším jednáním.

� 26. Žádost o poskytnutí návratného
finančního příspěvku
Rada bere na vědomí žádost Novohradské
občanské společnosti o.s. o poskytnutí ná-
vratného finančního příspěvku na projekto-
vé aktivity Základní školy Nové Hrady ve
výši 60 000,- Kč a postupuje žádost k pro-
jednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti o.s. žádost o poskytnutí návrat-
ného finančního příspěvku na projektové
aktivity Základní školy Nové Hrady, které
jsou realizovány v rámci projektu "Školy
pro region". Společnost realizuje projekt,
který je dotován z Jihočeského kraje, spo-
lečnost garantuje partnerovi (škole) zakou-
pení nezbytného vybavení pro projektové
aktivity v hodnotě cca 110 000,-Kč a dále
pak prostředky na vlastní realizaci aktivit
(mzdové náklady, doprava žáků, vydávání
školních časopisů). V průběhu realizace pro-
jektu by měly být škole uhrazeny náklady ve
výši 309 000,-Kč, čerpání je rozděleno až do
roku 2012. Díky zdlouhavému administra-
tivnímu vyřizování průběžných žádostí
o platby ze strany Jihočeského kraje musí

společnost tento projekt předfinancovat a
žádá o poskytnutí návratného finančního
příspěvku ve výši 60 000,- Kč.)

� 27. Návrh výzvy k podání nabídky
Rada schvaluje návrh výzvy k podání nabíd-
ky na veřejnou zakázku malého rozsahu ad-
ministrace a management projektu "Obnova
veřejných prostranství a zázemí pro volnoča-
sové aktivity obyvatel města Nové Hrady".

� 28. Žádost o vyjádření k umístění šikmé
schodišťové sedačky
Rada souhlasí s instalací šikmé schodišťové
sedačky v domě ve vlastnictví města, nám.
Republiky čp. 12, Nové Hrady a pověřuje
starostu podepsáním souhlasu.
(Rada obdržela od pana Zdeňka Brychty žá-
dost o vyjádření k umístění šikmé schodiš-
ťové sedačky a souhlas k instalaci v domě,
který je ve vlastnictví města nám. Republi-
ky čp. 12. Sedačka, včetně instalace bude plně
hrazena jako rehabilitační a kompenzační po-
můcka pro tělesně postižené občany.)

� 29. Zpráva o posouzení a hodnocení
nabídek
Rada bere na vědomí zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek v rámci výběrového ří-
zení na akci "Technický dozor investora pro
projekt – Snížení energetické náročnosti ZŠ
Nové Hrady" a schvaluje dodavatele spo-
lečnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s
r.o., Průběžná 48, 370 04 České Budějovi-
ce, která předložila nejlepší nabídku. Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od finanční komise zprávu o
posouzení a hodnocení nabídek veřejné za-
kázky: Technický dozor investora pro pro-
jekt: CZ.1.02/3.2.00/10.07774; Identifikační
číslo 10068843 "Snížení energetické nároč-
nosti ZŠ Nové Hrady". Výběrového řízení
se zúčastnili tři společnosti. OTRUBA &
PARTNERS, s.r.o., Boršov nad Vltavou,
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., Čes-
ké Budějovice, Tangenta spol. s r.o., Čes-
ké Budějovice. Společnost OTRUBA &
PARTNERS, s.r.o. byla vyloučena ze zadá-
vacího řízení. STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r.o. měla nabídkovou cenu ve výši
110 000,- Kč bez DPH, společnost Tangenta
spol. s r.o. ve výši 129 500,- Kč bez DPH.)

Zápis z 20. schůze městské rady

ze dne 23. 05. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 19. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 19. jednání rady města.

� 2. Zápis do MŠ pro školní rok
2010/2011, žádost o příspěvek
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
mateřské školy o zápise do MŠ pro školní
rok 2011. Rada žádá ředitelku MŠ Nové
Hrady paní E. Heřmanovou o doplnění žá-
dosti o finanční přispění na dorovnání
mzdových prostředků o odůvodnění věcné-
ho přínosu doplacení úvazku pro fungování
mateřské školy, jmenný seznam nově přija-
tých dětí, rozdělení všech dětí do jednotli-
vých tříd a rozdělení jednotlivých učitelek k
třídám.

(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady informaci o zápise do MŠ pro
školní rok 2010-2011. Zároveň obdržela žá-
dost o možné finanční přispění na dorovná-
ní mzdových prostředků na část úvazku
jedné pedagogické pracovnice ve školním
roce 2011-2012, z důvodu poklesu počtu
žáků na školní rok 2011-2012.)

� 3. Hodnotící zpráva MAS Sdružení Růže
Rada bere na vědomí hodnotící zprávy
Místní akční skupiny Sdružení Růže pro-
jektů: Zvýšení kvality služeb DPS Nové
Hrady – III. etapa" a "Modernizace obřadní
síně v Nových Hradech".
(Projekty jsou v souladu s kriterii přijatel-
nosti, projekty byly postoupeny k dalšímu
hodnocení.)

� 4. Bezplatná právní poradna
Rada bere na vědomí zahájení činnosti In-
formačního centra občanského sektoru Čes-
ký Krumlov v Trhových Svinech.
(Rada obdržela od společnosti ICOS Český
Krumlov, o.s. (Informační centrum občan-
ského sektoru), centrum sociálních služeb,
výstupy z jednání společnosti, zástupců
sdružení Růže a obcí ORP Trhové Sviny
k zajištění sociální služby bezplatné právní
poradny pro město a ORP Trhové Sviny.
Bezplatná právní poradna zahájí svou čin-
nost ve městě Trhové Sviny od srpna 2011.
Bude poskytovat poradenskou pomoc li-
dem v rámci obce s rozšířenou působností
Trhové Sviny v nepříznivé sociální situaci.
Služba bude zahrnovat odborné sociální
poradenství, základní právní poradenství.
Službu bude zajišťovat kvalifikovaný so-
ciální pracovník.)

� 5. Oznámení o kladném výsledku
hodnocení
Rada bere na vědomí oznámení o kladném
výsledku hodnocení přijatelnosti projektu
"Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na
daných úsecích."

� 6. Grantový program města
Rada schvaluje žádosti dle seznamu v rámci
"Grantového programu Města Nové Hrady
pro rok 2011" a pověřuje starostu města
podpisem smluv o poskytnutí grantu.
(Rada obdržela od investičního odboru
městského úřadu návrh seznamu podpoře-
ných žádosti v rámci "Grantového progra-
mu Města Nové Hrady pro rok 2011". Do
programu se přihlásili žadatelé s osmi akce-
mi. Výběr projektů provedla Finanční ko-
mise. Celkově bude z grantového programu
vyplaceno 40 000,-Kč.)

� 7. Optimalizace odběru elektřimy
Rada bere na vědomí výsledek optimalizace
dodávek elektřiny, schvaluje Smlouvu o pos-
kytnutí poradenských služeb v oblasti energe-
tiky a pověřuje starostu a místostarostu Bc.
Vochosku dalším jednáním.
(Rada obdržela od IP IZOLACE POLNÁ
optimalizace odběru elektřiny pro Město
Nové Hrady a pro TSM Nové Hrady. Vý-
sledkem optimalizace dodávek elektřiny
pro odběrná místa je nalezení ročních úspor
v oblasti distribuce.)
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� 8. Smlouva o návratném příspěvku
Rada souhlasí s návrhem Smlouvy o návrat-
ném příspěvku ve výši 60 000,- Kč na pro-
jektové aktivity Základní školy Nové Hrady
a postupuje návrh smlouvy o poskytnutí pří-
spěvku k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti o.s. návrh Smlouvy o návrat-
ném příspěvku ve výši 60 000,- Kč na pro-
jektové aktivity Základní školy Nové Hrady
v rámci projektu Školy pro region. Příspě-
vek bude Městu Nové Hrady splacen do tři-
ceti dnů od obdržení dotace ze strany
poskytovatele (Ministerstvo školství, mlá-
deže a tělovýchovy ČR), nejpozději však do
31.12.2012.)

� 9. Oznámení o zahájení řízení
Rada bere na vědomí oznámení o udělení
výjimky pro vstup do Národní přírodní re-
zervace Červené blato.
(Rada obdržela od Agentury ochrany pří-
rody a krajiny České republiky, Správa chrá-
něné krajinné oblasti Třeboňsko oznámení
o zahájení řízení ve věci "Udělení výjimky
pro vstup do Národní přírodní rezervace Čer-
vené blato, z důvodu plnění projektu Uklá-
dání uhlíku v rašeliništích a zadržování
živin v nivách a mokrých loukách" na zá-
kladě žádosti ing. Lenky Kröpfelové.)

� 10. Žádost o odkoupení pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. Jiřího Svo-
body o odkoupení pozemku parc. č. 827/46
o výměře 58 m2 v k.ú. Nové Hrady a pověřu-
je místostarostu p. Šlence provedením míst-
ního šetření.

� 11. Oznámení o  zamítnutí příspěvku
z FMP
Rada bere na vědomí rozhodnutí EURO-
REGIONU SILVA NORTICA, Jihočeská
Silva nortica o zamítnutí příspěvku z Fondu
malých projektů na projekt: "Naučná stezka
Opevnění města Nové Hrady".

� 12. Oznámení o přidělení příspěvku
z FMP
Rada bere na vědomí rozhodnutí o přidělení
příspěvku z Fondu malých projektů jižní
Čechy - Dolní Rakousko a souhlasí s reali-
zací projektu "Lidové Tradice a gastroslav-
nosti na obou stranách Novohradska". Rada
pověřuje řízením projektu Technické služ-
by města Nové Hrady – Kulturní a infor-
mační centrum ve spolupráci s MěÚ Nové
Hrady, investičním odborem.
(Rada obdržela od EUROREGIONU SILVA
NORTICA, Jihočeská Silva nortica rozhod-
nutí regionálního monitorovacího výboru o
přidělení příspěvku z Fondu malých projektů
jižní Čechy - Dolní Rakousko na projekt: "Li-
dové tradice a gastroslavnosti na obou stra-
nách Novohradska" ve výši 5 000,-EUR.)

� 13. Oznámení o přidělení  příspěvku
z FMP
Rada bere na vědomí rozhodnutí o přidělení
příspěvku z Fondu malých projektů jižní
Čechy - Dolní Rakousko a souhlasí s reali-

zací projektu "Skanzen státní hranice a že-
lezné opony Nové Hrady." Manažerem pro-
jektu pověřuje starostu ve spolupráci s MěÚ
Nové Hrady, investičním odborem.
(Rada obdržela od EUROREGIONU SILVA
NORTICA, Jihočeská Silva nortica rozhod-
nutí regionálního monitorovacího výboru
o přidělení příspěvku z Fondu malých pro-
jektů jižní Čechy - Dolní Rakousko na
projekt "Skanzen státní hranice a železné
opony Nové Hrady" ve výši 7 000,- EUR.)

� 14. Informace MěÚ OŽP Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci odboru ži-
votního prostředí MěÚ o kontrolní pochůz-
ce zámeckým parkem.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ informaci o kontrolní pochůzce
zámeckým parkem Nové Hrady. Údržba
parku je průběžné prováděna dle navržené-
ho plánu údržby a plánu jednotlivých prací.)

� 15. Žádost o posouzení možnosti
poskytnutí fin. příspěvku
Rada schvaluje společnosti ARPIDA, cen-
trum pro rehabilitaci osob se zdravotním
postižením, o.s. České Budějovice příspě-
vek ve výši 5 000,- Kč.
(Rada obdržela od společnosti ARPIDA,
centra pro rehabilitaci osob se zdravotním
postižením, o.s., žádost o posouzení mož-
nosti poskytnutí finančního příspěvku nebo
daru jejich centru. Společnost je nestátní ne-
zisková organizace, která je odkázána také
na pomoc dárců, sponzorů a příznivců. Pos-
kytuje komplexní péči v duchu uceleného
systému rehabilitace dětem, mládeži a mla-
dým dospělým s tělesným a kombinovaným
postižením, také pro občany z Novohrad-
ska.)

� 16. Dodatek č. 2 Nájemní smlouvy
Rada schvaluje Dodatek č. 2 nájemní smlou-
vy s paní Ludmilou Korgerovou na poze-
mek parc. č. 979/9 o výměře 400 m2, ve
kterém je vybudován sběrný dvůr.
(Dodatek řeší upřesnění využití pozemku
dle aktuálního stavu.)

� 17. Žádost o rekonstrukci  bytu ve
vlastnictví města
Rada souhlasí s instalací dvou střešních
oken směrem do ulice do bytu č. 6, Komen-
ského ulice č. 395, za předpokladu souhlasu
odboru výstavby, kulturních památek a
územního plánování MěÚ Trhové Sviny.
(Rada obdržela žádost Ing. Evy Cséfalvay,
Ph.D., Komenského 395, Nové Hrady o po-
volení rekonstrukce městského bytu (mon-
táž dvou střešních oken) do bytu č. 6. Okna
budou instalována směrem do ulice.)

� 18. Smlouva o nájmu nemovitosti a
smlouva o výpůjčce
Rada schvaluje Smlouvu o výpůjčce s Úřa-
dem pro zastupování státu ve věcech ma-
jetkových, České Budějovice č.j. 227/10-
UZSVM/C/3262/2008-So a Smlouvu a o ná-
jmu s Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových, České Budějovice, č.j.
153/08-UZSVM/C/3262/2008-So a pověřu-
je starostu podpisem smluv. Dále rada po-
věřuje starostu dalším jednáním ve věci
odkoupení pozemku.

� 19. Farmářské trhy v historické
kovárně
Rada bere na vědomí Rozhodnutí č. 7 o uděle-
ní dotace na akci: "Farmářské trhy v historic-
ké kovárně", schvaluje Smlouvu o poskytnutí
grantu č.j. 2348/330/11 a pověřuje starostu
jejím podpisem.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí Rozhodnutí č. 7 o udělení dotace
na akci: "Farmářské trhy v historické kovár-
ně", ve výši 148 500,-Kč.)

� 20. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení vo-
doprávního řízení č.j. OŽP 12554/11/ozn/Žoh.

� 21. Vyhlášení platnosti obnoveného
katastrálního operátu
Rada bere na vědomí Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu na části
katastrálního území Nakolice.

� 22. Žádost o zaslání dokumentace
o  veřejné zakázce
Rada bere na vědomí žádost Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže o zaslání do-
kumentace a vyjádření k podnětu o veřejné
zakázce "Buquoyská hrobka v Nových Hra-
dech" a pověřuje starostu ve spolupráci s in-
vestičním odborem MěÚ vypracováním
vyjádření.

� 23. Žádost o pracovní místo
Rada bere na vědomí žádost pana Jiřího
Šulce, bytem Údolí u Nových Hradů o pra-
covní místo pro úklid a vybírání parkového
na parkovišti v Údolí u Nových Hradů a po-
stupuje ji Technickým službám města Nové
Hrady.

� 24. Stanovení osobního příplatku
ředitelky MŠ
Rada stanovuje osobní příplatek ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady od 1.7.2011 do
31.12.2011, ve stejné výši jako na I. pololetí
roku 2011.

� 25. Oznámení o schválení platby
Rada bere na vědomí oznámení Regionální-
ho odboru SZIF v Českých Budějovicích
o schválení platby na projekt: "Zvýšení bez-
pečnosti obyvatel Nových Hradů" ve výši
333 499,- Kč.

� 26. Žádost o stanovisko -  bývalý areál
pohraniční roty
Rada bere na vědomí žádost Policejního
prezidia ČR o stanovisko týkající se areálu
bývalé pohraniční roty a pověřuje starostu
dalším jednáním.
(Rada obdržela od Policejního prezidia
České republiky, Praha žádost o stanovisko
k převodu vlastnictví bývalého areálu po-
hraniční roty s tím, že je navržen jeho od-
prodej formou výběrového řízení. Starosta
města informoval radu o dohodě o dalším
jednání s Policejním prezidiem s tím, že je i
nadále možno jednat o možnosti bezúplat-
ného převodu na Město N. Hrady.)

� 27. Informace o kontrole provedené na
sběrném dvoře
Rada bere na vědomí informaci společnosti
ELEKTROWIN a.s. o kontrole provedené
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ve sběrném dvoře s tím, že nebyly zjištěny
žádné závady ani nedostatky.

