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Jak to asi všechno dopadne?
Tak se to zase blíží, zase to klepe na dveře a zase se těšíme. Tedy jak

kdo a jak na co. Když jsem se zeptala několika „kolemjdoucích“, tak na
otázku, jak se těší na léto, mi jeden odpověděl, že se netěší. Protože
když už je léto, tak začne běžet a utíkat a ani se nenaděje a léto je fuč. To
je prý lepší květen a duben, to je to pravé těšení. Léto relativně daleko a
ty prázdninové představy jsou přece tak krásné – sluníčko, grilovačky,
koupání, borůvky, dlouhé dny. Druhý „kolemjdoucí“ mi zase řekl, že se
těší už na podzim. Chápete to? No, asi ví proč. No a třetí „kolemjdoucí“
mi potvrdil, že se na léto těší moc, protože nebude škola a domácí úko-
ly. A nenechte se mýlit, ten „kolemjdoucí“ nebyl dítě. Ale přesto tomu
rozumím.

Já jsem se také těšila. Těšila jsem se na všechno, co souvisí s mojí
prací. Těšila jsem se na muziku, na zpívání, na divadla, na tancování.
A představte si, že ode dneška je všechno zakázané. A já vůbec nevím,
co budu dělat. A taky co vy pak budete dělat? No, přesto, snad, možná
nějaká naděje by se mohla rýsovat údajně 23. června. To je totiž den,
kdy se na našem hradě bude opět slavit to, že máme hrad, přizveme
k�tomu i nějaké to strašidlo, komedianty, mágy a další uličníky. No a
tam to možná i vyřešíme, tedy ten zákaz zpívání, hraní a tancování. Prý
je to napsáno ve hvězdách. A také v�jednom téměř dokončeném scéná-
ři, který vzniká na základě události-pověsti, která se v�Nových Hra-
dech možná někdy stala. Zdá se vám to moc složité? Tak pokud chcete
vědět, jak to s�tím podivným zákazem dopadne, jak se to vyřeší a zda
po tomto datu budeme moci zase na Hradech zpívat a hrát, tak se přijďte
v�sobotu 23. června podívat na hrad a podpořit naše nové Novohradské
(s)prosté divadlo.

Zatím vím s�jistotou, že jsem trochu nervózní, byť zatím ještě pří-
jemně, protože přesně nevím co mne čeká, co nás čeká… a co čeká
vás? Kdo ví…

Takže 23. června na hradě na Hradech! K. Jarolímková

Pozvánky na červen
1. 6. Oslava Dne dětí a 6. Sportovní hry v MŠ
1. 6. Znáš přírodu Novohradska – Memoriál RNDr. S. Kučery
1. 6. Koncert Kamil Střihavka + Leaders na Kamínku
2. 6. Dětský den zvířátkoví v zámeckém parku
2. 6. Rybářské závody pro děti na Farském rybníku v H. Stropnici
9. 6. Rybářské závody na Zevlově rybníku
9. 6. Vycházka ke kapli na Mýtinách

21. 6. Divadlo „Čertovská show“ v MŠ
18. 6. Závěrečný koncert žáků ZUŠ
23. 6. Hradní – strašidlácké slavnosti na hradě
23. 6. Aktivní kování na kovárně
24. 6. Den s myslivci pro děti v zámeckém parku
25. 6. Divadlo „Princezna hrášku“ v MŠ
28. 6. Koncert na závěr školního roku pro žáky ZŠ
29. 6. Koncert Luboš Pospíšil +5P+Vladimír Merta na Kamínku

Již pátým rokem se uskutečnila akce Otevírání letní turistické sezony na Novohradsku, letos
byla hostující obcí Horní Stropnice. A ačkoli počasí bylo hodně „mokré“, vyrovnali se s tím hor-
nostropničtí skvěle a nenechali přetrhnout nit této tradice. Mimochodem pro nepamětníky –
tato tradice začala u nás v roce 2008 (můžete vidět ve fotogalerii na www.kicnovehrady,cz) a po-
kud to půjde takto dál, tak na Nové Hrady by mělo připadnout další hostování v roce 2015. K. J.

O krásný hudební zážitek se postaraly studentky
Akademie staré hudby Brno, a to díky svému ab-
solventskému koncertu na novohradském zám-
ku. (více uvnitř čísla) K. J.

Koncert výtvarníka a písničkáře Mirka Kemela byl skvělý! Kdo jej sly-
šel ví, kdo jej neslyšel neví. (o něco víc uvnitř čísla) K. J.
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Zápis z 50. schůze městské rady
ze dne 23. dubna 2012

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, místostarosta
Miroslav Šlenc, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:

V 17. 00 hodin odešel místostarosta Bc. Josef
Vochoska a od bodu č. 31 nehlasoval.

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 49. jednání rady města.

� 2. Pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků
parc. č. 905/1, 777/1, 820/1, 974/9 a 975/1
v k. ú. Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním na úřední desce města.
(dle žádosti p. Krtka, Štiptoň)

� 3. Pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků,
které město získalo v rámci komplexní po-
zemkové úpravy v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a v k. ú. Štiptoň, a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním na úřední desce města.
(dle žádosti spol. Sohors)

� 4. Pronájem pozemků
Rada schvaluje záměr pronájmu pozemků
parc. č. 1392/7 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů a pověřuje tajemnici MěÚ zveřejněním
na úřední desce města.
(dle žádosti p. F. Krále, Údolí)

� 5. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí informace p. M. Kan-
děry a Mgr. M. Kypetové o záměru využí-
vání pozemku par. č. 320/2 v k. ú. Nové
Hrady. Rada postupuje žádosti o koupi po-
zemku zastupitelstvu města s doporučením
prodat pozemek parc. č. 320/2 o výměře
310 m2 v k. ú. Nové Hrady p. Michalu Kan-
děrovi za cenu stanovenou platnou vyhláš-
kou.
(Rada obdržela informace o využívání po-
zemku k prodeji parc. č. 320/2 v k. ú. Nové
Hrady, a to od p. Kanděry, který bude poze-
mek využívat jako zahradu, a od Mgr. M.
Kypetové, která v budoucnu pozemek hodlá
využít pro zemědělské účely.)

� 6. Prodej pozemku k. ú. Údolí u Nových
Hradů
Rada postupuje návrh prodeje pozemku
parc. č. 1440/4 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů k projednání osadnímu výboru Údolí.

� 7. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Rada neschvaluje záměr prodeje pozemku
parc. č. 980/1 a parc. č. 975/1 v k. ú. Štiptoň.
(Rada po provedeném místním šetření opě-
tovně projednala žádost manželů Kordino-
vých na prodej pozemku parc. č. 980/1 a

parc. č. 975/1 v k. ú. Štiptoň s tím, že poze-
mky nejsou vhodné k prodeji.)