� 28. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 29. Kontrolní protokol – Snížení
energetické náročnosti ZŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí protokol Státního fon-
du životního prostředí ČR pro kontrolu na
místě o dohlížecí činnosti nad projektem:
"Snížení energetické náročnosti ZŠ Nové
Hrady" s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.

� 30. Dodatek smlouvy č. 1
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
uzavřené na realizaci díla: Nové Hrady - vý-
stavba a modernizace místních komunikací
a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší upřesnění způsobu platby
resp. vyplacením pozastávky, která bude
vyplacena po odstranění případných vad a
nedodělků.)

� 31. Výzva k podání nabídky – TDI
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné za-
kázce malého rozsahu: Technický dozor
investora pro projekt "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady", rekon-
strukční práce na objektu kuželny (2. etapa,
druhá část).

� 32. Výzva k podání nabídky – zajištění
administrace a managementu  projektu
Rada schvaluje Výzvu k podání nabídky
včetně zadávací dokumentace k veřejné
zakázce malého rozsahu: Administrace a
management projektu "Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady".

� 33. Cenová nabídka
Rada schvaluje cenovou nabídku společnosti
STAVEBNÍ PORADNA s.r.o. České Budě-
jovice na zajištění zadávacího řízení formou
zjednodušeného podlimitního řízení Staveb-
ní úpravy objektu č.p. 74 Nové Hrady – sta-
tek" a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

� 34. Zápis TSM
Rada bere na vědomí zápis o činnosti Tech-
nických služeb města Nové Hrady a pověřu-
je místostarostu Bc. J. Vochosku dalším
jednáním.

Zápis z 21. schůze městské rady

ze dne 6. 6. 2011

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání Rady
města Nové Hrady
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 20. jednání rady města.

� 2. Pronájem místností základní školy
Rada schvaluje pronájem 2 místností v bu-
dově Základní školy Nové Hrady v Komen-
ského ulici čp. 191 o výměře 30 m2 za částku
350,- Kč/m2/rok na dobu určitou, a to od
1. 7. 2011 do 30. 9. 2011, společnosti Rezi-
dence Nové Hrady a.s.

(Rada po zveřejnění záměru pronájmu projed-
nala žádost Rezidence Nové Hrady a.s. o pro-
nájem 2 místnostní v budově základní školy.)

� 3. Žádost o odprodej pozemků
(Vrábelová, Vochozková)
Rada schvaluje záměr prodeje pozemků
parc. č. 1011/4 o výměře 94 m2, parc. č.
1011/28 o výměře 12 m2 v k.ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním na
úřední desce.
(Rada po provedeném místním šetření opě-
tovně projednala žádost paní Jany Vrobelo-
vé, Nové Hrady a paní Simony Vochozkové,
Jindřichův Hradec o prodej pozemků parc.
č. 1011/4 a 1011/28 v k.ú. Nové Hrady.)

� 4. Žádost o prodej pozemku (Jiří
Svoboda)
Rada schvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 827/46 o výměře 58 m2 v k.ú. Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejně-
ním na úřední desce.
(Rada po provedeném místním šetření opě-
tovně projednala žádost pana Jiřího Svobo-
dy, Nové Hrady o prodej pozemku parc. č.
827/46 v k.ú. Nové Hrady.)

� 5. Žádost o vyřešení situace – plocha
před domem Komenského 32
Rada bere na vědomí žádost o vyřešení ztí-
ženého vjezdu do garáže před domem v uli-
ci Komenského čp. 32 a pověřuje starostu
místním šetřením.
(Rada obdržela od pana Josefa Talíře, Nové
Hrady žádost o vyřešení situace, týkající se
plochy před domem Komenského čp. 32,
protože zde parkuje a vjíždí do garáže. Ten-
to vjezd se omezen z důvodu opřených kol a
i motorek.)

� 6. Žádost o rezervaci parkovacího místa
Rada bere na vědomí žádost pana Josef Ta-
líře o rezervaci parkovacího místa v Hra-
dební ulici s tím, že v průběhu léta roku
2011 bude provedena oprava této komuni-
kace, včetně nového asfaltového povrchu,
poté bude žádost o rezervaci řešena.
(Rada obdržela od pana Josefa Talíře, Nové
Hrady žádost o rezervaci parkovacího místa
v Hradební ulici čp. 215.)

� 7. Žádost o zábor veřejného
prostranství
Rada bere na vědomí žádost Armádního
Výprodeje Výlet, Břilice o zábor veřejného
prostranství na náměstí města Nové Hrady,
souhlasí a pověřuje správce poplatku jeho
vyměřením.

� 8. Žádost o pronájem pozemku
k.ú. Vyšné
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemku
parc. č. 1/1 v k.ú. Vyšné o výměře 200 m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním zá-
měru na úřední desce.
(Rada obdržela od manželů Jaroslava a Ma-
rie Jerhotových, České Budějovice žádost o
pronájem pozemku parc. č. 1/1 v k.ú. Vyšné
o výměře 200 m2.)

� 9. Žádost o prodej, případně pronájem
pozemku k.ú. Údolí
Rada bere na vědomí žádost pana Jiřího
Vlacha o prodej nebo pronájem části poze-
mku parc. č. 1440/1 v k.ú. Údolí u Nových

Hradů a postupuje ji osadnímu výboru Údolí
u Nových Hradů k projednání.
(Rada obdržela od pana Jiřího Vlacha,
Údolí žádost o odkoupení, případný proná-
jem části pozemku parc. č. 1440/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů, pro postavení pří-
střešku pro auto.)

� 10. Záznam z místního šetření
Rada bere na vědomí výsledek místního
šetření a pověřuje starostu zasláním sou-
hlasného stanoviska Pozemkovému fondu
České republiky s prodejem pozemků parc.
KN č. 32 v k.ú. Nové Hrady, parc. KN č.
1289 v k.ú. Byňov, parc. KN č. 1259/12,
KN č. 1261/1 a KN č. 1240/1 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů.

� 11. Zápis z jednání sociální komise
Rada bere na vědomí zápis z jednání komise
sociálních věcí a zdravotnictví a souhlasí s
přidělením bytu v Domě s pečovatelskou
službou paní Marii Suché, Petříkov čp. 34 a
paní Růženě Markovičové, České Velenice.

� 12. Žádost o směnu parcel
Rada bere na vědomí žádost pana Jana Lou-
kotky, České Budějovice a pověřuje mís-
tostarostu p. Šlence a pana Vaněčka ze
stavebního odboru MěÚ místním šetřením.
(Rada obdržela od pana Jana Loukotky,
České Budějovice žádost o směnu pozemků
a to parc.č. 1009/19 o výměře 115 m2,
1009/21 o výměře 179 m2 za pozemky parc.
č. 943/3 o výměře 97 m2 a parc. č. 943/59
o výměře 177 m2 v k.ú. Nové Hrady, které
jsou ve vlastnictví Města Nové Hrady.)

� 13. Nabídka ceny projektových prací
Rada bere na vědomí nabídku cen projekto-
vých prací na úpravy a opravy sportovního
areálu v Nových Hradech od společnosti SP
Studio, s.r.o., Český Krumlov a pověřuje
starostu a radního Mgr. Jarolímka dalším
jednáním.

� 14. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeské-
ho kraje – Krajského úřadu o poskytnutí
grantu pro Technické služby města Nových
Hradů na projekt "Divadlo na hradě a v pod-
hradí" ve výši 30 000,- Kč.

� 15. Oznámení o poskytnutí příspěvku
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeské-
ho kraje – Krajského úřadu oznámení o
poskytnutí příspěvku v rámci Grantového
programu na podporu jednotek sborů dob-
rovolných hasičů obcí Jihočeského kraje,
ve výši 90 000,- Kč.

� 16. Oznámení o přidělení dotace
Rada bere na vědomí oznámení Minister-
stva pro místní rozvoj ČR o přidělení dotace
na akci: "RPS – Nové Hrady, Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady, I. etapa" ve
výši 3 849 494,- Kč. Rada postupuje zastu-
pitelstvu města na vědomí informaci o při-
dělení dotace a doporučuje zařazení akce do
rozpočtu Města Nové Hrady pro rok 2011.
Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR oznámení o přidělení dotace
v rámci podprogramu "Podpora regenerace
panelových sídlišť" pro rok 2011 pro projekt
"RPS - Nové Hrady, Regenerace panelové-

pokračování na str. 6

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4
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ho sídliště Nové Hrady, I. etapa" ve výši
3 849 494,- Kč. Podíl Města Nové Hrady
k této dotaci činí 1 649 784,- Kč. Schválená
etapa řeší revitalizaci části sídliště ŽPSV,
realizace je plánována na srpen - říjen 2011.

� 17. Rozbor hospodaření TSM Nové
Hrady za r. 2010
Rada schvaluje hospodaření Technických
služeb města Nové Hrady za rok 2010
a pověřuje místostarostu Bc. Vochosku a
ředitelku TSM A. Kedrušovou příptravou
návrhu opatření do 30.6.2011.
(Rada obdržela od Technických služeb města
Nové Hrady rozbor hospodaření za rok 2010.
Celkové výnosy činily 15 512 157,45 Kč
a celkové náklady 16 140 354,38 Kč. Hos-
podářský výsledek činil ztrátu 628 196,93 Kč.)

� 18. Rozbor hospodaření Služby Nové
Hrady s.r.o. za r. 2010
Rada schvaluje účetní závěrku Služeb Nové
Hrady s.r.o. za rok 2010 a pověřuje místos-
tarostu Bc. Vochosku a jednatelku Služeb
Nové Hrady s.r.o. A. Kedrušovou přípra-
vou návrhu opatření do 30.6.2011.
(Rada obdržela od společnosti Služby Nové
Hrady s.r.o. návrh schválení účetní závěry
za rok 2010. Účetní hospodářský výsledek
činil ztrátu ve výši 396 326,29 Kč.)

� 19. Žádost o schválení plánu kontrol
Rada bere na vědomí plán kontrol Kontrol-
ního výboru Zastupitelstva Města Nových
Hradů a postupuje žádost k projednání za-
stupitelstvu města.

� 20. Zápis o kontrole
Rada bere na vědomí zápis Krajského úřadu
Jihočeského kraje o kontrole a schválení

2. průběžného vyúčtování veřejné sbírky na
pořádání kulturních akcí, pokladničkou
umístěnou na Státním hradě Nové Hrady
s tím, že nebyly zjištěny žádné závady.

� 21. Žádost o rozložení splátek
nájemného za 1. pol. 2011
Rada bere na vědomí žádost REZIDENCE
Nové Hrady, a.s. o rozložení splátek nájemné-
ho za první pololetí roku 2011a schvaluje
splátkový kalendář na první pololetí ro-
ku 2011, a to 300 000 Kč do 31.7.2011,
300 000 Kč do 31.8.2011, 300 000 Kč do
30.9.2011, 100 000 Kč do 31.10.2011 s tím,
že splátka za druhé pololetí bude zaplacena
dle smlouvy.
(Rada obdržela od REZIDENCE Nové Hra-
dy, a.s. žádost o rozložení splátek nájemné-
ho za první pololetí roku 2011, a to
300 000 Kč do 31.7.2011, 300 000 Kč do
31.8.2011, 300 000 Kč do 30.9.2011,
100 000 Kč do 31.10.2011. Splátka za druhé
pololetí bude zaplacena dle smlouvy.)

� 22. Závěrečný účet města Nové Hrady
roku 2010
Rada bere na vědomí Závěrečný účet Města
Nové Hrady za rok 2010 a postupuje jej
k projednání zastupitelstvu města.

� 23. Exekuční příkaz
Rada bere na vědomí exekuční příkaz č.j.
105 EX 541/10-23.

� 24. Oznámení o zahájení řízení
Rada bere na vědomí oznámení Agentury
ochrany přírody a krajiny České republi-
ky, Správa chráněné krajinné oblasti Tře-
boňsko o zahájení řízení ve věci udělení
výjimky ze základních ochranných podmí-
nek o vjíždění a setrvání motorových vozi-
del na pozemcích v k.ú. Byňov ve dnech
8. – 10. 7. 2011.

� 25. Rozhodnutí o povolení výjimky
Rada bere na vědomí rozhodnutí Agentury
ochrany přírody a krajiny České republiky,
Správa chráněné krajinné oblasti Třeboňsko
o povolení výjimky vstupovat mimo cesty
vyznačené se souhlasem orgánu ochrany
přírody a sbírat rostliny (stromový opad)
v NPR Červené blato.

� 26. Rozhodnutí – povolení domovní ČOV
Rada bere na vědomí rozhodnutí Městského
úřadu v Trhových Svinech ve věci stavební-
ho povolení k domovní čistírně odpadních
vod a povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových v k.ú. Nakolice.

� 27. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 28. Výběrové řízení
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
výběrového řízení na "Administraci a ma-
nagement projektu Obnova veřejných pros-
tranství a zázemí pro volnočasové aktivity
obyvatel města Nové Hrady" a schvaluje vý-
běr Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích,
Ústavu fyzikální biologie, která předložila
nejvýhodnější nabídku. Rada pověřuje sta-
rostu města podpisem smlouvy o dílo.
(Rada byla starostou informována o průbě-
hu výběrového řízení na "Administraci a
management projektu Obnova veřejných
prostranství a zázemí pro volnočasové akti-
vity obyvatel města Nové Hrady". V rámci
výběrového řízení byly podány 3 nabídky
(Cautor Projecs and Advising, a.s., KANSPO
s.r.o. a Jihočeská univerzita, Ústav fyzikál-
ní biologie). Na základě posouzení nabídek
Finanční komisí doporučila výběrová ko-
mise uzavřít smlouvu s Jihočeskou univer-
zitou v Č. Budějovicích, Ústavem fyzikální
biologie, která předložila ekonomicky nej-
výhodnější nabídku.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

NOVÉ HRADY – VÝSTAVBA
A MODERNIZACE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
V květnu letošního roku byla zahájena realizace projektu „Nové Hra-

dy - výstavba a modernizace komunikací“, na který jsme získali dotaci ve
výši 10 448 738,95 Kč z Regionálního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad. Celkové náklady projektu jsou 11 486 023 Kč. Na základě vý-
běrového řízení je generálním dodavatelem firma EUROVIA CS, a.s.
Stavebním dozorem je STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.

Stavební práce byly zahájeny na komunikacích v Údolí, kde došlo
postupně k rekonstrukci komunikací Ke Dvoru, U Hasičárny, Ke Slepi-
čárně a U Valíčků. Souběžně probíhala rekonstrukce a výstavba chod-
níků v Byňově, kterou jsme plánovali tak, aby chodníky byly
dokončeny do letošního setkání rodáků. Díky úsilí prováděcí firmy se
vše podařilo před stanoveným termínem.

V současné době probíhá úprava chodníků u kapličky v Nových
Hradech. Zdánlivě nesmyslné krátké prodloužení chodníku ve směru
z města k autobusovému nádraží má svůj důvod. Bez prodloužení chod-
níku bychom nemohli v této části označit přechod pro chodce, protože
norma říká, že přechod musí spojovat dva chodníky. V rámci projektu
můžeme vyřešit pouze toto malé prodloužení (včetně odvodnění na

straně u kapličky), přechod a osvět-
lení. Do budoucna se však budeme
snažit zajistit finance i na prodlou-
žení chodníku ve směru k autobuso-
vému nádraží.

Období školních prázdnin využijeme k rekonstrukci komunikace ke
školní jídelně, kde dojde i k rozšíření parkovacích ploch a úpravě pří-
stupových chodníčků ke školní jídelně. Ve stejné době dojde též k re-
konstrukci komunikace v Zahradní čtvrti od Novohradské hospody
k tělocvičně – i zde je plánováno rozšíření parkovacích stání a přede-
vším nový kryt vozovky

Poslední částí pak bude výstavba nové komunikace ve Vilové čtvrti
od Olejového rybníku k bývalé rotě a dokončení drobných oprav a dos-
tavby chodníku ve Vitorazské ulici.

Stavební práce zatím probíhají bez větších komplikací a věřím, že i
úseky, která nás čekají v letních měsících zvládne prováděcí firma bez
problémů a ve stanovených termínech. Vzhledem k tomu, že stavební
práce přinášejí mírné narušení provozu či uzavírky, chtěl bych občany
požádat o pochopení a vstřícnost. Je naší společnou snahou, aby práce
byly provedeny nejen kvalitně, ale zároveň bez zbytečného prodlužo-
vání a omezování. Věřím, že drobné komplikace vyváží skutečnost, že
získáme opravené a nové chodníky a komunikace, které budou násled-
ně dobře sloužit občanům a zvýší se bezpečnost chodců.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Vydávání rybářských lístků
Dnem 1. 7. 2011 nabývá účinnosti zákon č. 104/2011 Sb., kterým se
mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva,
rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně ně-
kterých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů. Výše
uvedenou novelou zákona o rybářství vydává rybářský lístek obecní
úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o
vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se
zdržují v obvodu jeho působnosti.