� 8. Prodej pozemků k. ú. Byňov
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
2285 o výměře 178 m2 v k. ú. Byňov společ-
nosti BKV KAMENNÁ spol. s r. o., Ka-
menná 37. Rada doporučuje zastupitelstvu
schválit prodej pozemku za částku 100,-
Kč/m2 a postupuje žádost k projednání za-
stupitelstvu města.

� 9. Pronájem pozemku v k. ú. Nakolice
Rada schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 1188/1 (dle GP č. 139-79F/2011
parc. č. 1188/11) o výměře 570 m2 v k. ú.
Nakolice manželům Štruncovým, České Bu-
dějovice a Mgr. Maxovi, České Budějovice,
na dobu neurčitou, s 3 měsíční výpovědní
lhůtou za cenu 2,- Kč/m2/rok a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 10. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada souhlasí s úplatnou směnou pozemků
část parc. KN č. 817/9 (dle GP parc. č. 817/9
díl "b" o výměře 84 m2), část parc. KN č.
829/30 (dle GP parc. č. 829/30 díl "e" o vý-
měře 75 m2), část parc. KN č. 817/2 (dle GP
parc. č. 817/32 o výměře 229 m2) parc. KN
č. 829/45 o výměře 413 m2 v k. ú. Nové Hra-
dy ve vlastnictví pana Radka Kubína, Horní
Stropnice 250 a pozemků parc. KN č. 1008/3
o výměře 245 m2, parc. KN č. 817/2 (dle GP
parc. č. 817/8 díl "c" o výměře 2 m2) v k. ú.
Nové Hrady ve vlastnictví Města Nové
Hrady. Doplatek rozdílu výměr bude v hod-
notě 130 Kč/m2. Rada postupuje směnu ke
schválení zastupitelstvu města.

� 11. Prodej pozemků pod novou
trafostanicí v k. ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí žádost společnosti E.
ON Česká republika, s. r. o. České Budějo-
vice o stanovisko k prodeji pozemku pod
novou trafostanicí na pozemku parc. č. 52/1
v k. ú. Nové Hrady a pověřuje starostu dal-
ším jednáním.

� 12. Neinvestiční příspěvek na podporu
JSDH
Rada bere na vědomí Dotační dopis Jihoče-
ského kraje o poskytnutí neinvestičního pří-
spěvku na podporu akceschopnosti jedno-
tek sborů dobrovolných hasičů Jihočeského
kraje ve výši 37. 000,- Kč.

� 13. Finanční dar Jihočeského kraje
Rada schvaluje Darovací smlouvu č. j.
SD/KHEJ/059/12 s Jihočeským krajem na
finanční částku 10.000,-Kč na úhradu ná-
kladů na akci: 34. ročník mezinárodní ta-
neční soutěže Novohradská číše. Rada
města děkuje panu hejtmanovi Mgr. Jiřímu
Zimolovi za převzetí osobní záštity spojené
s poskytnutím finančního daru pro soutěž
Novohradská číše.

� 14. Příspěvek na sociální péči
Rada schvaluje příspěvek na sociální péči
v rámci Sdružení Růže ve výši 25.590,- Kč.
(Starosta informoval radu o návrhu na pos-
kytnutí příspěvku na sociální péči v rámci
Sdružení Růže ve výši 25.590,- Kč. Z pří-
spěvku jsou podporovány regionální organi-
zace poskytující sociální služby – Borůvka,

Domeček, Nazaret. Rozdělení příspěvku
probíhá na základě dohody v rámci Sdruže-
ní Růže.

� 15. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
správního řízení ve věci vydání závazného
stanoviska - rozhodnutí - k zásahu do vý-
znamného krajinného prvku - vodní - v sou-
vislosti s pročištěním LP Vyšenského
potoka v celé délce přítoku.

� 16. Vydání věci
Rada bere na vědomí Usnesení Policie ČR,
Obvodní oddělení Trhové Sviny o vydání
věci – měděného okapu, který byl odcizen
z budovy radnice v Nových Hradech čp. 46.

� 17. Komplexní pozemkové úpravy k. ú.
Mýtiny
Rada bere na vědomí Oznámení Pozemko-
vého úřadu České Budějovice o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků v rámci
komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Mýti-
ny a pověřuje starostu dalším jednáním.

� 18. Povolení k nakládání s povrchovými
vodami
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odboru životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství Rozhodnutí o povolení k nakládá-
ní s povrchovými vodami p. Janu Žákovi
pro vodní dílo - rybník: Dvorský.

� 19. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu Trhové Sviny, odboru životního pros-
tředí - oddělení vodního hospodářství a ry-
bářství o zahájení vodoprávního řízení,
o změně povolení k nakládání s povrchový-
mi vodami - k jejich odběru z Veveřského
potoka pro Město Nové Hrady.

� 20. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 21. Povolení k nakládání s povrchovými
vodami
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odboru životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství Rozhodnutí o povolení k nakládá-
ní s povrchovými vodami p. Janu Žákovi
pro vodní dílo - rybník: Modráček.

� 22. Žádost o odkoupení pozemku
Rada bere na vědomí žádost manželů Vac-
kových, Nové Hrady o prodej části poze-
mku parc. č. 86 v k. ú. Nakolice a postupuje
ji k projednání osadnímu výboru Nakolice,
Obora, Vyšné.

� 23. Úřední záznam
Rada souhlasí s prodejem části pozemku
parc. č. 1456/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a pověřuje starostu ve spolupráci se
Stavebním úřadem zajištěním pořízení
geometrického plánu pro oddělení předmět-
né části pozemku.
(Rada po provedeném místním šetření opě-
tovně projednala žádost manželů Bartošo-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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vých, České Budějovice na prodej pozemku
parc. č. 1456/2 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů – část Janovka.)

� 24. Nabídka lesního hospodářského
plánu
Rada bere na vědomí informaci o nabídce
společnosti LesInfo CZ, a. s. České Budějo-
vice na zpracování lesního hospodářského
plánu a pověřuje ředitelku TSM přípravou
návrhu ke zpracování lesního hospodářské-
ho plánu.

� 25. Darovací smlouva
Rada schvaluje Darovací smlouvu s Občan-
ským sdružením Babybox na peněžitý dar
ve výši peněžitého daru 5. 000,- Kč.
(Rada projednala návrh Darovací smlouvy
na peněžitý dar pro Občanské sdružení Ba-
bybox pro odložené děti – STATIM, Praha
za účelem zřízení a provozu schránky pro
odložené děti v Českých Budějovicích.)

� 26. Záznam z jednání k přípravě JŘ
2012/2013
Rada bere na vědomí Záznam z jednání
k přípravě jízdních řádů 2012/2013.
(Rada obdržela od Jihočeského koordináto-
ra dopravy Záznam z jednání k přípravě
jízdních řádů 2012/2013. Na trati č. 199 ne-
dochází ke změně, ale bude projednána al-
ternativa na posílení spojů v sobotu a
v neděli.)

� 27. Smlouva o dílo – na prodej a
zhotovení montáže číslo 42/2012
Rada schvaluje Smlouvu o dílo na prodej a
zhotovení montáže č. 42/2012 se společnos-
tí OKNO TECHNIK s. r. o. České Budějo-
vice na dodávku a montáž plastových oken
a dveří do DPS Nové Hrady a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

� 28. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na
prodej a zhotovení montáže č. 42/2012
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo na prodej a zhotovení montáže č.
42/2012 se společností OKNO TECHNIK
s. r. o., České Budějovice na dodávku a
montáž plastových oken a dveří do DPS
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
Dodatku č. 1 ke smlouvě.
(Dodatek řeší doplnění předmětu smlou-
vy o vícepráce ve výši 18.525,- Kč bez
DPH, které nebyly předmětem výběrové-
ho řízení.)

� 29. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě
o dílo na výstavbu Polyfunkčního pasivního
domu v Nových Hradech a pověřuje staros-
tu podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě.
(Dodatek řeší změny v rámci projektu dle
změnových listů v průběhu stavby (víceprá-
ce, méněpráce). Celkově dochází k navýše-
ní ceny díla o 100.056,- Kč bez DPH s tím,
že tyto vícenáklady budou uplatněny a řeše-
ny v rámci poskytnuté dotace.)

� 30. Veřejná zakázka "Buquoyská
hrobka v Nových Hradech"
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Buqu-
oyská hrobka v Nových Hradech". Rada
schvaluje dodavatele Richarda Rudovské-
ho, Holašovice a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy dle nabídky.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Buqu-
oyská hrobka v Nových Hradech" s tím, že
nabídku podali dva uchazeči, ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o., Třebíč a Richard
Rudovský, Holašovice. Posuzována byla
pouze nabídka p. Rudovského, druhá byla
vyřazena, neboť nabídka společnosti Ar-
chatt neobsahovala doložení základních
kvalifikačních předpokladů.)

� 31. Veřejná zakázka "Buquoyská
hrobka v Nových Hradech – 2. část"
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Buqu-
oyská hrobka v Nových Hradech – 2. část".
Rada schvaluje dodavatele Richarda Ru-
dovského, Holašovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Buqu-
oyská hrobka v Nových Hradech - 2. část" s
tím, že nabídku podal pouze Richard Ru-
dovský, Holašovice.)

� 32. Veřejná zakázka na stavební práce
Rada bere na vědomí Odborný posudek pro
posouzení a hodnocení nabídek k zjedno-
dušenému podlimitnímu řízení "Obnova
veřejných prostranství a zázemí pro volno-
časové aktivity obyvatel města Nové Hrady
- kompletní revitalizace náměstí, terénní
úpravy prostranství, vybavení veřejných
prostranství, vybavení skateparku, zajištění
publicity". Rada schvaluje dodavatele spo-
lečnost EUROVIA CS, a. s. Praha a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o., České Budějovice Odborný posudek
pro posouzení a hodnocení nabídek k zjed-
nodušenému podlimitnímu řízení "Obnova
veřejných prostranství a zázemí pro volno-
časové aktivity obyvatel města Nové Hra-
dy" kompletní revitalizace náměstí, terénní
úpravy prostranství, vybavení veřejných
prostranství, vybavení skateparku, zajištění
publicity. Nejlepší nabídku podala společ-
nost EUROVIA CS, a. s. Praha.)

� 33. Veřejná zakázka na stavební práce
Rada bere na vědomí Odborný posudek pro
posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce "Stavební úpravy objektu Nové
Hrady - STATEK, úprava pultové střechy".
Rada schvaluje dodavatele společnost
ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o. Třebíč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o., České Budějovice Odborný posudek
pro posouzení a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce "Stavební úpravy objektu Nové Hra-
dy - STATEK, úprava pultové střechy". Nej-

lepší nabídku podala společnost ARCHATT
PAMÁTKY spol. s. r. o., Třebíč.)

� 34.   Veřejná zakázka TDI
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky "Tech-
nický dozor investora pro projekt Moderni-
zace místních komunikací Nové Hrady -
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na da-
ných úsecích". Rada schvaluje dodavatele
společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s
r. o. České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek na technický dozor in-
vestora pro projekt "Modernizace místních
komunikací Nové Hrady - zlepšení dostup-
nosti a bezpečnosti na daných úsecích". Na-
bídku předložila STAVEBNÍ PORADNA,
spol. s r. o., České Budějovice a Tangenta
spol. s r. o. České Budějovice, přičemž na-
bídka STAVEBNÍ PORADNY, spol. s r. o.
České Budějovice nejlépe vyhověla pod-
mínkám výběrového řízení.)

� 35.   Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o dílo na realizaci díla: "Investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života - CZ.1.12/2.3.00/
06.02116 – Rekonstrukce společenského
sálu Nakolice, stavební úpravy - nástavba
hasičské zbrojnice - Údolí" a pověřuje sta-
rostu podpisem Dodatku č. 2 ke smlouvě.
(Rada obdržela od společnosti Archatt pa-
mátky, spol. s. r. o., Třebíč Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo na realizaci díla: "Investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
společenského a spolkového života -
CZ.1.12/2.3.00/06. 02116 - Rekonstrukce
společenského sálu Nakolice, stavební
úpravy - nástavba hasičské zbrojnice - Údo-
lí". Dodatek řeší odpočet z ceny díla za ne-
realizované stavební práce v rámci
rekonstrukce sálu v Nakolicích.)

Zapsal: Jana Káplová

Zápis z 51. schůze městské rady
ze dne 9. 5. 2012

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Bc. Josef Vochoska, místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Jiří Vicány, člen rady

s hlasem poradním:
Jana Káplová, tajemnice MěÚ

Omluveni:
Miroslav Šlenc, místostarosta

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 50. jednání rady města.

� 2. Žádost o prodej pozemku k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada bere na vědomí žádost společnosti
SOHORS spol. s r. o. o prodej pozemku
parc. KN č. 28/10 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a neschvaluje prodej pozemku.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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� 3. Žádost o prodej parcel v k. ú. Štiptoň
Rada bere na vědomí žádost p. Václava
Pávka, Nové Hrady o prodej pozemku parc.
č. 479/3 v k. ú. Štiptoň a postupuje žádost
osadnímu výboru Byňov, Štiptoň, Jakule.