Pro Nové Hrady a okolní osady je to od 1. 7. 2011 Městský úřad
Nové Hrady, odbor životního prostředí.

Bližší podmínky pro vydávání rybářských lístků jsou uvedeny v usta-
novení §10 vyhlášky č. 197/2004 Sb. k provedení zákona o rybářství.

§10
Rybářský lístek

[K § 13 odst. 8 a odst. 11 písm. a) a b) zákona]

(1) Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu
10 let, 3 let nebo 1 roku ode dne jeho vydání.

(2) Rybářský lístek se vydává podle vzoru uvedeného v příloze č. 6.

(3) Kvalifikační předpoklady pro získání prvního rybářského lístku
jsou základní znalosti z oblasti rybářství, biologie ryb, právních
předpisů upravujících lov ryb, prokázané osvědčením o získané
kvalifikaci, vydaným právnickou osobou pověřenou ministerstvem
k ověřování znalostí žadatelů pro vydání prvního rybářského lístku.
Vzor osvědčení o získané kvalifikaci pro vydání prvního rybářské-
ho lístku a rozsah znalostí potřebných pro jeho vydání jsou uvedeny
v příloze č. 6.

(4) Kvalifikační předpoklady uvedené v odstavci 3 splňuje osoba, kte-
rá je rybářským hospodářem, zástupcem rybářského hospodáře
nebo rybářskou stráží nebo která doloží osvědčení o vykonání
zkoušky na rybářského hospodáře nebo na rybářskou stráž.

(5) Další rybářský lístek se vydá žadateli, prokáže-li se dříve vydaným
rybářským lístkem, popřípadě jiným dokladem osvědčujícím, že již
byl držitelem rybářského lístku.

(6) Cizinci se vydá rybářský lístek, prokáže-li se

a) dříve vydaným rybářským lístkem,

b) jiným dokladem, osvědčujícím, že již byl držitelem rybářského
lístku,

c) osvědčením o získané kvalifikaci podle odstavce 3, nebo

d) rybářským lístkem, licencí nebo obdobným dokladem, vyda-
ným ve státě, jehož je občanem.

Jaké jsou poplatky
Poplatek za vydání rybářského lístku s dobou platnosti:

a. 1 rok činí 100 Kč

b. 1 rok pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo oso-
by, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce
činí 50 Kč

c. 3 roky činí 200 Kč

d. 3 roky pro osoby mladší 15 let nebo studující rybářství nebo
osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo
funkce činí 100 Kč

e. 10 let činí 500 Kč

f. 10 let pro osoby studující rybářství nebo osoby, které zajišťují
rybářství v rámci svého povolání nebo funkce činí 250 Kč

Poplatek podle písmen b), d) a f) se vybírá, vydává-li se rybářský lís-
tek osobám mladším 15 let, žákům nebo studentům českých odborných
škol ve studijních oborech, popř. učebních oborech s výukou rybářství,
odborným pracovníkům na úseku rybářství, mají-li provozování rybář-
ství v pracovní náplni, rybářským hospodářům a osobám ustanoveným
jako rybářská stráž. Tyto osoby se prokáží správnímu úřadu potvrzením
školy o studiu nebo potvrzením o výkonu povolání nebo funkce na úze-
mí České republiky.

Formulář „Žádost o vydání rybářského lístku“ je k dispozici na
všech věcně a místně příslušných úřadech. (Bližší informace jsou
k dispozici na MěÚ Nové Hrady, odbor životního prostředí, nebo na
www.novehrady.cz  odbor životního prostředí). Z. Vaněk, OŽP

MAS Sdružení Růže
připravuje 7. výzvu a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže při-

pravuje další výzvu k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova. Dotace je vyhra-
zena na investiční projekty (rekonstrukce bu-
dov a ploch, nákup vybavení a technologií) ve
výši 50 tis. – 1 000 000 Kč. Žadatelé mohou
získat až 90% dotaci z rozpočtu projektu.

V této výzvě budou podpořena
tato opatření:
Infrastruktura pro předškolní výchovu

Opatření je zaměřeno na vytváření lepších ma-
teriálních a prostorových podmínek pro před-
školní výchovu v MŠ i v mateřských centrech.
V této fichi bylo podpořeno vybavení mateř-
ského centra v Borovanech, dětského hřiště u
mateřského centra v Trhových Svinech a u MŠ
v Borovanech i Ledenicích, dále MŠ v Trho-
vých Svinech, Benešově nad Černou a Svatém
Jánu.

Podmínky pro kultivaci životního prostředí
Opatření je zaměřeno na zlepšování vzhledu

obcí prostřednictvím úprav veřejných pros-
tranství a na jejich využití pro společenské,
kulturní a spolkové aktivity, včetně dětských
hřišť. Do přípravy i realizace projektu se před-
pokládá zapojení veřejnosti. Zde bylo podpo-
řeno 6 projektů (např. obec Horní Stropnice –
Revitalizace veřejného prostranství Světví,
Město Nové Hrady – Revitalizace veřejných
prostranství města Nové Hrady).

Podmínky pro rozvoj základních služeb
v obci (obnova místních prodejen, hasičských
zbrojnic, poštoven)

Toto opatření je zcela nové. Je zaměřeno
především na stavební obnovu, částečně na mo-
dernizaci vybavení (ne u hasičských zbrojnic)

Platné znění výzvy bude zveřejněno nejpoz-
ději do 15. července prostřednictvím webových
stránek MAS (http://mas.sdruzeniruze.cz a
www.venkovskatrznice.eu), kde je možno už
v současné době se seznámit s předběžným
obsahem uvedených opatření (Fichí).

Příjem žádostí bude probíhat od 3. – 10.
září v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Bo-
rovany). V červenci proběhne školení pro zá-
jemce o dotaci (26.7. od 14.00 v sekretariátu
MAS). Cílem školení je seznámit účastníky se
vším, co je spojeno s přípravou žádostí o dotaci
a následně s úspěšnou realizací plánovaných a
podpořených projektů. Účastníci semináře zís-
kají CD s kompletní dokumentací potřebnou
k sestavování a odevzdání žádosti. Uvítáme,
když nám Vaši účast na semináři předem na-
hlásíte. Kontaktní osobou pro organizaci se-
minářů a evidenci účastníků je Olga Černá
(cerna@rozmberk.org, 602 471 653).

V případě zájmu o bližší informace
kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny
(tel. 386 927 055, 724 643 050,
guthova@cb.gin.cz, cerna@rozmberk.org).
V sídle MAS (přístavba borovanské radnice)
poskytujeme také konzultace k Vašim zámě-
rům.

Zuzan Guthová, MAS Sdružení Růže

–––   OŽP informuje   ––––––– OŽP informuje   ––––––– OŽP informuje –––
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Od srpna bude v Trhových Svinech občanům k dispozici
Bezplatná právní poradna

Počínaje 3. srpnem t.r. bude každou stře-
du v prostorách městského úřadu Tr-

hové Sviny otevřena pro občany
Bezplatná právní poradna. Poradna
nabízí prostřednictvím odborných po-
radenských a konzultačních aktivit
orientaci v náročných životních situa-

cích, v nichž se občané nedokážou
sami orientovat. Bezplatnou právní po-

radnu provozuje občanské sdružení ICOS
Český Krumlov a jeho Centrum sociálních

služeb již pět let v Českém Krumlově. Za tuto dobu poskytla poradna
své služby více než 3000 klientů. Od srpna bude na základě domluv a
spolupráce s městem Trhové Sviny pobočka Bezplatné právní poradny
fungovat i v Trhových Svinech pro občany města a okolních obcí.

Pro koho jsou služby poradny určeny?
Služby poradny jsou určeny občanům v tzv. nepříznivé sociální situaci.
Jde o situaci, kdy si z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení, kri-
zové sociální situace, sociálně znevýhodněného prostředí nebo z jiných
závažných důvodů, nemohou lidé uspokojit životní potřeby a nemohou
sami řešit vzniklou situaci (tj. lidé například pobírající sociální dávky,
nezaměstnaní, lidé ve finanční tísni, s dluhy, lidé se zdravotním posti-
žením, lidé ve starobním důchodu, ženy na mateřské dovolené, ženy sa-
moživitelky, lidé v životní krizi...).

Cílem služby je podpořit osoby v nepříznivé sociální situaci tak, aby
mohly svou situaci řešit samy za pomoci odborného poradce, a to pros-
třednictvím rad, informací a případné další návazné pomoci.

Jak a kdy se můžete na poradnu v Trhových Svinech
obrátit?
V Trhovýh Svinech bude poradna otevřena každou středu v prostorách
městského úřadu (nová budova, Žižkovo Náměstí).

Otevírací hodiny pro klienty:
- středa 8.00 – 11.30 hod. - pro neobjednané klienty
- středa 12.00 – 14.30 hod. - pro předem objednané klienty
Poradna bude v dopoledních hodinách (8.00 – 11.30 h) otevřena pro ne-
objednané klienty, v čase od 12 do 14.30 pak pro předem objednané kli-
enty. Objednávat se je možné prostřednictvím níže uvedených
kontaktů:

– telefonicky: 774 110 124, 380 727 600
(pondělí až čtvrtek od 9.00 do 17.00 hod.)

– e-mailem: pravni.poradenstvi@krumlov.cz

– případně osobně v otevíracích hodinách poradny

Jak poradna funguje a jaké služby nabízí?
Bezplatná právní poradna je registrovanou sociální službou poskytova-
nou dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a služby poradny
jsou tak ze zákona poskytovány zdarma. Poradna má za úkol bezplatně,
nestranně a individuálně pomáhat osobám v nepříznivé sociální situaci,

poskytovat rady a
informace. Poradna
se snaží o zvyšová-
ní samostatnosti a
informovanosti lidí
ohrožených sociálním vyloučením a o jejich začleňování do společnos-
ti, prostřednictvím služeb sociálního a právního poradenství. Usiluje
o to, aby osoby v nepříznivé sociální situaci zvýšily své právní vědomí
a tím i možnost svou situaci řešit samostatně.

Bezplatné právní poradenství zahrnuje odborné sociální pora-
denství (poskytování potřebných informací přispívající k řešení situace
lidí v nepříznivé sociální situaci, zprostředkování pomoci na jiné od-
borníky, organizace a instituce…) a základní právní poradenství
(konzultace a definování problémů a navržení možných řešení, zpraco-
vání právní stránky problému a navržení možných řešení, sepsání do-
kumentů potřebných k řešení případu…), a to v těchto oblastech:

– Občanské právo - např. exekuce, insolvenční právo, nájem a proná-
jem, ochrana spotřebitele, společné jmění manželů…

– Pracovní právo - vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem,
např. pracovní smlouva, ukončení pracovního poměru, mzdy, do-
volená....

– Rodinné právo - manželství, vztahy mezi rodiči a dětmi, úprava po-
měrů k nezletilým dětem, výživné, úprava styku rodiče s dítětem,
rozvodové a porozvodové spory…

– Správní právo - nesprávné postupy úřadů, pracovníků úřadů,
stížnosti…

– Sociální systém - druhy a nároky sociálních dávek ad.

– Lidská práva - porušování základních práv osob…
Kontakt s klienty zajišťuje odborný sociální pracovník Bezplatné

právní poradny, pro případy, kdy je nezbytné využít služeb právníka,
poradna spolupracuje s externími právníky, kteří řeší složitější případy
a konzultace.

Podrobnější informace můžete získat na www.css.krumlov.cz, sekce
Právní poradna zdarma.
Přímý odkaz:
http://www.css.krumlov.cz/index.php?page=page&pid=112
Bc. Tereza Lysoňková,
sociální pracovník Bezplatné právní poradny
tel.: 774 110 124, 380 727 600
e-mail: pravni.poradenstvi@krumlov.cz
www.css.krumlov.cz

Kontakt na zřizovatele Bezplatné právní poradny:
ICOS Český Krumlov, o.s.
Centrum sociálních služeb – pracoviště ICOS
Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
tel.: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz

SeniorKlub informuje:
CK Máj pořádá zájezd do Prachovských skal na 2 dny 3. – 4. 9. 2011
cena 1 590,- Kč. Zájemci hlaste se co nejdříve na tel. pí A. Badoško-
vá 607 776 951 nebo pí. J. Hambergerová 725 713 655, aby se to
mohlo objednat.

Další nabídka:
ČIMELICE Výstava a prodej květin – čtvrtek 25.8.2011, 7.00 hod.

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem organizátorům setkání rodáků a příz-
nivců Byňova, které se uskutečnilo v sobotu18. června 2011.

Příjemnou atmosféru vytvořenou vzpomínkami a radostí ze set-
kání nepokazil ani déšť. I tak zábava trvala do pozdních hodin.

Všem, kteří přiložili ruku k dílu a zasloužili se na zdárném průbě-
hu akce děkuji a všem nám přeji, ať se můžeme ve zdraví opět v By-
ňově sejít. Zdeňka Jandová
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Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje,
dne 28. 5. 2011 se uskutečnila v Nových Hradech obvodová soutěž

v požárním sportu dospělých. Soutěž pořádal Sbor dobrovolných hasi-
čů Nové Hrady. Soutěž proběhla na tréninkovém fotbalovém hřišti TJ
Nové Hrady. Soutěžilo se v kategoriích muži bez omezení, ženy bez
omezení a muži nad 35 let. Přestože nám počasí moc nepřálo a téměř po
celou dobu soutěže pršelo, celkový dojem ze soutěže byl dobrý. Dík
patří všem, kteří se podíleli na zdárném organizačním zajištění soutěže.

Soutěže se zúčastnilo celkem 11 družstev ve všech kategoriích.
V ženách to byla družstva: Žár, Byňov a H. Stropnice, v mužích bez
omezení družstva: N. Hrady, Žár, H. Stropnice, Rychnov u N. Hradů
a Byňov, v mužích nad 35 let družstva: N. Hrady, Údolí u N. Hradů a
Hranice. Soutěž probíhala v kategoriích muži nad 35 let a ženy v požár-
ním útoku, v kategorii muži bez omezení v požárním útoku a štafetě na
4 x 100 m překážek. V důsledku špatného počasí, a tím i možnosti zra-
nění, byly nakonec po domluvě překážky (bariera a kladina) vypuštěny.

Výsledková listina
Kategorie ženy:

1. H. Stropnice
2. Žár
3. Byňov
Kategorie muži nad 35 let:

1.  Údolí u N. Hradů
2.  Nové Hrady
3.  Hranice
Kategorie muži bez omezení:

1.  Žár
2.  Rychnov u N. Hradů
3.  Byňov
4.  Nové Hrady
5.  H. Stropnice

Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na
zdárném průběhu soutěže a všem sponzorům. Městu Nové Hrady a
p. starostovi Mgr. V. Hokrovi, pod jehož patronací soutěž proběhla, TJ
Nové Hrady za bezplatné zapůjčení tréninkového fotbalového hřiště a
firmě Dobrá Voda a. s. za sponzorský dar v podobě balené vody pro
všechny zúčastněné.

Jiří Jann

HASIČI INFORMUJÍ
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Už jsme doma z výletu, nezmokli jsme ……
Ve čtvrtek 16.6. jsme se vydali pěšky do Štiptoně na sádky, kam nás

pozvali manželé Krajčírikovi. Domluvili jsme se na ukázce práce p.
Krajčírikové „jak a z čeho se vylíhne rybička“.

Do batůžku nám rodiče zabalili dobroty, buřtíka, pití, vybavili jsme
se reflexními vestami a vyrazili Údolákem na cestu do Štiptoně. Zdolali
jsme pěšinu u Wegerů a cestu po silnici jsme zvládli s lanem a p. učitel-
kami hravě. U stavebnin už na nás čekal p. Flieger s bonbony – to bylo
překvapení, o kus dál nás pozvala na svoji zahradu p. Ottenschlägerová,
abychom posvačili a uhasili žízeň. Vždyť už jsme ušli „kus“ cesty. Ale

to nejhezčí nás teprve
čekalo.