� 4. Žádost o odkup garáží
Rada bere na vědomí žádost p. Bohuslava
Polese a p. Pavla Michaleho, Nové Hrady
o odkup 5 garáží v lokalitě Jižní Město, za-
řazuje ji mezi zájemce o odkup garáží a po-
věřuje starostu dalším jednáním.

� 5. Výpůjčka plynovodu
Rada schvaluje výpůjčku prodloužení STL
plynovodu a přípojky ZTV Pod Zámeckým
- větev D Nové Hrady, plynovodu: LPE D
63 - 317 m. přípojky: LPD D 32 – 16 m – 6 ks
společnosti E. ON ČR, České Budějovice,
pověřuje starostu podpisem smlouvy a po-
stupuje smlouvu zastupitelstvu na vědomí.

� 6. Protokol o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Protokol Regionální
rady soudržnosti Jihozápad, České Budě-
jovice o výsledku fyzické kontroly projektu:
Nové Hrady – Výstavba a modernizace
místních komunikací, s výsledkem bez při-
pomínek.

� 7. Rozhodnutí Úřadu práce
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu
práce – Krajské pobočky v Českých Budě-
jovicích o ustanovení Města Nové Hrady
zvláštním příjemce dávek státní sociální
podpory a zmocňuje výkonem příjemce so-
ciální pracovnici pí. Dagmar Šabatkovou.

� 8. Neakceptování žádosti
Rada bere na vědomí oznámení SFŽP, Ope-
račního programu Životního prostředí o ne-
akceptování žádosti na projekt: Snížení
energetické náročnosti Centra volnočaso-
vých aktivit v Nových Hradech.

� 9. Žádost o příspěvek
Rada bere na vědomí žádost Mateřské školy
Nové Hrady o příspěvek na využívání kera-

mické dílny Kána pro práci předškolních
dětí a souhlasí s využitím příspěvku na pro-
voz v rámci rozpočtu MŠ pro rok 2012 k po-
krytí nákladů spojených s touto aktivitou.

� 10. Rozhodnutí MěÚ T. Sviny – "čištění
levostranného přítoku Vyšenského
potoka"
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu v Trhových Svinech, odboru život-
ního prostředí, ochrany přírody a krajiny a
ZPF o vydání souhlasného stanoviska pro
společnosti EKOSERVIS – Výzkumné
středisko krajinné ekologie, České Budějo-
vice k "čištění levostranného přítoku Vy-
šenského potoka v km 6,450 označeného
parc. č. 1517/4, k. ú. Vyšné".

� 11. Rozhodnutí MěÚ T. Sviny – povolení
stavby vodního díla pro akci
"Rekultivace skládky odpadu Jižní
Město k. ú. Nové Hrady"
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městského
úřadu v Trhových Svinech, odboru životního
prostředí – oddělení vodního hospodářství a
rybářství o povolení stavby vodního díla pro
akci "Rekultivace skládky odpadu Jižní
Město k. ú. Nové Hrady SPO 04.3. Napoje-
ní nové kanalizace na stávající městský ka-
nál DN 600, SPO 04.4 Nová pozorovací
sonda monitoringu" pro Město Nové Hrady.

� 12. Vyrozumění
Rada bere na vědomí Vyrozumění Policie
ČR, obvodní oddělení Trhové Sviny o pře-
činu krádeže, spáchaném na majetku města.

� 13. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR o sdělení podle zákona o podmín-
kách převodu pozemku parc. č. 1430 v k. ú.
Byňov a pověřuje starostu zasláním sou-
hlasného stanoviska.

� 14. MŽP – Rozhodnutí o podané
námitce
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva životního prostředí o podané námitce
proti zařazení pozemku parc. č. 955/35 v k.
ú. Dvory nad Lužnicí, do nově navrhované
Národní přírodní rezervace Žofinka.

� 15. MŽP – Rozhodnutí o podané
námitce
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Minister-
stva životního prostředí o podané námitce
proti zařazení pozemků parc. č. 307/2,
344/4, 344/3, 347/2 v k. ú. Hranice u No-
vých Hradů, do nově navrhované Národní
přírodní rezervace Žofinka.

� 16. Protokol o vytyčení hranice
pozemku
Rada bere na vědomí Protokol o vytyčení
hranice pozemku v k. ú. Horní Stropnice.

� 17. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 18. VZ – Obnova vodovodu a kanalizace
na náměstí Republiky
Rada bere na vědomí Odborný posudek
společnosti STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r. o. pro posouzení a hodnocení nabídek
veřejné zakázky: Nové Hrady - obnova vo-
dovodu a kanalizace na náměstí Republiky.
Rada schvaluje dodavatele společnost
EUROVIA CS, a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(V rámci výběrového řízení bylo osloveno
5 uchazečů, nabídku podali 4 uchazeči –
3 z oslovených + jeden na základě zveřejně-
ní na internetových stránkách města.)

� 19. Cenová nabídka - Nové Hrady,
Veveří – vrty HV-1, HV-2
Rada bere na vědomí a schvaluje cenovou
nabídku společnosti ČEVAK a. s., České
Budějovice na akci "Nové Hrady, Veveří -
vrty HV-1, HV-2". Rada pověřuje investič-
ní a majetkový odbor MěÚ spoluprací s do-
davatelem.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., České Budějovice cenovou nabídku na
zajištění výběru zhotovitele dle podmínek
SFŽP, zajištění administrace v průběhu rea-
lizace ve vztahu ke Státnímu fondu životní-
ho prostředí, na akci "Nové Hrady, Veveří -
vrty HV-1, HV-2".)

� 20. Vázání výdajů rozpočtu pro rok
2012 školám a školským zařízením
zřizovaným obcemi
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela informaci od ředitelky MŠ
Nové Hrady o vázání mzdových prostředků
ve výši 2,32 % z rozpočtu pro rok 2012 a
o přijatých nezbytných opatření pro krytí
nárokových složek platů.)

� 21. Zápis z jednání komise sociálních
věci a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
9. 5. 2012 a souhlasí s uzavřením smlouvy
o nájmu na uvolněný byt 1+2 nám. Republi-
ky čp. 13, Nové Hrady s pí. Monikou Bárto-
vou, Nové Hrady a na uvolněný byt 0+1
Byňov – Jakule čp. 121 s p. Františkem
Hanzlem, Nové Hrady.

Zapsal: Jana Káplová

INFORMACE Z RADNICE

Uzavírka Údolí
Dlouhodobě plánovaná rekonstrukce mostu přes Stropnici v Údolí u Nových Hradů byla na-

plánována na letošní rok. V květnu již proběhla úvodní schůzka, na které došlo k upřesnění termí-
nu realizace a návrhu řešení objízdných tras. Stavební práce budou zahájeny na začátku července
a potrvají až do konce listopadu. Uzavírka mostu bude pravděpodobně od 9. července.

Již v průběhu přípravy akce, jejímž investorem je Jihočeský kraj, jsme požadovali řešení otáz-
ky dostupnosti obou částí Údolí pro pěší. Na základě této naší připomínky byla navržena náhradní
lávka pro pěší, která vyroste na místě původní lávky v prostoru mezi parkovištěm u pivovaru a
bývalým dvorem. Lávka by měla na tomto místě zůstat i po skončení rekonstrukce.

Další podmínkou ze strany města bylo řešení objízdné trasy pro osobní automobily a auto-
busovou dopravu. Na základě přípravné schůzky věříme, že dojde k vyslyšení naší připomín-
ky. Vedle oficiální objízdné trasy přes Horní Stropnici by tak byla jako objízdná trasa
upravena i cesta kolem rybníka Bažantník a naší ČOV. Tuto cestu by mohly využívat i auto-
busy ČSAD, čímž by nedošlo k prodloužení doby cestování a též k nárůstu ceny jízdného.

O konkrétních termínech budeme ještě v NZ, místním rozhlase či na úřední desce infor-
movat. Čeká nás společně dlouhá realizace a určitá omezení, nicméně věřím, že výsledkem
bude funkční most, který na svoji opravu čekal již od sedmdesátých let minulého století.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

pokračování ze str. 3
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Hospodaření Technických služeb
a Služeb Nové Hrady s.r.o. v roce 2011

Technické služby města Nových Hradů, vedené zastupující ředitel-
kou Alenou Kedrušovou, hospodařily v roce 2011 se ziskem ve výši
920 tis. Kč. Celková ztráta Technických služeb se tak snížila k 1.1.2012
z 2.565 tis. Kč na 1.645 tis. Kč. Tuto ztrátu tvoří nenaplněný investiční
fond ve výši 1.235 tis. Kč a zůstatek ve výši 410 tis. Kč, který je skuteč-
nou ztrátou finančních prostředků v peněžním toku organizace.

Na základě přijatých opatření ke konsolidaci hospodaření je pláno-
váno na rok 2012 celkovou ztrátu TS Nové Hrady snížit o dalších cca
500 tis. Kč, čímž bychom docílili přehledného peněžního toku mezi
městem Nové Hrady a Technickými službami. Úkolem pro roky 2013 a
2014 bude uhradit zbývající část ztráty a zaměřit se dále na hospodaření
s vyrovnaným rozpočtem s pravidelným ročním příspěvkem zřizovate-
le do investičního fondu. Vytvoří se tak finanční prostor pro obnovu
majetku a další investice potřebné k rozvoji této organizace.

Na základě Obstaravatelské smlouvy zajišťují TS Nové Hrady pro
město správu nemovitého majetku města a některé další činnosti.
V roce 2011 náklady na správu bytů a nebytových prostor činily 1.498
tis. Kč a odvod do rozpočtu města činil 2.875 tis. Kč. Byla provedena
celková rekonstrukce 5 bytů a opravy u více než 20 bytů a nebytových
prostor. K dalším důležitým činnostem patří správa komunikací, opra-
vy vodovodního a kanalizačního řadu, veřejná zeleň a veřejné osvět-
lení. Tyto činnosti mají ze své povahy pouze náklady. Činnostmi,
které generují zisk, jsou například práce zednické, vodoinstalační,
elektroinstalační a další. Především na službách pro občany a firmy ve
městě a jeho okolí, může být postaven další rozvoj této organizace
s předpokladem tvorby nových pracovních míst.

Technické služby města zajišťují dále pro město Nové Hrady správu
a hospodaření v městských lesích. Vedoucím na tomto úseku je Ing.
Švarc, který zároveň vykonává funkci odborného lesního hospodáře.
Výměra městských lesů včetně ostatních ploch je 815 ha, výměra lesní
půdy 795 ha. Hospodaření probíhá dle schváleného desetiletého lesní-
ho hospodářského plánu, jehož platnost končí 31.12.2013. Znamená to,
že v nejbližší době bude nutné začít s přípravou nového lesního hospo-
dářského plánu na další desetileté období. V roce 2011 se vytěžilo
3.822 m3 dřeva, v samovýrobě 1.500 m3. Bylo provedeno zalesnění na

ploše 5,91 ha a přirozená obnova lesa ponechána na 1 ha. Dále bylo
zlikvidováno 3.000 m3 klestu a byly opraveny cesty na Förster a za Ve-
verským rybníkem v délce 1.200 m. V tomto roce byl zaveden prodej
palivového dřeva občanům města, cena 1 prostorového metru byla
v roce 2011 stanovena na 650,- Kč včetně dopravy a DPH. V letošním
roce je cena stanovena na 750,- Kč pro jehličnany a 850,- Kč pro břízu
v délce 1 m nebo 800,- Kč pro břízu v délce 2 m. Tyto ceny zohledňují
novou sazbu DPH a zvýšené přímé náklady na výrobu palivového dře-
va, především cenu pohonných hmot. Celkové tržby městských lesů
v roce 2011 dosáhly výše 5.955 tis. Kč a skutečné náklady bez správní
režie činily 2.854 tis. Kč. Po zaúčtování správní režie bylo z městských
lesů odvedeno městu 2.700 tis. Kč.  Hrady

Provozní dotace Technickým službám pro rok 2012 byla stanovena
na 8.200 tis. Kč. Snížení této částky oproti předcházejícím rokům je
způsobeno především oddělením kultury od TS Nové Hrady a zřízením
samostatného odboru Kulturního a informačního centra městského úřa-
du. Plánované příjmy v rozpočtu města pro rok 2012 od Technických
služeb představují u bytů a nebytových prostor 2.000 tis. Kč a odvod
z městských lesů je plánován též ve výši 2.000 tis. Kč.

Další organizací, kterou založilo město Nové Hrady, je společnost
Služby Nové Hrady s.r.o., jejímž hlavním předmětem činnosti je tepel-
né hospodářství. Zajišťuje výrobu tepla pro panelové domy v Zahradní
čtvrti, Dům s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále tato společ-
nost zajišťuje služby spojené s vytápěním městských objektů (měst-
ský úřad, základní škola, mateřská škola, Koželužna, kuželna,
Český dům, Statek, Technické služby).