Naproti nám přijel
p. Krajčírik a začly se
dít věci. Sotva jsme
došli na sádky, čeka-
ly na nás p. Krajčíri-
ková a p. Rošková
s připravenými stoly
dobrot (tatranky, buř-

ty, rohlíky, mléko, lupínky, ovoce, zelenina,….) – to vše krásně naaran-
žované, prostě raut jak má být. Opět jsme posvačili a najednou jsme
slyšeli houkat hasiče. Mysleli jsme, že hoří, ale to přijeli hasiči pozvaní
p. Krajčírikem a celou hodinu se nám věnovali na hasičském autě.
Všichni jsme hasili a několikrát se povedlo uhasit i přihlížející.

Pak nás p. Krajčíriková – maminka našeho kamaráda Honzíka –
provedla líhní a hezky nám vyprávěla jak se vlastně rybičky líhnou a co
všechno je k tomu potřeba. Protože přišla doba oběda, už nás čekal roz-
dělaný oheň, každý dostal svůj klacek  a šup „buřtíku, už se peč“.

Začínala na nás jít únava, ale protože jsme pilní broučci, tak musíme
také chvíli pracovat. Na stolech již máme připravenou práci a tak malu-
jeme, lepíme, střiháme a naše ryby? Prostě nádhera. Je nám horko, ale
to už tady je Honzíkův taťka, že pro nás má ještě jedno překvapení! Sád-
ka, do které teče voda a uvnitř hračky! To bylo žůžo. Škoda, že už je
tady pro nás  p. Schattauer  s autobusem a my musíme domů.

Byl to krásný a zábavný den a my všichni moc a moc děkujeme
všem, kdo se o nás ten den tak hezky starali. Děkujeme také TJ Nové
Hrady za půjčení autobusu, který nás odvezl zpět do školky.

Vaši BROUČCI a p. učitelky Vicánová a Dibďáková
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Sluníčkový výlet
Děti ze třídy Sluníček si ve čtvrtek 16. 6. vyšly na polodenní výlet do
lesa. Cestou plnily úkoly skřítka Lesánka – poznat keř, jehličnatý a list-
natý strom, hod šiškou na cíl, štafetový běh, překonávání přírodních
překážek, poznávat na tabulích koho v lese můžeme potkat atd. Rozví-
jely smyslové vnímání – zvuky, vůně, barvy lesa. Jako vyvrcholení si
děti opékaly buřtíka na ohníčku, který si společně připravily. Zároveň
poznávaly nebezpečí ohně – kde se smí rozdělávat a jak oheň pečlivě
uhasit, aby nevznikl požár. Nakonec po sobě pečlivě uklidily. Výlet se
zdařil, počasí nám přálo a děti se dobře bavily.

SLUNÍČKA a p. učitelka Wolzová

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLKY
Sportovní hry
1. června 2011 pořádala Mateřská škola
Nové Hrady 5. sportovní hry na oslavu Dne
dětí. Všichni zúčastnění vyhráli a dostali
sladkou odměnu a diplom.

Dopravní školička
Jako každý rok, tak i letos se vypravily
předškolní děti na dopravní hřiště v Třebo-
ni. Vyzbrojeni koloběžkami, ochrannými
přilbami a většími či menšími vědomostmi
z dopravní výchovy, vyjeli do světa řidičů
pod vedením učitele autoškoly pana Marti-
na Ille. Na silnici s dopravním značením,
signalizací světelnou (křižovatky) i zvuko-
vou (železniční přejezd) prokazovali své
schopnosti, dovednosti a znalosti bezpečně
jezdit a dbát předpisů.  Vaše školka

Mateřská škola Nové Hrady nabízí ještě
několik volných míst pro děti od 3 do
6 let a pro děti, které dosáhnou 3 let
v průběhu školního roku 2011 – 2012.

Návštěva z Rakouska
Mateřská škola Nové Hrady je od září 2009 zapojena do přeshraničního projektu „Interkulturní
vzdělávání dětí a dospělých“. Tento projekt je realizován v rámci programu Cíl Evropská územní
spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013. Projekt je financován z prostředků Evropské
unie a podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje. Partnery projektu jsou: Úřad dolnorakouské zemské
vlády, oddělení pro školy a mateřské školy, St. Pölten, Zařízení pro další vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice, Vysočina Education, Středisko slu-
žeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno.

Jeho cílem je seznámení dětí předškolního věku z Čech, Moravy, Slovenska a Dolního Ra-
kouska s jazykem sousední země, s národními zvyky, jídlem, hrami, náboženstvím a rozvoj spo-
lupráce mezi mateřskými školami v pohraničí.

V naší MŠ již druhý školní rok seznamuje nejstarší děti s německým jazykem paní učitelka
ZŠ Kateřina Marešová a k ní se přidala naše paní učitelka Šárka Dibďáková. Obě hravou formou
děti seznamují s jazykem prostřednictvím her, tanečků, písní, básní, výtvarných, tělovýchov-
ných a tvořivých pracovních činností. Dalším cílem tohoto projektu je upevňování kontaktů,
rozvoj spolupráce mezi dětmi, rodiči, pedagogy, zodpovědnými pracovníky z oblasti školství a
místních samospráv. Naší partnerskou a spřátelenou školkou je Kindergarten Großschönau, s je-
jichž dětmi a pedagogy se přátelíme již od roku 2007. Tyto děti se svými rodiči, učitelkami a zá-
stupci obce přijely na návštěvu k nám do MŠ. 24. května 2011 v devět hodin ráno přijel
z Rakouska velký autobus a mikrobus, z nichž vystoupilo na padesát návštěvníků školky. Děti se
svými rodiči si prohlédly školku, kde je přivítal pan starosta Vladimír Hokr a rozdělily se na dvě
skupiny. Ve třídách Sluníček a Broučků ochutnaly naší svačinku a občerstvily se. Poté viděly
činnosti našich dětí, slyšely písničky a básničky, které umí děti německy. Rakouské děti se nene-
chaly zahanbit a ukázaly nám, jak umí česky. Následovaly společné aktivity – zpěv, pohyb a hry.
Na zahradě se děti vzájemně okukovaly a nesměle seznamovaly při prozkoumávání a užívání
všech hracích částí zahrady a měly možnost slyšet německy hovořit děti a jejich rodiče, vnímat
jejich jazyk.

Čas rychle ubíhal a přišla chvíle odjezdu. Všichni se vzájemně rozloučili a slíbili si brzké set-
kání v Rakouské školce a pak zase u nás na masopustu! Nashledanou – auf Wiedersehen!

E. Heřmanová
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Tak už tu máme prázdniny, ale samozřejmě musíme ukončit naší hru
Školní družina má talent a informovat vás o tom co se u nás na konci
školního roku stalo.

26.–27. května jsme se jako každý rok vypravili na dvoudenní výlet
tentokrát v tábornickém duchu, kde jsme si ale opět mohli prověřit svůj
talent hned v několika disciplínách. Nejvíce pohybové.

Letní dětský tábor Beruška u Počátek nás přivítal slunečným po-
časím, které se během noční hry proměnilo v noční bouřku a deštivý
páteční den. Bohužel jsme kvůli tomu nestihli všechno co bylo napláno-
váno. Tématem našeho pobytu byla záchrana princezny ze spárů draka
Ofituse. Mohli jsme vyzkoušet své síly a odvahu na lanovém centru a
sjezdu na provazové lanovce, zápasy sumo, střelbu z luku a paintbo-
lových pistolí, taneční koberce. Celé dva dny byly naplněny aktivita-
mi, takže uběhly jako voda a my se šťastně vrátili do náručí maminek
a tatínků.

Hned další týden na náš svátek 1. 6. jsme
opravdu předvedli naše talenty na besídce
v Českém domě. Doufáme, že se všem líbila a
že jsme aspoň někoho potěšili naším zpěvem,
přednesem, tancem a Zumbou.

15. 6. Se strhl před družinou neobvyklý
šrumot. Muzika hrála a všichni tančili. Ptáte se,
co se dělo? To se před ŠD uskutečnila Zumba
párty. Tancovalo všechno co mělo nohy a ruce.

Konci školního roku jsme dali sladkou teč-
ku v podobě zmrzliny a vyhodnocení celoroč-
ní hry a naší soutěže Školní družina má talent:

A tady jsou nejprve květnové výsledky:
Výtvarná část:
Zel. odd. - Míša Homer
Oranž. odd. - Vojta Švarc
Červ. odd. - Kristýna Polesová
Hudební část:
Zel. odd. - Matěj Kučera
Oranž. odd. - Dominik Budín
Červ. odd. -  Richard Kempný
Pohybová část:
Zel. odd. - Verunka Valíčková
Oranž. odd. - Jirka Míča
Červ. odd. -  David Jarolímek

Největší talenti naší školní družiny za
celý rok a všechny kategorie jsou:
Zelené oddělení
1) Vojta Drachovský
2) Verunka Machová
3) Šárka Hanousková
Oranžové oddělení
1) Barča Čadová
2) A. Kubíčková a M. Blafková
3) Hubert Ottenschläger
Červené oddělení
1) Kristýna Polesová
2) Eliška Rolínková
3) Tereza Fritzová

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE

Výherci celoroční soutěže K. Polesová, B. Čadová, V. Drachovský

VÝLET
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Postřehy našich dětí:
Co se ti nejvíc líbilo na výletě?
Hraní her (řekla Šárka H.), Noční hra (řekl
Vojta Drachovský), Lanovka (řekla Anežka
Kuřilová), Lanové atrakce (řekl Vítek Soubus-
ta), Drak Otitis  (řekl David Šídlo)

Kdo je v naší ŠD největší talent?
Marek Rolínek (řekl V. Princ), Celá družina
(řekla Anežka Kuřilová), Kristýna Polesová
(řekla   většina dětí z červeného oddělení)

Na otázku – Kam by si rád jel na výlet příští
rok, většina dětí odpověděla – k moři.

Nakonec, ale ne v poslední řadě, bychom rádi poděkovali všem, kteří s námi během roku
spolupracovali. Jmenovitě: panu řidiči Vicánymu, který nás bezpečně dovezl na i z výletu a
již po několikáté s námi strávil doufáme že příjemné dva dny. Paní Marušce Vochozkové za
její fotografickou dokumentaci besídky. Pani Caplové a firmě Flop za malé dárečky pro děti.
Panu Šebelovi za natáčení našich vystoupení, paní Jarolímkové a KIC za ochotnou
spolupráci a pomoc během celého roku.

Všechny fotografie z celého roku můžete shlédnout na adrese
http://sduklouzajicihoslunicka.rajce.idnes.cz/

Soubory jsou z hlediska bezpečnosti zaheslovány. Na heslo se můžete informovat u vy-
chovatelek, nebo na e-mailové adrese klouzajicislunicko@email.cz

Přejeme všem dětem příjemné prožití prázdnin bez nehod, zranění a nemocí.
Vychovatelky ŠD

ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE (pokračování ze str. 12)

Zumba párty Zumba párty

Aerobik na besídce Moderátorky  Eliška a KristýnaBrekdance

Oranžové oddělení ŠD Závěrečná písnička

Zpívání pro radost
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Nezmaři dětem
Na závěr školního roku uspořádalo KIC Nové
Hrady pro děti z I. st. základní školy a předško-
láky z MŠ koncert kapely Nezmaři. Hodinový
program plný muziky, zpívání i povídání, tles-
kání i tancování nadchnul opět všechny děti
(a věřím, že i učitele). I muzikanti si pochvalo-
vali, že místní děti mají hudbu „v krvi“, že
skvěle reagují na muziku a znají písničky.
Koncert byl prima pro obě strany – pro publi-
kum i muzikanty, a také pro naše kulturní
centrum... K. Jarolímková

Koncert pro náctileté
I pro žáky 2. stupně základní školy se konal
v červnu závěrečný „výchovný“ koncert
pořádaný novohradským kulturním cen-
trem. Na něm vystoupili téměř jejich vrs-
tevníci, a to žáci hudební školy Yamaha
z Č. Budějovic. Předvedli svoji koncertní
show zaměřenou především na populární
hudbu a podle chování publika to byla snad
dobrá volba. Už proto, že několik dětí nám
řeklo, kdy kapelu zase pozveme (?). Tak
někdy příště…. K. Jarolímková

V pondělí 6. 6. 2011 se uskutečnila „Velká šipkovaná“
pro děti z 1. stupně ZŠ Nové Hrady
Zde je několik ohlasů přímo od dětí, jak se jim hra líbila
Ohlasy na šipkovanou

Šipkovaná se mi moc líbila, protože bylo krás-
né počasí a vodopád se lesknul jako diamant.

Šárka Nohavová, 4. třída

Hurá! Bylo to bezvadné dopoledne. Nejvíc se
nám líbily úkoly z prvouky a taky úkoly, kde
jsme odhadovali vzdálenosti.

Žáci 3. třída

6.června šla naše třída na výlet k vodopádu.
Měli jsme zábavné úkoly. Jaký savec lítá?
Byla to sranda. Zvládli jsme všechny úkoly.
Líbila se mi příroda. U vodopádu byl
chládek a tam jsme se nasvačili. Výlet
připravili čtvrťáci s paní učitelkou Vy-
hlídkovou. Bylo to krásné!

Anna Dvořáková 2. třída

Mně se šipkovaná líbila, protože se tam
dělaly úkoly.

Matěj Kučera, 1. třída

Viděl jsem veverku, housenku a mrave-
niště. U vodopádu bylo dobře, svačili
jsme a lezli na kameny.

Dominik Budín, 2. třída

Od školy jsme šli k vodopádu a dělali
jsme šipky. Hledali jsme dopis, našla
ho Krisťa. Ve škole jsme dostali od pani
učitelky dárky. Děkuju pani učitelce
Petře a pani asistentce Jitce

Martin Cápl , 4. třída

Cesta byla nádherná, hlavně ten les
okolo nás. Úkoly jsme zvládli. U vodo-
pádu nám bylo opravdu báječně.

Anežka Kuřilová, 2. třída

Na šipkované se mi moc líbilo. Celou jsme
ji připravili a dostali spoustu odměn. Hráli
jsme hry a hledali papírek s nápovědou,
kde je ukrytý poklad. Byl ve třídě!! Byl to
krásný den.

Tereza Fritzová, 4. třída

Myslím, že den dětí se nám opravdu skvěle
vydařil. Jsem moc ráda, že se všichni
zúčastnili a užili si ho. Děkuji všem čtvrťá-
kům za velkou pomoc.

Mgr. Petra Vyhlídková
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Soutěž Mladých zdravotníků
Ve středu 18.5.2011 jsme se opět po roce

vypravili na klání zdravotních hlídek, které se
konalo již tradičně na Výstavišti v Českých
Budějovicích. Naše soutěžní družstvo tvořily
ostřílené zdravotnice Bára Hofmannová, Han-
ka Buštová, Lucka a Ela Homolkovy a nová-
ček Petr Michale.

Žáci zasahovali při fingované dopravní
nehodě cyklisty, transportovali zraněného,
bravurně zvládli obvazovou techniku. V do-
provodné hasičské soutěži Ukaž, co umíš uz-
lovali, balili evakuační zavazadlo, oblékali se
do improvizačních obleků a pomůcek.

Letos jsme obsadili krásné 5.místo (lepší-
me se každým rokem - loni jsme skončili na 6.,
předloni na 9. místě) .Že bychom brzy dosáhli
na stupně vítězů?

Mgr. Kateřina Vítovcová
Dne 18. 5 .2011 jsme se vydali soutěžit se

znalostmi první pomoci. Na pěti stanovištích
jsme si zkoušeli své dovednosti a to, jak by-
chom se zachovali při nehodě či úrazu. S do-
vednostmi, které jsme nasbírali ve zdravotním

kroužku, který vede paní učitelka Vítovcová,
jsme obsadili 5.místo. Domů jsme se vraceli
s dárky a dobrým pocitem, který nás těšil ještě
dlouho po soutěži.

Bára Hofmannová, VII.A

18 .5 .2011 jsem se zúčastnila zdravotnické
soutěže, kterou pořádal Červený kříž. Vždy se
na tuto soutěž těším, protože tam můžeme
ukázat své znalosti, i se mnohému přiučit.
Soutěž probíhá na Výstavišti v Českých Budě-
jovicích. Je tam připraveno 5 stanovišť se
zdravotnickým zaměřením a několik hasič-
ských (některá soutěžní, jiná ne). Jako nesou-
těžní stanoviště mě zaujali potápěči (mohli
jsme si vyzkoušet jejich vybavení). Novinkou
pro nás byl uzel dvojitá osmička, o kterém
jsme před tím neslyšeli. Ve zdravotní části
jsme byli velice chváleni, tudíž se to ukázalo
na konečných výsledcích. Každým rokem se
zlepšujeme. Škoda jen, že jsem se této soutěže
zúčastnila naposledy.