Hospodářským výsledkem společnosti Služby Nové Hrady s.r.o. za
rok 2011 byl zisk ve výši 89,5 tis. Kč. Tato obchodní společnost v mi-
nulých letech hospodařila převážně s menší či větší ztrátou, která činí
k 1.1. tohoto roku 3.686 tis. Kč. Ztráta z hospodaření má vždy několik
příčin, tou hlavní v minulých letech byla především věcně usměrňova-
ná cena, stanovená Energetickým regulačním úřadem. V roce 2011 se
výsledek hospodaření dostal zpět do černých čísel a to především účto-
váním dohodnuté obchodní marže plynovým kotelnám v městských
objektech, která byla schopna pokrýt vlastní náklady společnosti. Cena
tepla u blokové kotelny v Zahradní čtvrti je stanovena prostým výpoč-
tem ze skutečných nákladů na výrobu tepla, bez účtování jakékoli
marže.

Úkolem pro vedení společnosti Služby Nové Hrady s.r.o. ve spolu-
práci s vedením města, je zaměřit se při jednání s dodavateli energií na
optimalizaci cen a dále z důvodu snižujících se odběrů tepla připravit
v co nejkratším termínu návrh k maximálnímu využití nebo snížení
ztrát na zařízení blokové kotelny pro výrobu tepla. Následně bude ve-
dení města iniciovat veřejné projednání této záležitosti s občany, kteří
využívají služeb blokové kotelny (panelové domy v Zahradní čtvrti,
Dům s pečovatelskou službou).

Rozšíření služeb této společnosti, které by umožnilo plně využít ka-
pacitu kotelny, úměrně rozložit především fixní náklady a tím i snížit
celkovou cenu za dodávku tepla, se v současné době jeví spíše jako ne-
reálné.

Josef Vochoska, místostarosta

OŽP informuje
Vzhledem k okolnostem, že neustále vznikal nepořádek u kon-

tejneru umístěného v obci Štiptoň, kdy u tohoto kontejneru byla sou-
stavně zakládána černá skládka a následná likvidace se stávala
technicky i finančně neúnosná, (přičemž odpad do kontejneru a ne-
pořádek kolem byl převážně odkládán a tvořen cizími lidmi projíž-
dějícími po přilehlé hlavní silnici), tak se na základě opakovaných
stížností a žádostí místních občanů, dále pak po dohodě s osadním
výborem Štiptoň a TS Nové Hrady zvolila jako nejvhodnější volba,
tento kontejner trvale odstranit.

V obci Štiptoň je už od předloňského roku zaveden popelnico-
vý svoz, kdy popeláři sváží odpad jak z centra obce, tak i okolo hlav-
ní komunikace, tudíž mají místní občané každou středu možnost jak
svůj odpad odevzdat k likvidaci.

Chalupářům a obyvatelům ve vzdálenějších místech katastru
obce Štiptoň, kam popeláři nezajíždějí je k dispozici sběrný dvůr na
Jižním městě v Nových Hradech, kde v provozní dobu mohou jaký-
koliv odpad odevzdat.

TS Třeboň – (popeláři) – týdně každou středu
(A to i ve dnech svátků připadajících na středu).

Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady
Provozní doba:
Každou středu a neděli:
Od  1. 4. do 31. 10. 14.00 – 17.00 hodin
Od  1. 11. do 31. 3. 13.00 – 16.00 hodin OŽP

Město Borovany
přijme

TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Uzávěrka doručení přihlášek je

11.6.2012 do 12.00 hod.

Bližší informace na úřední desce
www.borovany-cb.cz nebo na tel.: 387 001 345
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Kde a jak se mohou obyvatelé v Nových Hradech
zbavit vysloužilých elektrospotřebičů

Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdar-
ma na některém z míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vy-
tvořena. Je přitom ale nezbytné splnit jednu základní podmínku:
spotřebiče musejí být kompletní, tedy nerozebrané. V takovém případě
hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím kolek-
tivních systémů, které založili. Tato výhoda se ale nevztahuje na elek-
trozařízení, kterému již někdo odmontoval důležité části jako např.
motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž a zpraco-
vání elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s pří-
slušnými oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a
náklady spojené s jejich odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy
do poplatků, které platíme my všichni!

Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete
zdarma odevzdávat na tomto místě:

Sběrný dvůr  Jižní město v Nových Hradech,
provozní doba: Středa  14.00 – 17.00 hodin

Neděle 14.00 – 17.00 hodin

Recykluji, recykluješ, recyklujeme
Češi se umějí chovat ekologicky. A rádi to také dělají – když to

ovšem není spojeno s příliš velkým úsilím. V případě vysloužilých
elektrospotřebičů to znamená, že síť sběrných míst, kam je mohou ob-
čané zdarma odevzdat, musí být dostatečně hustá. Kolektivní systémy,
které vytvořili výrobci a dovozci, začínaly tuto síť budovat v roce 2005
od nuly.

Míst zpětného odběru neustále přibývá
Historicky první místo zpětného odběru starých spotřebičů vzniklo

díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN na Ministerstvu životního
prostředí ČR. Jen samotný ELEKTROWIN už od té doby vytvořil více
než tisícovku sběrných míst ve městech a obcích a další téměř čtyři tisí-
ce obcí do systému zapojil prostřednictvím mobilních svozů. Na tuto
síť, kterou bychom mohli označit jako páteřní, navazují další tisíce
sběrných míst u prodejců nebo v servisech.

ELEKTROWIN neustále přichází i s dalšími nápady, jejichž cílem
je ještě víc usnadnit spotřebitelům jejich chvályhodné odhodlání chovat
se ekologicky. Jednou z takových iniciativ je například projekt Recyk-
lujte s hasiči, díky kterému se do zpětného odběru elektrozařízení zapo-
jily i sbory dobrovolných hasičů. Podobný projekt existuje i pro školy.
Jmenuje se Ukliďme si svět a jeho počátky nalezneme již v roce 2007.

Díky tomuto úsilí se dnes ve sběrné síti ELEKTROWINu sejde kaž-
dou hodinu bezmála 3000 kilogramů vyslou-
žilých spotřebičů. Jen ledniček a mrazniček
odevzdají lidé průměrně rovnou tisícovku
denně. Tento výsledek řadí Čechy na páté
místo v recyklaci v porovnání s ostatními ev-
ropskými zeměmi.

Zpracovatelé procházejí
náročným výběrem

Prostřednictvím sběrné sítě se spotřebiče
dostávají ke zpracovatelům. S těmi kolektivní
systém ELEKTROWIN uzavírá smlouvy na zá-
kladě výsledků náročného výběrového řízení.

Samozřejmostí jsou nejmodernější techno-
logie. Ty musejí především zaručit, že zpraco-
vání „vysloužilců“ bude skutečně ekologické.

Staré lednice například používaly freony ne-
jen jako chladicí médium, ale také v izolacích
skříní. Zpracovatelé, s nimiž ELEKTROWIN
spolupracuje, je z těchto izolací dokáží bezpeč-
ně odloučit například vymražením za extrémně
nízkých teplot po rozdrcení ve vakuovém pros-
tředí a dokonce připravit k dalšímu využití.

OŽP

Odbor životního prostředí informuje:

ilustrační foto
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Odbor životního prostředí informuje:

Pár slov odborníka, který prováděl v Nových Hradech
odborný řez u lip na náměstí Republiky

K lípám na náměstí v Nových Hradech
Kolem roku 1998 byl u lip na náměstí proveden řez na hlavu ne příliš vhodným způsobem. To

znamená bez příprav stromu na tento typ řezu, či nebyla zvolena jiná citlivější varianta redukce
koruny. Jako příkladné řešení uvádím realizaci obvodové redukce platanů na Lanově třídě
v Č. Budějovicích. Pro udržení stromu v požadované velikosti jsem dále navrhl pravidelnou pro-
řezávku a prostřihávku cca po dvou až třech letech, zda se tak stane nevím. To k lípám na vašem
náměstí, jak se k nim mělo tehdy asi přistupovat. Ale protože se tak nestalo a lípy jsou ve stavu
jak známe, je potřeba hledat nejvhodnější řešení v dané situaci.

O takto založené koruny stromů je potřeba pravidelně pečovat nejdéle každé dva roky. Způ-
sob údržby byl zvolen následující: výřez všech silnějších výhonů, výchovný řez a prostříhávka
do menšího tvaru koruny. Tento méně razantní postup byl realizován z důvodů, aby stromy, už
tak oslabené houbou, nebyly příliš stresovány razantním řezem, aby stromy měly stále dostateč-
ně velikou korunu a plnily i tak neméně důležité zastínění prostoru pod nimi.

V případě realizace rekonstrukce náměstí se nelze úplně vyhnout tomu, aby nedošlo k po-
škození byť jen drobného kořenového systému. Pokud je cílem stromy zachovat, musí být poměr
úbytku kořenů při výkopech vyvážený prořezáním větví v koruně, a to před započetím zemních
prací. Potřebné prořezání korun bylo splněno v rámci periodické údržby letos na jaře.

Oprava náměstí bude prováděna s perspektivou na několik desítek i stovky let. Je nutné si
uvědomit, že stávající stromy nejsou v ideálním zdravotním stavu (s perspektivou – u třech lip
napadené houbou snad cca 30 let, u ostatních cca 40 let, jedna lípa je, nevím z jakého důvodu,
výrazně nakloněná). Pokud by došlo k vážné komplikaci při úpravách kolem stromů, může se
nakonec ukázat jako vhodnější varianta výsadba nových vzrostlých stromů. Uděláno je prozatím
maximum pro jejich přežití a zachování.

Poznámka pro realizaci rekonstrukce náměstí:
Při výkopech bude potřeba provádět další opatření, pokrytí výkopů na straně ke stromům tex-

tilií, méně vydatná a častější zálivka s přihnojením apod.
Bohdan Chadt, Revitalizace stromů a krajiny Majdalena

Červen – měsíc myslivosti
a ochrany přírody
v Nových Hradech

Již tradičně připomínáme v Novohradském
zpravodaji významný měsíc pro myslivce a
ochránce přírody, a to měsíc červen.

Hlavní úkol pro nás, myslivce a ochránce
přírody, stále přetrvává v uchování klidu pro
zvěř před predátory a neukázněnými návštěv-
níky našich lesů. Ne každý si totiž dostatečně
uvědomuje, že venčení svého čtyřnohého ka-
maráda na „volno“, zdánlivě prázdným lesem,
může způsobit velké problémy zvěři, která v té
době klade (rodí) mláďata nebo je krmí. Nejde
ale pouze o „neukázněné pejskaře“, kdy se i
zde situace zlepšuje, ale např. i o neukázněné
cyklisty, turisty či „motokrosaře a čtyřkolká-
ře“, po kterých v lesích zůstává pouze nepořá-
dek, poškozené lesní cesty a vyplašená zvěř,
která často končí pod koly motorových vozi-
del, s vážným poraněním či v mučivých boles-
tech, které ji způsobují zažívací potíže při
opakovaném rušení při stravování potravy. To
jsou věci, které si málokterý návštěvník lesa
uvědomuje.

Tímto také opakovaně apeluji na drtivou
většinu slušných návštěvníků naší krásné novo-
hradské přírody, aby nebyli lhostejní k lidem,
kteří ničí naší přírodu a pokud se o uvedeném
jednání dovědí, aby tuto skutečnost oznámili
myslivcům, ochráncům přírody či policii. Pří-
rodu totiž neničí sobě, ale nám všem a hlavně
generaci budoucí, kterou jsou naše děti.

Opakovaně upozorňujeme na mláďata, kte-
rá naleznete na loukách, polích či v lesích.
Často se podléhá dojmu, že mládě je opuštěné
a ihned se ho snažíme zachránit. Nedělejte to.
Stává se to hlavně u srnčí a zaječí zvěře. Matka
mládě odloží a sleduje ho z úkrytu, aby svojí
přítomností nepřilákala predátory, kteří jsou
nebezpeční stejně, jako lidé dotýkající se jich
nebo se je snažící zachránit. V případě, že se
s takovou zvěří setkáte, informujte o tomto ně-
kterého z myslivců, který už bude vědět, jak
s danou informací naloží a v případě, že by se
skutečně jednalo o opuštěné mládě o toto se
postará dle zákona.

V honitbě MS Nové Hrady máme, jako
každoročně, hotová políčka pro zvěř, která
slouží k zvýšení potravní nabídky a zmírňují
škody, které působí zvěř zemědělcům na je-
jich polních kulturách. Opravujeme krmná za-
řízení (krmelce, zásypy), hnízdní budky pro
kachny nebo pro drobné ptactvo. Na rybnících
již máme vypuštěné divoké kachny, kterým
věnujeme velkou péči, ke které po krmení ná-
leží tlumení zvěře myslivosti škodící a to pře-
devším lišek. Po honitbě je roznesena
kamenná sůl pro zvěř apod. Toto je pouze zlo-
mek práce, kterou rok po roce odvádějí mys-
livci na Nových Hradech k zachování naší
přírody v dnešním přetechnizovaném světě.
Myslete proto na ukázněné chování při návště-
vě lesa, které by však nemělo platit pouze pro
červen, ale pro celý rok.