Lucie Homolková, IX. tř.

Ukázková
hodina angličtiny

Ve středu 8. 6. 2011 viděli druháčci
ukázkovou hodinu z jazyka anglického pod
vedením p. učitelky Ireny Schaffelhofero-
vé. Děti se tak mohly seznámit zábavnou
formou s tím, co je čeká nadcházející škol-
ní rok.

Třeťáci celou dobu mluvili anglicky,
postupně se nám všichni představili, s chutí
nám zazpívali veselé písničky, názorně
předvedli barvy. Svoje představení zakon-
čili scénkami „Boudo budko“ a objednává-
ní jídel v anglické restauraci.

Druháci zjistili, že mnohá slova jsou
jim již známá, mají jen jinou výslovnost.
Také znali některé písničky. Bylo vidět, že
starší žáci předvedli mladším své znalosti
rádi a naopak ty mladší představení zaujalo
a jistě pro ně bude motivací pro učení se
cizímu jazyku.

Druháčci nakonec dostali od p. učitelky
Schaffelhoferové pexeso s anglickými slo-
víčky, které je též zaujalo.

Po odchodu návštěvy jsme s dětmi ho-
vořili o tom, jak je důležité umět dobře ně-
jaký cizí jazyk. Zdá se, že se většina dětí už
teď na nový předmět těší.

Mgr. Zdeňka Valenzová, II. třída
Sportovní rybáři dětem

Místní organizace Českého rybářského svazu zorganizovala u příležitosti Dětského dne již
tradičně rybářské závody pro děti školního i předškolního věku. Na sportovním revíru Zevlův
rybník se 11. června sešlo asi 25 soutěžících, většinou v doprovodu rodičů.

Počasí nám moc nepřálo, to však mladým rybářům očividně nevadilo, přišli vybaveni a hlav-
ně s odhodláním a rybářskou zapáleností pro sportovní rybolov. Členové místní organizace jim
připravili i doprovodné akce zejména na zahřátí, ale i dostatek sladkostí a laskominek a také
zhruba v polovině závodu i opékání buřtů.

Počasí se nakonec umoudřilo a tak mohli být závěrem vyhlášeni vítězové závodu, kterými se
nakonec stali všichni. Na každého se nakonec nějaká cena dostala. Uvedeme proto alespoň první
místo Miroslava Svitáka, které získal za 431 cm nachytaných ryb a pro zajímavost, největší chy-
cenou rybou byl kapr 48 cm.

Dětičkám k jejich svátku Místní organizace sportovních rybářů

Nejmladší účastnice závodůStupně vítězů 1. místo
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ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA 2011
MEMORIÁL RNDr. S. KUČERY – 18. ROČNÍK

Ve středu 1. 6. 2011 se na Nových Hradech opět konala každoroční
soutěž ze znalosti přírody Novohradska. V praktické části, která je vy-
mezena stezkou Sokolího hnízda, soutěží čtyřčlenná družina v pozná-
vání rostlin, živočichů, hub, šišek a minerálů. V teorii soutěží již
každý sám za sebe a v testech – učivo základní školy – prokazují své
znalosti z botaniky, zoologie, biologie, klimatologie, mineralogie a
ekologie.

Již podruhé měla soutěž tři kategorie, ve kterých se soutěží o pu-
tovní poháry ZO ČSOP a další hodnotné ceny. První tři soutěžící
z každé kategorie obdrží také velmi hezké diplomy. Mladí myslivci a

ochránci přírody z Nových Hradů získali pohár v kategorii A – nejmladší - 4. a 5. třída, a to ve
složení Kateřina Pávková, Tereza Říhová, Václav Pávek a Sára Deberová. V jednotlivcích osa-
dili první čtyři místa. V kategorii B jsme nesoutěžili, nemáme děti v tomto věku. Našemu druž-
stvu kategorii C – 8. a 9. třída ve složení Hana Šáchová, Barbora Rafaelisová, Daniela Trsková a
Lucie Ottenschlägerová se podařilo obhájit loňské prvenství a opět získalo pohár do svého drže-
ní. V jednotlivcích se umístnila děvčata následovně. První Hana Šáchová, druhá Barbora
Rafaelisová, šestá Daniela Trsková a osmá Lucie Ottenschlägerová.

Naše poděkování patří Městu Nové Hrady zastoupené starostou Mgr. Vladimírem Hokrem,
hlavním garantem soutěže. Hlavní sponzor letošního 18. ročníku soutěže byl radní Jihočeského
kraje Ing. František Štangl. Další sponzoři soutěže ZNÁŠ PŘÍRODU NOVOHRADSKA: GPN
s.r.o. Trhové Sviny, Český rybářský svaz Nové Hrady, Trefa Jednota České Budějovice, Marius
Pedersen, A.S.A. a Ecobat. Poděkování patří také dospělákům z naší organizace ČSOP, kteří se
významně podíleli na přípravě a realizaci této soutěže. L. Starý

Zlatá srnčí trofej
Hluboká nad Vltavou

Neděle 23. 5. 2011 se povedla. Krásné slu-
nečné počasí přivítalo účastníky okresního
kola Zlaté srnčí trofeje – soutěž ze znalostí
myslivosti. Naše sedmička z Nových Hra-
dů, až na jedno děvče, jsou v této soutěži
nováčky. Letošní kolo této soutěže pro nás
znamenalo takové malé seznámení. Poved-
lo se nám páté, desáté a jedenácté místo
v mladší kategorii, devatenácté a jeden-
advacáté místo mezi nejmladšími a šesté a
patnácté místo ve starší kategorii. Tak ahoj
zase příští rok. Lad. Starý (i foto)

JARNÍ VÝPRAVA NA DRUHÝ POKUS
HOJNOVODSKÝ PRALES

Tak se nám to povedlo, patron Dobroslav nám přál. Naše jarní výprava do pralesa se nám
zdařila. Počasí jak malované, bez mráčků, sluníčko se na nás smálo od samého rána a tak naše
putování nic nekazilo. Sešlo se nás v neděli 5. 6. na nádraží v Nových Hradech deset odvážných.
Autobus nás dovezl na Hojnou Vodu, odkud se šlapalo po stezce do kopce směrem k Vysoké.
Další naše cesta již vedla boční cestou až do pralesa. Stále bylo co pozorovat a těšit se z nádher-
ného ticha. Posuďte sami, jak krásně je v pralese nedaleko civilizace. L. Starý (i foto)
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Střední škola v Českých Velenicích oslaví v říjnu 65. výročí
Úctyhodné půlkulaté výročí 65 let od své-

ho založení si letos v říjnu připomene Střední
škola v Českých Velenicích, sídlící v ulicích
Revoluční a Vitorazská. Za dobu své existence
prošla samozřejmě řadou změn (původně byla
zřízena jako železniční učiliště) a připravila
celkem několik tisíc učňů, studentů a studentek
do dalšího života.

Nebylo jistě náhodné, že dopravní škola
byla již pouhý rok po druhé světové válce zří-
zena právě v Českých Velenicích. Zde byly to-
tiž v provozu tehdy již více než 75 let důležité
železniční opravny a strojírny, které v novém
poválečném období zažívaly opětnou vlnu
konjunktury a potřebovaly proto velké množ-
ství kvalifikovaných pracovníků. Nové učiliš-
tě dodalo strojírnám první absolventy již po
necelých třech letech a právě námi vyučení
kováři, zámečníci, kotláři, svářeči a později
také elektrikáři spoluvytvářeli do velké míry
tehdejší prosperitu podniku. Naši první žáci
byli strojírnám i samotnému městu České Ve-
lenice velmi prospěšní dokonce ještě před
svým vyučením jako nekvalifikované síly.
Jako brigádníci zde totiž odpracovali spolu se
svými učiteli doslova tisíce hodin při odstra-
ňování škod po válečném bombardování.
Město České Velenice pak občanskou angažo-
vanost našich prvních žáků a učitelů po záslu-
ze ocenilo, když pro potřeby školy vyčlenilo
počátkem 50. let velkou budovu ve Vitorazské
ulici, ve které působíme dodnes. Do té doby
výuka probíhala ovšem dosti provizorně, tu
v areálu železničních opraven, tu zase v dřevě-
ných nádražních budovách, vybudovaných pů-

vodně jako záchytný tábor pro německé vojá-
ky. I taková byla první léta našeho působení
v Českých Velenicích.

Samotné českovelenické železniční oprav-
ny (ŽOS) náležely dříve československému
státnímu podniku ČSD a právě tato skutečnost
vyprofilovala posléze druhé zaměření školy;
k oborům strojnickým a později elektrotech-
nickým přibyly v sedmdesátých letech i obory
dopravní. Ty byly nejprve zcela logicky velmi
úzce spjaty právě se železnicí. Později prošla
výuka dopravních předmětů významnou pro-
měnou, kdy stále více prostoru bylo vyhrazeno
i dopravě silniční, vodní, dopravní logistice,
dopravnímu managementu, apod. Přesto má
železniční problematika na naší škole své
významné místo i dnes – mimochodem – jako
na jediné střední škole v jihočeském regionu.

Všechny dřívější i novodobé změny mají
svá opodstatnění. Jsme si totiž dobře vědomi,
že v současném období rychlých společen-
ských, politických a hospodářských změn je
nutné pružně reagovat na potřeby pracovního
trhu a tomu přizpůsobit vzdělávací nabídku,
zavádět moderní výukové metody, využívat
stipendijní výhody pro žáky, získávat vybave-
ní i finanční prostředky z evropských projek-
tů, zkrátka připravovat naše absolventy tak,
aby byli na trhu práce konkurenceschopní a
žádaní.

Velmi důležitou etapou pro naši školu bylo
rekvalifikační studium v letech 1998 – 2006,
kdy si u nás více než 800 zaměstnanců Čes-
kých drah zvyšovalo kvalifikaci nejdříve
v maturitním oboru Mechanik silnoproudých

zařízení a od roku 2000 také v oboru Operátor
provozu a ekonomiky dopravy. Od roku 2006
běží výuka nástavbových oborů v dálkové
formě.

V současnosti nabízí naše škola pro žáky a
žákyně s ukončenou povinnou devítiletou
školní docházkou tyto obory studia: v denní
formě tříleté učební obory Strojní mechanik a
Komerční pracovník v dopravě, čtyřleté matu-
ritní obory Operátor provozu a ekonomiky do-
pravy, Mechanik elektrotechnik se zaměřením
na silnoproud a Management v dopravě – do-
pravní logistika EU. V dálkové formě vyuču-
jeme obor Provoz a ekonomika dopravy a
nástavbové obory Dopravní provoz, Provozní
technika a Elektrotechnika.

Ale zpět k 65. výročí školy. Jistě Vás zají-
má, kdy přesně je oslavíme a také, co jsme si
pro Vás přichystali. Takže oním slavnostním
dnem bude pátek 14. října 2011. V rámci dne
otevřených dveří si mohou naši absolventi
i další zájemci z řad veřejnosti prohlédnout
školu i domov mládeže, připravujeme vydání
almanachu s doplněním seznamů absolventů
dálkového a rekvalifikačního studia, v KD Be-
seda bude připraven kulturní program. Podrobné
informace s přesným harmonogramem budou
zveřejněny v září.

Již dnes srdečně zveme k návštěvě naší
školy nejen absolventky a absolventy, veřej-
nost, ale i budoucí studenty naší školy. Všich-
ni budete v pátek 14. 10. 2011 vítáni!

Mgr. Jiří Oesterreicher

STROM ROKU 2011
NADACE PARTNERSTVÍ – strom života le-
tos již po desáté vyhlásila anketu Strom roku
2011. Letos poprvé jsme do této ankety přihlá-
sili strom z okolí Nových Hradů a to DUB
LETNÍ nad Lázničkami, který je nazýván
návštěvníky Tereziina údolí jako STROM
SVATEBČANŮ.

Do letošní celostátní ankety Strom roku
bylo přihlášeno 67 návrhů ze 13 krajů republi-
ky. Odborná porota, ve složení Petr Francán,
fotograf Helena Knappová, Ministerstvo život-
ního prostředí Jaroslav Kolařík, Schola Arbori-
cultura Zdeněk Kovářík, společnost Prostrom
Bohemia Jaroslav Michálek, Krajské muze-
um Sokolov Bohumil Reš, Agentura ochrany
přírody a krajiny ČR Ljuba Václavová, doku-
mentaristka Jiří Košík, Senior activity, navr-
hovatel Stromu roku 2010 Dagmar Fetterová,
Národní památkový ústav Ladislav Kejha,
Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu
Hana Rambousková. Nadace Partnerství vy-
brala 12 finalistů a náš strom patří do této dva-
nácky.

O vítězi následně rozhoduje veřejnost pros-
třednictvím DMS nebo hlasovacích archů. Hla-
sování bude probíhat od 10. července 2011 do
10. října 2011 a včas vás budeme o všem ve
Zpravodaji informovat.

ZO ČSOP Nové Hrady, příspěvek a foto:
Ladislav Starý
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Plánujeme na léto
V předstihu informujeme o plánovaných tvůrčích dílnách v průběhu
prázdnin. Další podrobné informace budou uveřejněné v NZ, dále
v KIC N. Hrady a  Koželužně.

Ó 2. - 6. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.

Keramika

Ó 2. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod.

Den se šperky

Ó 9. - 13. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.

Potisk textilu

Ó 9. 8. 2011, 10.00 – 17.00 hod.

Den s Pedikem

Ó 16. - 20. 8. 2011, 10.00 – 16.00 hod.

Dřevo

Ó 16. -18. 8. 2011,

Řezbářské řemeslo s lektorem Milanem Klementem

Ó 23. – 27. 8. 2011, 18.00 – 20.00 hod.

Malba s Vlaďkou Zítovou

Výstava výtvarných prací
z novohradských Malířských sympozií

14. ročník

4. 8. – 9. 9. 2011
Zámek Nové Hrady

Otevřeno denně, 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

Pořádá Galerie VIDA Č. Budějovice

Koželužna informuje
Kroužky letošního školního roku se završily,

ale Koželužně sezóna teprve začíná
tzn. NEZAVÍRÁME

Čekají nás tvůrčí ateliéry v rámci festivalu Novohradské Hraní,
prázdninový tvořivý týden a srpnové dílny.

Od září bychom rádi rozjeli navíc „Tvořeníčko s maminkou“ pro
děti od 2-6 let. Pokud budete mít chuť se zapojit, případně máte jiné ná-
pady a náměty, stavte se v Koželužně. LS

¢ Prázdniny v Koželužně (tvořivý týden pro děti od 4-15)

Pro velký zájem rodičů o prázdninové aktivity pořádáme v době od
18.- do 22.7. týdenní program pro děti. Budeme se věnovat tvoření vý-
tvarnému, hudebnímu i literárnímu.
Každý den zde od 9 do 16 hodin za vstupné 50 Kč bude možné účastnit
se programu.
Přihlásit své dítě můžete v Koželužně nebo na KIC nejpozději do
10.7.2011.

Lucie Sovová, tel.777 966 676, E-mail: lu.sovova@seznam.cz

¢ Virtuální Univerzita třetího věku
Od října 2011 máme možnost zapojit se do projektu VU3V a umož-

nit tak seniorům studovat Universitu třetího věku přímo v Nových
Hradech.

Pro přihlášené i další zájemce se uskuteční informační schůzka v pá-
tek 15.7. v 16 hodin v Koželužně.

Univerzita třetího věku
Vzdělávání seniorů, tzv. „Univerzita třetího věku“ (U3V), je aktivi-

ta s již více jak dvacetiletou historií. V současné době probíhá v růz-
ných podobách na téměř všech českých univerzitách. Uvádí se, že
celkově je 22 univerzitami a vysokými školami nabízeno více jak
400 různých vzdělávacích programů a touto formou studuje v celé Čes-
ké republice zhruba 20 000 seniorů. Výuka je však až na výjimky vázá-
na na univerzitní, tedy především krajská města. Pro většinu seniorů
z menších měst a venkova je tato možnost aktivního stáří nedostupná.

Virtuální Univerzita třetího věku
je dlouhodobá společenská aktivita univerzit podílejících se na seni-

orské výuce, jejíž cílem je zpřístupňovat vzdělávání označované jako
Univerzita třetího věku těm zájemcům, kteří se z různých důvodů ne-
mohou účastnit prezenčního studia U3V na vysokých školách či uni-
verzitách. Využitelnost se předpokládá zejména pro seniory, kterým ve
studiu brání vzdálenost od sídla vysoké školy, či zdravotní problémy.

S využitím rychle se rozvíjejících informačních a komunikačních
technologií je možné zpřístupnit seniorské vzdělávání co možná největ-
šímu okruhu zájemců, a tím poskytnout stejné příležitosti všem seniorům
bez rozdílu místa bydliště. Systém výuky je založen na přednáškách na-
točenými vysokoškolskými lektory, které se prostřednictvím internetu
dají aplikovat do každého místa v ČR, nezávisle na čase. Tato forma
výuky - přednášky poskytované jednotlivými univerzitami v tzv. kon-
zultačních střediscích i v „neuniverzitních“ městech – je chápána jako
další možná forma distančního seniorského vzdělávání.

Virtuální výuka Univerzity třetího věku (VU3V) zahrnuje skupinové
přednášky, samostatnou práci, komunikaci s lektorem a další aktivity,
kdekoliv kde je dostupný internet – v knihovnách, školách, informač-
ních střediscích, klubech seniorů a podobně.

¢ Efektivní rodičovství
V září dále chystáme přednášku k tématu „Efektivní rodičovství“

s názvem „Emoce ve vztahu rodič-dítě“. Přednášet budou a diskuzi po-
vedou lektorky z Centra pro rodinu a sociální péči v Brně Mgr. Eliška
Vondráčková a Mgr. Gabriela Vybíralová. Termín je domluven na
16.9. v 15.30 hodin.

Za Koželužnu Lucie Sovová
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Prostřednictvím fotografií přinášíme ma-
lou reportáž z letošní akce pro děti ke Dni
dětí. Byl to Pohádkový zámecký park pro
všechny dětičky a děti, které mají rády po-
hádky…

Děkuji všem bytostem, které pohádkově
oživily zámecký park – Rybářům (Ondrovi
a Petře), Vodníkovi (Richardovi), Pohádko-
vé babičce (paní Tomáškové), Honzovi
(panu Leštianskému), ježibabě od perníko-
vé chaloupky (paní Císařové), Rumcajsovi
a Mance (panu Bjačkovi a paní Hanušové), vlkovi (Vaškovi), Karkulce
(Blance), loupežnické chase (Tomášovi a spol.), princeznám (Hance a
Elišce), čarodějnicím (Magdě a Marušce), děkuji za obsluhování u dob-
rot Lucce a Andulce, děkuji za možnost projížďky na koních Markétě
Kypetové. Děkuji za napečení sladkých pohádkových dobrot Hance
Staňkové ze školní jídelny a škole za vstřícnost, a dalším komerčním
subjektům za doplnění nabídky pro děti i rodiče. Děkujeme za věnování
sladkých dobrot Cukrárně Kousek, Cukrářství D. Němcová a Pekařství
M. Vondrová. Dále posíláme poděkování za spolupráci těmto lidem či
institucím: AUC Nové Hrady (za využití zámecké louky a elektic. na-
pojení), Rybářství s.r.o. Nové Hrady (za loď a sítě), Lucce Sovové a
dětem z Koželužny za výrobu rekvizit, Pepovi Horalíkovi z TSM (stře-
žení elektrických rozvodů), Dobré Vodě za pití pro děti, R. Šollarovi za
ozvučení celého odpoledne. Děkuji velmi nejen za KIC Nové Hrady,
ale i za sebe. Květa Jarolímková

Docela hodná ježibaba u perníkové chaloupky

Mladý známý vlk

Ondra rybář na zámeckém jezírku

Pohádková babička byla zvědavá

Princezničky jako z pohádky

Rumcajs s Mankou a děravým medvědem

Úkol u loupežníků – ble...

Vodník z jezírka byl takový, jako by tam patřil odjakživa

POHÁDKOVÝ ZÁMECKÝ PARK

Hloupý Honza potřeboval poradit
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Prostřednictvím dvoustránkové fotoreportáže (a po uzávěrce NZ) přinášíme obraz o průběhu le-
tošních červnových Historicko – Rožmberských a  sklářských slavností v Nových Hradech.

DĚKUJI ÚPLNĚ VŠEM LIDEM, KTEŘÍ SE JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM PODÍLELI NA
LETOŠNÍCH SLAVNOSTÍ. DĚKUJI OPRAVDU MOC!!! Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková

P.S. Jakmile vyrovnáme „pracovní skluz“, umístíme podrobnosti na naše www.kicnovehrady.cz

Slavnosti se konaly za finanční podpory Jihočeského kraje

HISTORICKO – ROŽMBERSKÉ A SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2011

(Téměř) všichni pořadatelé slavností

Cechmajstr platnéř se ženou

Fedrfechtýři byli vidět i slyšet

Flétnový soubor  Sedmikrásky Hradní rytířská garda v plné sestavě

Hradní stráž u hlavní brány Kejklíř Vítek pobavil všechny Občerstvení pro účinkující
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HISTORICKO – ROŽMBERSKÉ A SKLÁŘSKÉ SLAVNOSTI 2011 (pokračování ze str. 20)

Pážata s erbem cechu soukeniků

Petr Vok s Kateřinou z Ludanic a purkrabí

Průvod s petrem Vokem na náměstí

Průvod vchází do České ulice

Půvabný lazebnický cech

Rytířský dorost v akci
Sbor Fermata
tentokrát dobře nazvučený a spokojený

Stráže v plné zbroji

Vítací ceremoniál na hradním nádvoří

Vystoupení malých baletek

Čekání před průvodem
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Pasování na čtenáře
Opět nám povyrostli prvňáčci, od září se naučili číst a v pondělí 31. května přišli do Městské kni-
hovny složit zkoušku ze čtení a složit slib, že si knih budou vážit a pěkně s nimi zacházet. Kni-
hovní král Knihomol I. je za to slavnostně pasoval na čtenáře. Nikdo se nebál, všichni čtení
zvládli. Každý z prvňáčků obdržel Pasovací listinu a malý dárek.

Všem pasovaným prvňákům i ostatním školákům Městská knihovna přeje to nejlepší vysvědče-
ní a krásné a hóódně dlouhé prázdniny.

D. Císařová, knihovnice

Okénko do knihovny
Pohádkové knihy – třída Broučků ze školky
nám do knihovny přinesla 18 pohádkových
knih, které si děti samy vyrobily a vlastnoruč-
ně si každý sám namaloval svoji pohádku. Au-
toři: Honza, Nelinka, Péťa, Péťa V., Péťa V.,
Martin, Martin V., Danielka, Verča, Tom,
Kuba, Elenka, Natálka, Táda, Klárka, Pája,
Kryštůfek, Marek.

Hádanky z 1. B – to je kniha plná hádanek,
kterou stvořili žáci paní učitelky Rolínkové ve
školním roce 2010/2011 a předali ji do Měst-
ské knihovny, aby si ji mohl každý přečíst.
Autoři: Matěj Kučera, Dominik Michal, Patrik
Miškei, David Ondrejmiška, Matyáš Plouhar,
Josef Princ, Vladimír Princ, Marek Rolínek,
Jan Stiskala, Maxmilián Šolle, Nikola Kolářo-
vá, Natálie Krenauerová, Tereza Kučerová,
Veronika Machová, Kateřina Trsková, Vero-
nika Valíčková.

Dobrodružství kapříka Metlíka
– Jan Opatřil
Půvabné povídání o kapříkovi a jeho rybích
přátelích. Dobrodružství zažívá v malém ryb-
níčku a pak ve veliké přehradě. Děti se dozví o
způsobu života ve vodě, poznají rybí říši a fandí
rybím přátelům v jejich náročných výpravách.

Ovečka Shaun
Příběhy ovečky Shaun podle oblíbeného brit-
ského seriálu, který vysílá Česká televize.
V prvním příběhu se z ovcí stanou malíři ab-
straktních obrazů, ve druhém si užijí spoustu
legrace s farmářovým prádlem.

Pozor, jede Noddy – Enid Blyton
Zdraví vás kamarád Noddy, kterého znáte z te-
levizní obrazovky. Přichází za vámi se třemi
svými příběhy. Vydejte se spolu s ním do kou-
zelného Města hraček a prožijte společně
úžasná dobrodružství.

Starým láskám nevolej – Alena Jakoubková

Laura, která v dětství se svou matkou emigro-
vala do Anglie, se po letech vrací do Čech, aby
se ujala restituovaného majetku. První, co po
návratu do rodného města udělá, ovšem není
prohlídka nemovitosti, ale telefonát dávné dět-
ské lásce. Mezi Laurou a Pavlem to opět zajis-
kří, třebaže Pavel není tak docela bez závazků.

Lady Jane – AlexanderStainforth

Alexander Stainforth nás v prvním dílu čtyř-
dílné Ságy temné vášně zavede do Anglie po-
čátku 17. století. Osudy hlavní hrdinky Jane,
dcery lorda Fieldinga, se však rozhodně ne-
odehrávají v nudných šlechtických salonech.
Krásná dívka si užívá lásky i nespoutané váš-
ně, musí však také projít mnoha dobrodruž-
stvími – odhalí rodinné tajemství, zažije útěk
z domova, ztrátu paměti a svých blízkých, ně-
kolikrát je v ohrožení i její vlastní život... Za
svou osudovou lásku je ale ochotná bojovat a
vzepřít se třeba i samotnému králi. A nad jejím
osudem stále bdí temný úplněk.

Mizející tvář Novohradských hor
– Jiří Marek

Autoři publikace se snažili zachytit na foto-
grafiích a perokresbách podobu míst, která
dnes vypadají úplně jinak. Básně a krátké pro-
zaické texty místních rodáků přibližují atmo-
sféru života dávných pokolení, jejich radostí i
starostí, nadějí i zklamání. Kniha je doplněna
také o texty současných obyvatel Novohrad-
ska a některých literátů, kterým tato krajina
učarovala.

Maminky slavných – Pavel Taussig

Pročítáme-li životopisy významných osob-
ností, nebo jestliže nám ony dají nahlédnout
v publikovaných vzpomínkách do svých osu-
dů, nemůžeme si nevšimnout, jak často hovoří
o svých maminkách a za co všechno jim vyslo-
vují vděk. Nejen za dar řeči - ne náhodou ho-
voříme o mateřském jazyku. A již od svatého

Václava nás až doteď provází zajímavá sku-
tečnost: život a dílo významných osobností
bývají mnohem výrazněji ovlivněny matkou,
než otcem. Pavel Taussig, publicista a spiso-
vatel, filmový historik a scénárista, se roz-
hodl nechat maminky některých slavných
jedinců vyjít z anonymity a vzdát jim tak
hold za jejich obětavost, s níž své děti, pře-
vážně syny, doprovázely na cestě ke slávě.
Výběr byl spontánní, snažil se vypodobnit
maminky osobností, které jej oslnily svým
významem.

Další báječný rok – Michal Viewegh

Další báječný rok je zajímavou osobní kroni-
kou roku 2010, přinášející nebývale detailní
portrét nejznámějšího tuzemského autora.

Veselosti z krumlovského Česka
– Jan Vaňěček

Zdalipak víte, vážení čtenáři, že v Českém
Krumlově žijí permoníci a u Lipna je k potká-
ní vodník, a že Jakub Krčín uměl parádně vy-
zrát i na čerty? Pokud si přečtete tuto knihu,
dozvíte se nejen to, ale i mnohé jiné. Budete se
podivovat, co vše se přihodilo v hospodě
U Rumcajse či v hostinci u Dušků, kde se
scházeli krumlovští Vejři.

Pozn. redakce: Závěrečná kapitola se jmenuje
Dopis Vilémovi z Rožmberka, moc se nám lí-
bila, vám se bude určitě líbit také a proto ji se
souhlasem autora v tomto čísle otiskujeme.

Upozornění pro čtenáře
Městská knihovna Nové Hrady bude mimo
provoz od 5. července do 5. srpna z důvo-
du dalších pracovních povinností mimo
knihovnu a čerpání řádné dovolené. Děkuji
za pochopení.

D. Cisařová, knihovnice



28 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červenec 2011

Urozený pane,
je tomu již 419 let, co jste opustil na věky

tento svět. Bylo Vám tenkrát 57 let. Pokaždé
když vstupuji do českokrumlovského chrámu
svatého Víta, kam jste byl po slavnostním po-
hřbu v Praze pochován vedle své třetí manželky
Anny Marie Bádenské, mám takový velebný
pocit, že tady, blízko mě, pobývá nejslavnější
Krumlovák.

Vaše Festina lente (spěchej pomalu) si
připomínán nejen, když mě popadá nával
chvatu a nevím, často vzteky, co dřív, ale i teh-
dy, řekne-li někdo, že to či ono nestíhá, je
z toho na nervy a vypadá jako štvanec. Tako-
vým lidem není rady ani pomoci, protože ani
na ty rady „nemají“ pro samý kvalt čas.

Ale taková je teď doba. Čas se stal zbo-
žím, jenž mnohdy ztrácí na své kvalitě a může
se stát snadno i brakem. Záleží, jak kdo dokáže
s časem hospodařit, a řekněme umět ho dobře
prodat. Vy jste to uměl, byl uvážlivý, raději
chvíli počkal, než-li se unáhlil. Dokážu si Vás
představit v dnešní době, jak v poklidu pohlí-
žíte z oken krumlovského zámku na turistický
rej v ulicích, spleť lidí z celého světa a na auta
kličkující mezi nimi. Ročně sem zavítá přes
milion návštěvníků. Sedmdesát-krát víc, než
je obyvatel města. Takový je o Český Krum-
lov zájem. Nevím, zda byste však měl z toho
turistického návalu radost? Já do města příliš
často nejdu, mě moc lidí pohromadě rozčiluje
a unavuje. Nejraději mám, když lidi sedí
v hospodě u piva a vedou veselé řeči.

Zámek, který jste od roku 1555 postupně
přebudoval do renesanční podoby, převzal po

Vás bratr Petr Vok. Ale tak se to za ta staletí
seběhlo, že je už přes šedesát let ve vlastnictví
státu. Ten tedy vydělává na tom, co jste vy,
Rožmberkové, a šlechtické rody po vás, Eg-
genbergové, ti vymřeli v roce 1719 po meči, a
Schwarzenbergové,  na zámku vytvořili.

Za celou prohlídku zámku se zaplatí skoro
tři stovky, kdybyste si usmyslel svůj bývalý
majetek po tak dlouhé době okouknout. Ne-
vím, zda by Vás tam pustili zdarma. A pokud
byste měl ještě náladu pokochat se pohledem
na město z ochozu zámecké věže, jež je rovněž
Vaším dílem, tak tohle po-dívání stojí padesát
korun. Jaká věž, takový výhled. Vám se tahle
věž povedla. Výhled z ní stojí za ty peníze.
V ceně je započteno i vyšlápnutí sto šedesáti
tří dřevěných schodů, jak jistě víte. Zatím není
sluchu o tom, že by tam byl zřízen výtah. Mož-
ná jste plánoval nějaké zvedadlo? Nebo jste
chtěl navěky nechat šlapat zvědavce o výhled
ty schody?

Tak to nyní na zámku chodí. Patří sice čes-
kému lidu, ale za vše tam lid musí sáhnout do
peněženky. I za vyčůrání. Stát se o zámek
vcelku stará, aby nezchátral. Koneckonců dost
peněz přece vybere za vstupné, takže má
z čeho řemeslníky zaplatit.

Novum pro Vás by bylo bezesporu otáčivé
hlediště v zámecké zahradě před Bellárií. Hra-
je se tam kolem dokola divadlo. A lidi, místo
aby otáčeli hlavou, nechávají ji v klidu, proto-
že hledištěm otáčí motor. O otáčku, jak se mu
zkráceně říká, se v novinách dost píše. Hlavně
o jeho zrušení. Zajímal by mě Váš názor, zda
je dobře, že tam je, či dělá zámecké zahradě
ostudu a mělo by odsud zmizet, jak si myslí
někteří. Krumlovský lid však je na otáčko hrdý
a žádá jeho zachování.

Z jezuitské koleje, nedaleko náměstí, kte-
rou jste ve městě roku 1584 založil a pozval
jezuity, aby tady šířili katolickou víru a vzdě-
lání, je luxusní hotel v renesančním stylu. Jistě
budete mít radost z toho, že se jmenuje Růže.
V Českém Krumlově se každoročně pořádají
Slavnosti Růže s velkým historickým průvo-
dem, v němž býváte s bratrem Petrem Vokem
k vidění - sedíc na koni. Ti, kteří Vás a bratra
představují, mají slušné vychování a jednání.
Vyznají se ve šlechtických mravech, jsou stej-
ně noblesní, jako jste bývali vy. Určitě byste je
za to pochválil. V Praze ušetřil Petr Vok za
jízdné v tramvaji i za ošetření na pohotovosti,
když se mu při vystoupení na Pražském hradě
udělalo nevolno a musel vyhledat lékaře. Na
dotaz, zda má průkazku zdravotní pojišťovny,
odpověděl, že nemá, neboť v jeho době žádné
průkazky nebyly, proto ji nemá. Lékař to uznal
a nežádal od něj platbu. Po ošetření ho zdarma
odvezla sanitka zpět na Hrad, aby mohl
dokončit ceremoniál. Lékař si vážil toho, že k
němu zavítal takový Urozený pán.

Byl jste vpravdě renesanční člověk. Dosta-
lo se Vám potřebného vzdělání, a právě obdo-
bí renesance ovlivnilo Vaše veškeré počínání.
Oblíbil jste si alchymii. Na ni jste však, říká se,
zbytečně věnoval dost peněz v duchu předsud-
ků tehdejší doby. Taky jste tomu uvěřil. Na

dalším svém zámku, v Třeboni, jste hostil
věhlasného alchymistu Edwarda Kelleyho,
který Vás prý vyléčil z těžké nemoci a tím si
získal Vaši přízeň. Jen Vy víte, je-li to prav-
da nebo drb. Co naplat – i v naší době mají
lidé různé manýry, mnohému věří a lecčíms
se nadchnou. Klamy patří nyní hlavně ale do
reklamy.

Také jste byl přítelem jiných věd, umění,
dobré zábavy a slavností. Váš postoj k nábo-
ženskému vyznání byl umírněný, což je i dne-
ska v módě. Věřících lidí je však v Čechách
méně než pohanů. A to, že jste byl na poddané
laskav a k chudým dobročinný, svědčí o Va-
šem sociálním smýšlení. To je sympatické.
Pokud byste kandidoval ve volbách, určitě by
Vám to přineslo úspěch. I nyní by Vás lidé
oslovovali Pane kníže!

Škoda, že jste neměl potomka, který by
pokračoval ve Vámi započaté práci. Ani pos-
lední, čtvrtá manželka, Polyxena, Vám jej ne-
dala. Pánbůh tomu asi nechtěl. Nicméně
zůstalo po Vás velké dílo, stal jste se význam-
nou osobností českých dějin. Jestliže Vám Po-
láci nabídli svůj královský trůn, věděli, že
dobře činí, neboť jste byl obratný diplomat,
politik a skvělý řečník. Polsky byste se jistě
rychle naučil. To by asi problém nebyl. Váš
bratr Petr Vok, který se ujal po Vaší smrti pan-
ství, také zůstal bez potomka. Na rozdíl od
Vás byl poněkud prchlivější postavy, ale so-
ciální myšlení měl stejné jako Vy. Krumlov-
ské panství prodal ve finanční tísni císaři
Rudolfu druhému, protože, jak sám víte, bylo
už za Vás hodně zadluženo, i když na pohled
vypadalo jako nejbohatší. Rudolf dlu-hy ale
nezaplatil, jen je převzal. Císařská kasa zela
stejnou prázdnotou jako rožmberská. Co
naplat, tak tomu prý bylo.

Petr Vok se usídlil se na Třeboni. O tu se
staral dobře. I o bechyňské panství. Když
v roce 1611 v Třeboni zemřel, nesli ve smu-
tečním průvodu rožmberské korouhve s er-
bem obráceným směrem dolů, aby se tím dalo
ve známost, že rožmberský rod zaniká. I hala-
partny měli zbrojnoši obráceny kopím dolů. Je
tomu už čtyři sta let. To ta staletí letí, není-liž
pravda.

A chystají se k tomu výročí velké oslavy.

Bratr Petr je pochován v hrobce ve Vyšším
Brodě. Až nyní, po čtyři sta letech, archeolo-
gové prokázali, že se hrobka s jeho ostatky
skutečně nalézá pod podlahou tamního kláš-
terního kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Vy jste si přál za místo posledního odpo-
činku Krumlov, přestože jste zemřel ve svém
pražském paláci. Návrat do Krumlova si vy-
světluji Vaší vírou v jeho budoucí proslulost,
o níž jste se velkým dílem zasloužil.

Až zase vstoupím do krumlovského koste-
la, budu na Vás myslet a vážit si toho, že jsem,
stejně jako Vy, Krumlovák. A že jste mohl být
nejen polským, ale pro svou moudrost, jak se
o Vás povídalo, také českým králem. Měl jste
k tomu ze všech Krumlováků nejblíž, jen malý
krůček.

S úctou
Jan Vaněček, Léta Páně  2011

Dopis Vilémovi z Rožmberka
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Léto je v plném proudu, začíná dozrávat ovoce i zelenina a zahradní přebytky se zavařují. My také
budeme zavařovat. Jak jsme Vás již v minulých číslech zpravodaje informovali, během léta budeme
chtít „zavařovat“ naše restaurace. Jedná se o soutěž, které se mohou zúčastnit návštěvníci našeho města
a ohodnotit tak služby spojené s jídlem. Každý, kdo bude chtít vyjádřit svoji spokojenost či nespokoje-
nost, dostane hodnotící lístky a ohodnotí tak vybranou restauraci vhozením lístků do zavařovacích skle-
nic (proto název „zavařování“). Každá sklenice bude představovat jednu restauraci v našem městě. Za
účast ve hře od nás hodnotitelé dostanou jako odměnu minidárek. Vyhodnocení celé soutěže bude v září
při Gastroslavnostech, kdy od nás nejlepší místní restaurace obdrží rovněž dárek.

Ráda bych připomněla, že stále máme v prodeji časopis Země Světa – Novohradské hory (cena za
výtisk je 49,- Kč). Taktéž máte možnost předem si zakoupit všechny vstupenky na akce které pořádá
naše KIC – koncerty v rámci festivalu Novohradské Hraní 2011, buď zvýhodněnou permanentku za 450
Kč, nebo vstupenky na samostatné koncerty: Tomáš Kočko a Orchestr, Lenka Dusilová a Trio, Robert
Křesťan a Druhá tráva, Jan Spálený a ASPM nebo ty, které už nejsou v rámci festivalu, ale určitě jsou za-
jímavé: Muzikálové písně v podání herců z Městského divadla Brno, koncert Vojta „Luďák“ Tomáško a
Radek Tomášek nebo divadelní představení pro děti.

Krásné léto přeje za novohradské íčko Jitka Duspivová

CO TO SLYŠÍM ZA DVEŘMI? PŘECE 4. SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY!
Nedávno nám začalo jaro, a už je tu skoro léto a

s ním přichází i letošní 4. ročník festivalu, který pro
Vás i letos připravuje místní Divadelní ochotnický
soubor „SUchdolské Divadlo“ s finanční spoluprácí
Jihočeského kraje, Zuzany Roithové, Městského úřa-
du a Nadace Život umělce.

Přiznáme se, že hledání kvalitních souborů pro letošní rok bylo opravdu
těžké, ale věřím, že se nám podařilo udělat maximum a že nasytíme
Vaše kulturní choutky!

Opět se do programu vrací ověřené soubory, jako je kladenský
V.A.D. (můžete si ho pamatovat s komedií Rozpaky zubaře Svatopluka
Nováka), z dalších Českokrumlovská scéna, oblíbené Studio dell´arte
se svými loutkovými pohádkami, ale i divadelníci z Tábora. Trhákem
letošního ročníku bude jistě Lakomec v podání Geisslers Hofcomoedi-
anten z barokního Kuksu, ne kterého Vás srdečně zveme v poslední fes-

tivalový den, tj. 30. Července od 19.00 hodin. Prozradíme, že Lakomce -
Harpagona hraje známý herec Václav Chalupa, známý hlavně ze seriálu
Zdivočelá země, či ze Šakalích let. Letos by se i děti mohly dočkat v loň-
ském roce nemocného Pračlovíčka Divadla Tramtárie z Olomouce.

Letošní festival se odehraje v 5 víkendových dnech – začínáme už
v neděli 3. července, poté pokračujeme o sobotách 9., 16. a 23. července
a festival zakončíme právě 30. července tím nejlepším, co dokáže česká
„amatérská“ kultura nabídnout. Více na www.festival.suchdol.cz

Infocentrum Nové Hrady informuje…

TIP NA LETNÍ VÝLET

Borůvkový ráj v Borovanech
Lesy v okolí Borovan ukrývají modré bohatství. Modrou pusu od
nejrůznějších dobrot připravených z borůvek můžete mít 10. a
11. července, kdy se v areálu zámku koná již sedmý ročník Borův-
kobraní. Dětské dvojice soutěží O poklad borůvkového koláče a do-
spělí v soutěži jedlíků O krále borůvkových knedlíků. Všichni se
pak mohou zúčastnit Mistrovství světa v chytání borůvek do úst za
1 minutu. V Borůvkovém receptáři zkušené hospodyňky i kuchař
Petr Stupka prozradí tradiční i netradiční borůvkové pečení a to
včetně ochutnávky. Získáte zde rady k pěstování zahradních borůvek
i samotné sazenice, dozvíte se o léčivých účincích modrých bobulek.
Sobotní program je v lidovém duchu s folklorními soubory z jižních
Čech a Dolního Rakouska, nedělní kulturní program zpestří kejklíř
Vítek, kapely Swing band Agria, Bonsai č. 3, Harlej... V borůvkové
tvůrčí dílně je připraven kurz borůvkové batiky či foukání skleně-
ných borůvkových korálků a zdobení perníčků borůvkami. Na děti
čeká letos překvapení – Muzeum strašidel rytíře Borůvky a křest
Borůvkové pohádky.

Pokud Borůvkobraní nestihnete, stejně si do Borovan udělejte výlet.
V okolí je vyznačen 26 km dlouhý cyklistický okruh určený pro rodiny
s dětmi „Na kole okolo Bor(ůvk)ovan“. Začíná u zámku, kde v infocen-
tru získáte mapku na razítka a můžete navštívit Klášterní muzeum. Razít-
ka cyklisty čekají v Parku exotických zvířat ve Dvorci, na výstavě Půda
plná pohádek na Borovanském mlýně i v rodišti Jana Žižky v Trocnově.
Podle počtu razítek je pro vás připravena v cíli „modrá“ odměna.

Během celého léta budou v areálu zámku probíhat kulturní akce,
z nichž si vybere každý svůj oblíbený žánr. Na nádvoří zámku se na-
příklad představí Lenka Filipová (1.7.), bubenická show Jumping
drums Ivo Batouška (15.7.), AG-Flek (5.8.), Gentlemen Singers
(20.8.), Pavel Šporcl s programem Gipsy way (26.8.) a další umělci.

Nedělní prázdninové večery budou patřit divadelním prohlíd-
kám bývalého kláštera augustiniánů „Borovanské múzy“, při nichž
se setkáte se všemi významnými osobnostmi z historie kláštera.

Informace ke všem akcím i turistickým zajímavostem vám rádi
poskytnou v infocentru na zámku, tel. 387 001 351, e-mail:
kultura@borovany-cb.cz nebo  najdete na www.borovany-cb.cz.
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Sobota 2.7. 20.00 hod.

· WesternStory
S komedií WesternStory se do českého filmu
vrací kolty proklatě nízko, stetsony vražené do
čela, kankán v zakouřeném saloonu a dokonce
i legendární Vinnetou a Old Shatterhand. To,
že půjde především o zábavu, naznačuje i jed-
na z hlavních postav filmu v podání Petra
Vondráčka. Jeho švihácký kovboj a hlavní fra-
jer WesternStory má téměř celý film obě ruce
v gypsu. Film se natáčel v nefalšovaném wes-
ternovém městě v Boskovicích.
Česká komedie, pro všechny, 96 min., 55,-Kč

Středa  6.7. 20.00 hod.

· Thor
Poznáte ho podle kladiva. Bez něj nedá ani
ránu. Je to bůh a také rebel. A možná se stane
legendou. Pokud zkrotí vlastní pýchu. Thor se
zrodil v severské mytologii a je zároveň čle-
nem elitní líhně superhrdinů komiksového gi-
gantu Marvel, který už přivedl na plátna kin
jeho sourozence Spidermana, Ironmana nebo
mutanty X-Men. Thor je ale výjimečný. Mimo
jiné i tím, že se jeho filmového příběhu ujal
slavný specialista na Shakespeara Kenneth
Branagh.
Fantasy, přístupný od 12 let, české titulky,
114 min., 55,-Kč

Sobota 9.7. 20.00 hod.

NEPROMÍTÁME

Středa 13.7., 20.00 hod.

Piráti z Karibiku… Na vlnách podivna
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna
divákům znovu představuje zábavu, dobro-
družnou atmosféru a humor, které byly hlav-
ním důvodem obrovského úspěchu celé série –
to vše navíc tentokráte v systému Disney Digi-
tal 3D. Johnny Depp se vrací ve své ikonické
roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém
akcí a dobrodružstvím. Když se mu do cesty
připlete tajemná Angelica (Penelope Cruz),
není si jistý, zda se zamiloval, nebo zda se
jedná o nemilosrdnou podvodnici, která ho
využívá k tomu, aby nalezla legendární Pra-
men mládí.
Dobrodružný, pro všechny, český dabing,
137 min., 55,-Kč

Sobota 16.7. 20.00 hod.

· Dům u košaté lásky
V této komedii finského režiséra Mika Kaursi-
makiho se zatrpklé manželství mění na čím dál
podivnější hru. Juhani je rodinným psychote-
rapeutem a Tuula je profesionální konzultant-
kou. Jsou dlouholetí manželé, ale jejich vztah
už vyhasl a rozhodnou se, že je čas se rozejít.
Juhani a Tuula věří, že jsou dostatečně inteli-

gentní a uvědomělí na to, aby sdíleli společný
domov, než se rozvod vyřeší. Ale jeden večer
Juhanimu jeho kamarád Pekka poradí, aby vy-
užil svojí nově získanou svobodu a Juhani si
najde novou známost a přivede jí domů. Tuula
tiše zuří a rozhodne se mu to vrátit a začne
chodit s pohledným pilotem. Juhani nechce
zaostat, ale když se ukáže, že jeho známost je
známostí pouze na jednu noc, má potíže najít
si novou příitelkyni. Přes svojí matku a ne-
vlastního bratra si Juhani najme prostitutku
Ninu, která má vystupovat jako jeho nová pří-
telkyně. V této stupňující se citové válce se
však věci zkomplikují, když prostitutka pracu-
jící pro Juhaniho matku zmizí společně s vel-
kým obnosem peněz.
Komedie, přístupný od 12 let, české titulky,
102 min., 55,-Kč

Středa 20.7. 20.00 hod.

· Rychle a zběsile 5
Nohou zašlapávají pedál plynu do podlahy,
jednou rukou řídí a v té druhé třímají zbraň
nebo aspoň ukazují vztyčený prostředník. Jsou
prostě rychlí a zběsilí. Už popáté. Pod vede-
ním režiséra Justina Lina, jenž si vydobyl os-
truhy na předchozích dvou dílech slavné
akčně závodní série, se potkávají všichni staří
známí – Paul Walker, Vin Diesel a Jordana
Brewster – které tentokrát doplňuje i akční
hvězda první velikosti Dwayne Johnson.
Akční, přístupný  od 12 let, české titulky,
130 min., 55,-Kč

Sobota 23.7. 20.00 hod.

· X- Men: První třída
Příběh filmu X-Men: První třída se dějově vrací
ještě před film X-Men Origins: Wolverine a ode-
hrává se v polovině minulého století. V době, kdy
mladý Charles Xavier (James McAvoy) a Erik
Lensherr (Michael Fassbender) byli velmi
blízcí přátelé a teprve odkrývali své jedinečné
schopnosti.
Akční sci-fi, přístupný od 12 let, české titulky,
132 min., 55,-Kč

Středa 27.7. 20.00 hod.

· Zdrojový kód
Jake Gyllenhaal v akčním thrilleru popisují-
cím příběh vojáka, který se probudí v těle ne-
známeho muže a zjišťuje, že se právě zapojil
do náročné mise. Cílem této mise je najít útoč-
níka, který má na svědomí výbuch chicagské-
ho příměstského vlaku.
Akční, přístupný od 12 let, české titulky,
93 min., 55,-Kč

Sobota 30.7. 20.00 hod.

· Voda pro slony
Výpravná romance z cirkusového prostředí
30. let minulého století o zakázané lásce, která se
zrodí na magickém místě plném dobrodružství,

zázraků a nebezpečí, vznikla podle celosvěto-
vého knižního bestselleru Sary Gruenové.
Hlavní role ztvárnili držitelka Oscara Reese
Witherspoon a hvězda ságy Stmívání Robert
Pattinson.
Romantický příběh, přístupný od 12 let, české
titulky, 120 min., 55,-Kč

Připravujeme na srpen:
Hanna, V peřině, Lidice, Auta 2,
Princ a pruďas

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – červenec 2011

HYALIT PARTY
16.7.2011 – Údolí u Nových Hradů
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KID CUP 2 KARATE V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Novohradští karatisté – mladší žáci vybojovali čtyři medaile

V sobotu 4. června se do areálu kulturního střediska Metropol v Čes-
kých Budějovicích sjelo přes sedmdesát závodníků z Jihočeského kra-
je, aby změřili své síly v disciplínách karate. Tato soutěž byla určena
pro nejmenší bojovníky do 13 let od nejnižších bílých pásů až po vyšší
žákovské stupně technické vyspělosti v barvě fialové a hnědé.

V dopoledních hodinách se konala soutěž kata – souborná povinná
sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali soupeři vždy roz-
lišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice pak zvítězil závodník,
který získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané bar-
vy, tedy vyšší počet hlasů. Jednotliví závodníci takto bojují proti sobě
až do finále, kde se setkají ti nejlepší, poté se ještě rozhoří velice složité
boje v tzv. repasáži, ve které se bojuje o třetí místo. Tento soutěžní po-
stup je velice náročný nejen na fyzické síly soutěžících, ale také na je-
jich psychiku, protože závodníci musejí vydržet nekonečné čekání a při
svém startu pak podat co možná nejlepší výkon.

V soutěži kata v kategorii 8-12 let se start vydařil Markovi Rolínko-
vi, který vybojoval mezi velikou konkurencí druhé místo a odvezl si
stříbrnou medaili. Dařilo se i benjamínkovi soutěže Elišce Rolínkové,
ta získala také stříbrnou medaili v kategorii dívky 9-12 let. V téže kate-
gorii obsadila bronzovou příčku Adéla Zemanová, která rovnež měla
na soutěži svoji premiéru. V kategorii 9-13 let chlapci získal bronzovou
příčku Adam Zeman. Dalším závodníkem hájícím naše barvy byl zku-
šený závodník Kryštof Štys, který bohužel přes veškerou snahu a
dynamické nasazení neprošel přes prvního soupeře.

V této náročné soutěži naši mladí závodníci prokázali, že jsou v dis-
ciplíně kata připraveni konkurovat i zkušenějším vrstevníkům. V součas-
né době se všichni připravují na III. kolo Krajské ligy v karate, které se
bude konat 15. října opět v Českých Budějovicích.

Martin Hermann

Hermann, Zachař, Švenda, Štysová, Rolínek T. Kusák, Albert, Míčková, Balík, Šavel, Štys,
Zeman, Rolínková, Albertová, Zemanová, Bureš, Michal, Rolínek M., Balko, Macek

Nahoře zleva E. Rolínková, trenérka Naďa Šty-
sová, A. Zemanová
dole M. Rolínek, K. Štys a A. Zeman

Petr Zachař a Jaromír Švenda po úspěšné
zkoušce na Mistrovský stupeň v karate 1. dan
s právem nosit černý pás

Slavnostní zahajovací ceremoniál oddílu na
zkoušky  stupňů technické vyspělosti v karate

Zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate
Ve čtvrtek 2. června se v tělocvičně Základní školy v Komenského ulici v Nových Hradech

konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate. Tyto stupně jsou rozděleny do Kyu –
žákovské stupně: 8. bílý, 7. žlutý, 6. zelený, 5. a 4. fialový a 3.- 1. hnědý pásek, který si po získá-
ní v úspěšné zkoušce uvazují cvičenci přes Gi – cvičební kimono. Přezkoušení provádí licenční
zkušební komisař podle závazného zkušebního řádu Českého svazu karate, jednotlivci zde sa-
mostatně předvedou kihon – soubor jednotlivých krytů, kopů, úderů v předepsaných postojích,
dále pak následují souborná cvičení kata – sestava boje proti imaginárnímu útočníkovi a kumite
– sportovní zápas dvojic dle pravidel WKF (World karate federation). Na tyto zkoušky se připra-
vují jednotliví cvičenci pod vedením svých trenérů, ale také trénují samostatně, a to především
sestavy kata. Na žákovské stupně technické vyspělosti byli naši cvičenci připraveni velice dob-
ře. Zkoušku na 8. Kyu úspěšně složili: Eliška Rolínková, Adéla Zemanová, Sara Elizabet Alberto-
vá, Radka Míčková, Jan Maxmilian Albert, Tomáš Balko, Ondřej Bureš, Michal Kusák, Vojtěch
Macek a Dominik Michal, na 7. Kyu splnili zkoušku: Tomáš Rolínek, Marek Rolínek a Adam Ze-
man a na 5. Kyu byl úspěšný Kryštof Štys. Gratuluji všem cvičencům k úspěšnému vykonání zkouš-
ky a děkuji celému trenérskému týmu, který naše členy na zkoušky svědomitě připravil.

O víkendu 4.-5. června se konalo v Českých Budějovicích školení trenérů karate. V rámci to-
hoto školení proběhly zkoušky na mistrovské stupně technické vyspělosti – Dan, kdy tento je
značen černou barvou a cvičenec může dosáhnou celkem deseti stupňů. Přezkoušení na tako-
vých zkouškách provádí komise Českého svazu karate v počtu minimálně tří členů a tito musí
být držiteli minimálně 3. Danu karate, zde byla komise složena ze dvou 7. a dvou 5. držitelů mis-
trovského stupně Dan. Zkoušky na mistrovské stupně technické vyspělosti mají nejen delší prů-
běh konání a jsou velmi náročné po technické, fyzické, ale i psychické stránce, přičemž se na ně
adepti připravují několik měsíců a tréninku věnují maximální úsilí. V této obtížné zkoušce uspěli naši
trenéři Jaromír Švenda a Petr Zachař, kteří předvedli excelentní výkon a zúročili tak svoji velice ná-
ročnou tréninkovou přípravu. Gratuluji a přeji za celý oddíl karate mnoho dalších úspěchů.

Jsme v půlce soutěžní sezony a blíží se léto, prázdniny, dovolené, přeji všem krásné prožití
tohoto období a těším se na setkání při letním soustředění nebo opět v září v tělocvičně.

Martin Hermann, předseda oddílu karate
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KONEC FOTBALOVÉ SEZÓNY
ročníku 2010 – 2011

Dne 18. 6. 2011 skončila jarní část fotbalové sezóny 2010 – 2011. A jak to všechno dopadlo?
Mužstvo mužů se umístnilo na 6. místě Okresního přeboru. Po podzimu jsme byli na místě prv-
ním a možná jsme mysleli i na postup do 1.A třídy. Jarní přípravu jsme začali úspěšným soustře-
děním na Kvildě, kde bylo vidět, že hráči jak mužstva A, tak i dorostu chtějí fotbal hrát a
umístnění jim není nijak lhostejné. Bohužel, hodnocení trenérů A mužstva je vůči jarní sezóně
negativní, neboť účast tréninků byla velmi nízká. Je pravdou, že hráči pracují u soukromých fi-
rem, studují a mají další povinnosti, které jim mohly bránit účasti na tréninku, ale to si musí kaž-
dý z nich sáhnout do svého svědomí. Závěrem je třeba říci, že na jaře dosáhlo mužstvo A celkem
9 bodů, což je velmi málo. U tohoto mužstva pokračují jako trenéři Zdeněk Hriňa ml. a Michal
Weger, definitivně skončil z fotbalem Miroslav Tuscher. Doufáme, že nová sezóna 2011 – 2012
bude pro A mužstvo úspěšnější.

Mužstvo dorostu se umístnilo též v Okresním přeboru na prvním místě a tudíž postoupilo do
1.A třídy Krajského přeboru. Do Krajského přeboru je posunula hlavně výhra v předposledním
zápase na Borku, kde vyhráli 2:0 a již mohli v klidu slavit postup. Za toto patří určitě veliký dík
všem hráčům, kteří se na postupu podíleli, ale hlavně trenérovi Milanu Kaliankovi, který vynalo-
žil veliké úsilí, aby celá sezóna dopadla tak jak dopadla. Trenér převzal toto mužstvo v lednu
2009, kdy na konci sezóny spadli dorostenci z 1.A třídy do Okresního přeboru a v současné době
se mu podařilo opět vrátit tam, kam zajisté Novohradský dorost patří. Bohužel rozhodnutí již
před koncem sezóny Milana Kalianka bylo, že u dorostu končí. Mužstvo dorostu převzal určitě
zkušený trenér Peter Staviarský. Ať se mu daří. U mužstva dorostu skončili díky svému věku: Ru-
dolf Vaverka, Brousek Lukáš, Dědina Marek, Tomášek Lukáš, Zeča Patrik a Brousek Jakub, který
se vrací po hostování do Trhových Svinů. Z mužstva žáků přechází do dorostu celkem 5 hráčů.

Mužstvo žáků skončilo na 5. místě. Nejlepším střelcem se stal David Meregya, který nastřílel
za žáky celkem 15 branek a který též přechází do dorostu. Trenéry zůstávají do další sezóny Mi-
roslav Chlebúch a Václav Silmbrod.

Mužstvo přípravky začalo svou sezónu bez hraní určité soutěže, hráli pouze přátelská utkání.
U tohoto mužstva se zapojili jako trenéři Martin Silmbrod a Eduard Emr.

V sobotu 25. 6. 2011 se mužstvo mužů představí na turnaji v Čísovicích okr. Praha západ a
dne 30. 7. 2011 uspořádá opět zdejší oddíl kopané turnaj „O Novohradský pohár“, nad kterým
převzal letos záštitu 1. náměstek hejtmana MUDr. Martin Kuba. Účast přislíbila družstva TJ So-
kol Čísovice, TJ Sparta Trhové Sviny  a Dolní Dvořiště. Srdečně vás zveme.

Na závěr mi dovolte, abych za oddíl kopané poděkoval všem sponzorům, divákům, kteří
mnohdy trpěli na našich zápasech a hlavně velký dík patří Ing. Alfredovi Krenauerovi, členovi
výboru oddílu kopané, který zakoupil  nové teplákové soupravy pro naše muže.

S pozdravem „Sportu zdar a fotbalu zvlášť“
Ivan Dorotovič, místopředseda oddílu kopané

TJ Sokol Nové Hrady děkuje
V minulém čísle jsme vás informovali o ak-
cích, které se uskutečnily v měsíci dubnu.
Rádi bychom dodatečně poděkovali Městu
Nové Hrady za poskytnutí grantu na všech-
ny níže uvedené akce. Bez tohoto přispění
bychom podobné akce organizovali jen s vel-
kými obtížemi, nebo by je nebylo možné vů-
bec uskutečnit.

Akce, na které byl poskytnut grant byly:
Velikonoční koulení, Memoriál Josefa Ma-
chutky a Mezipodnikový turnaj „O pohár
starosty města Nové Hrady“. Věříme, že
Město N. Hrady nám zachová přízeň i při
organizování dalších soutěží jak pro širo-
kou veřejnost, mládež tak i registrované
hráče.

Starosta TJ Sokol Nové Hrady
Stanislav Sladký

Technické služby města
Nových Hradů, náměstí republiky 43,

373 33 Nové Hrady

Nabízejí tyto služby:
Zednické práce / Instalatéřské práce

Elektro práce / Práce s montážní plošinou

Pronájem a vývoz kontejneru

Tel.: 3876 362 113

Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

HOSTINEC JAKULE
restaurace a nekuřácký salonek

• velký výběr minutek i hotových jídel

• tradiční jihočeská kuchyně

• pivo Krušovice 10º světlé i tmavé, Mušketýr 11º, Jubilejní ležák 12º

¡ Rádi pro Vás uspořádáme rodinné oslavy, svatební hostiny,
firemní party, rauty apod.

¡ Zajistíme také závodní stravování včetně dovozu jídel
– neváhejte nás kontaktovat, určitě se dohodneme!!

¡ Seniorům při pravidelném odběru nabízíme zvýhodněnou cenu
denního menu /polévka + hlavní jídlo/.

¡ Nabízíme zde i ubytování v pokojích s příslušenstvím.

Kontakt: 386 362 339, 739 020 744, e-mail: kanderova.i@seznam.cz

Krmiva pro hospodáře
Distribuce krmiv pro chovatele
s dovozem až před Váš dům!

Krmné směsi pro drůbež-nosnice,
kachny, krůty, husy

Granulované krmivo pro výkrm králíků
Granule pro psy a kočky
Jedná se o kvalitní krmiva

za rozumnou cenu.
Objednávky: Ing. Petr Švepeš

Tel: 722 129 004  / email:
krmiva.svepes@seznam.cz

Rádi Vám odpovíme na Vaše dotazy.

� Prodám panel. byt v Nových Hradech 3+1, nová kuchyň a koupelna, 70 m2.
Cena 1 000 000,- Kč. Tel.: 603 728 497
� Prodám byt v Nových Hradech 1+1, bez vnitřních úprav, 44 m2.

Cena  600 000,-Kč. Tel.: 721 007 192
� Prodám chalupu na okraji obce Nakolice (čp. 55), po celkové rekonstrukci za odhadní cenu.

Tel.: 603 169 767.
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Uhelné sklady Staněk
Suchdol nad Lužnicí

(u železničního nádraží)

JARNÍ SLEVY
– nejvýhodnější nákup uhlí v roce!

Nabízíme Vám:
hnědé uhlí Bílina:
kostka -  338,-/q,

ořech 1 - 318,-/q, ořech 2 - 254,-/q
černé uhlí

německé brikety
Ceny jsou uvedeny včetně DPH a dopravy,

uhlí je uskladněno pod plachtami.

Po dobu trvání jarních slev
možnost složení pásovým dopravníkem

ZDARMA
Otevírací doba:  pondělí – pátek: 7.30 – 16.00

Kontakt: 384 782 209, 723 738 553
Volejte zdarma: 800 165 104

www.uhli.unas.cz

Koupím les, platba HOTOVĚ, formality zařídím.
Vykoupím kulatinu z těžby za vysoké výkupní ceny.
Dlouholeté zkušenosti.
Prodej palivového dřeva (N. Bystřice), tel. 608 162 446KDO INZERIJE, TEN PROSPERUJE
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Buďte fit s ORIFLAME
a zapojte se do Wellness programu  ORIFLAME

„Wellnes klub krásných žen a mužů“

Jaké výhody Vám přinese?
Úplný příjem živin pro tělo

Více energie a lepší schopnost soustředění
Dosažení ideální váhy a její udržení

Podpora krásy zevnitř
Přihlaste sebe a své známé a zúčastněte se

Wellness víkendu s wellness programem.

Více informací ve Studiu Oriflame
Nové město 180,Trhové Sviny

tel.: 606 165 344, email: Petrud@seznam.cz

Jste srdečně zváni do nově otevřeného Studia ORIFLAME
v Trhových Svinech, Nové město 180

Využijte výhodného členství k nákupu kosmetiky
Oriflame za skvělé ceny.

Stávající členky máte možnost využít zasílání balíčků
do Studia a ušetřit poštovné.

Zastihnete nás Út 11-14 a Čt 14-17.
Více informací tf. 606165344 nebo mail: Petrud@seznam.cz

� Pronajmu byt 1 + 1 v nově zatepleném panelovém dome (nová plas-
tová okna) v Nových Hradech 3. patro bez výtahu. Jedná se o dlouho-
dobý pronájem. Volný od 1.7.2011. Tel.: 606 690 344

� Prodám zateplený byt 3 + 1, s halou a balkonem, velký obývák.
Cena dle dohody. Tel.: 386 322 437