Vzhledem k výjimečnosti tohoto měsíce
jsme pro širokou veřejnost a především pro
děti připravili ve spolupráci s ochránci přírody
akci s názvem

Martin Brychta

Naučná stezka – Buquoyská krajina
V sobotu 30. června 2012 bude otevřena nová naučná stezka Buquoyská krajina, kterou při-

pravil Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s městem Nové Hrady a s Novohradskou
občanskou společností o. s. Stezka vznikla v rámci pětiletého výzkumného projektu Obnova bu-
quoyské kulturní krajiny, jehož cílem je připomenout stavební a umělecké aktivity majitelů no-
vohradského a rožmberského panství – rodu Buquoyů – v 19. století.

Myšlenka projektu se zrodila v souvislosti s nedávnou identifikací rozsáhlého souboru foto-
grafií a plánové dokumentace z 19. století ve sbírkách ÚDU AV ČR, který se týká původně bu-
quoyských jihočeských lokalit (Nové Hrady, Rožmberk nad Vltavou). Již během prvních rešerší
se ukázalo, že tento materiál, obsahující více než tisíc položek, je mimořádný jak svou kvalitou a
rozsahem, tak i specifickými okolnostmi svého vzniku. Je totiž zjevné, že šlo o cílenou a syste-
matickou dokumentaci proměn buquoyských sídel a přilehlého okolí, jejíž intenzita vrcholila
kolem poloviny 19. století za vlády Jiřího Jana Jindřicha Buquoye. Díky zmíněným fotografiím
a architektonickým plánům je tak známa původní podoba staveb vybudovaných či upravených
v 19. století pod bezprostředním vlivem majitelů panství.

Smyslem naučné stezky je připomenout obyvatelům i návštěvníkům Nových Hradů historii a
význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb, které zanikly,
chátrají, byly radikálně přestaveny nebo ztratily svou původní funkci, a které přitom tvořily ne-
dílnou součást původního krajinného celku. Mezi takové objekty patřil například tzv. Dům kolá-
ře, který stával u vstupu do Tereziina údolí, sousední Poplužní dvůr, vesnička v zámeckém parku
či Jízdárna. V mnoha případech stezka připomíná také tehdejší obyvatele či správce dotyčných
objektů. pokračování na str. 8
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Na dvaceti panelech instalovaných v Nových Hradech a jejich nej-
bližším okolí bude představena celá řada dosud nepublikovaných histo-
rických skutečností zjištěných nejen na základě důkladných archivních
rešerší, ale i díky vzpomínkám pamětníků. Texty doplňuje bohatý, vět-
šinou dosud nepublikovaný obrazový materiál ze sbírek Ústavu dějin
umění AV ČR, Státního oblastního archivu v Třeboni a Národního
památkového ústavu – ÚOP v Českých Budějovicích.

Setkání v Newcastle
Jak jsem již informoval v minulém NZ, dostalo naše město nabídku

k účasti na setkání měst z celého světa s názvem Nové Hrady. Na zákla-
dě komunikace s hlavním organizátorem, radním města Newcastle
upon Tyne panem Davidem Faulknerem můžeme upřesnit některé de-
taily celé akce a nabídnout možnost účasti v rámci skupiny, která by do
Anglie vyrazila reprezentovat naše město a navázat kontakty s našimi
jmenovci.

Odjezd z Nových Hradů by byl 21.7. (ve večerních hodinách) s tím,
že bychom cestovali přes Calais a do Anglie přejeli trajektem. Poté by-
chom pokračovali přes Canterbury, Cambridge a další zajímavá místa
do Newcastlu (s noclehem pravděpodobně ve Francii či na jihu Anglie).

V úterý 24. července bychom se již zapojili do společných aktivit,
zejména v rámci prezentace jednotlivých účastníků a akcí zaměřených
na cestovní ruch a společný marketing.

V dalších dnech bychom se zúčastnili doprovodného programu a
společně s ostatními se seznámili s historií i současností hostitelského
města (památky, kultura, tradice,  gastronomie apod.)

Velkým lákadlem programu je též možnost návštěvy fotbalového
utkání, které se v Newcastlu odehraje jako součást olympijského turna-
je. V nabídce jsou čtyři utkání mužské části turnaje (Mexiko x Korea,
Gabun – Švýcarsko, Japonsko – Maroko, Španělsko – Honduras) a též
zápas žen (Brazílie – Nový Zéland). Ceny lístků se pohybují v rozmezí
20 – 40 eur.

Po skončení oficiální části setkání bychom naší cestu zpestřili výle-
tem do skotského Edinburgu a i cestou zpět bychom navštívali některá
velmi zajímavá místa (Hadriánův val, Lincoln, Darlington apod.). Ná-
vrat do České republiky je naplánován na 31.7.

Cena pro účastníky cesty bude ještě upřesněna na základě potvrzení
ubytování po cestě a v Newcastlu. V tuto chvíli můžeme pouze nazna-
čit, že by se měla pohybovat v rozmezí 13 000 – 15 000,- Kč. Zájemci
se mohou přihlásit na Kulturním a informačním centru (zde bude též
aktualizovaný program a cena “putování”) nejpozději do 20. června
2012. Mgr. Vladimír Hokr

Projekt Vzděláváním
pro Jihočeský výzkum úspěšně končí

Díky projektu OPVK Vzděláváním k posílení kapacit jihočeského
výzkumu a vývoje financovaného Evropským sociálním fondem a stát-
ním rozpočtem ČR, probíhajícího v letech 2009–2012, se podařilo
úspěšně podpořit více než 820 žáků ZŠ, studentů SŠ, VŠ a VOŠ, a také
akademických pracovníků v rámci celé ČR. Podpoření účastníci jed-
notlivých akcí, návštěv a exkurzí na jednotlivá vědecká pracoviště, se-
minářů, kurzů a Letních škol měli možnost vybrat si ze široké nabídky
jednotlivých modulů, ze kterých se projekt skládá.

Jednotlivé moduly jsou zaměřeny na tato témata:
– Teorie stochastických systémů

– Projektový management

– Technická angličtina pro výzkumné pracovníky

– Transfer technologií a ochrana duševního vlastnictví

– Změna klimatu, sluneční záření a statistika

– Malé experimentální studentské projekty

– Letní školy výzkumných týmů na Nových Hradech

– Rybářství a hydrobiologie, v jehož rámci probíhají i Letní rybář-
ské školy ve Vodňanech.

Škole komplexních systémů FROV JU (dříve Ústav fyzikální biolo-
gie JU) se díky projektu podařilo vytvořit komplexní systém dalšího
vzdělávání vědeckých výzkumných pracovníků a studentů. Zároveň
projekt přispěl k propojení a navázání užší spolupráce s ostatními fa-
kultami JU, jako jsou např. Ekonomická fakulta JU, Přírodovědecká fa-
kulta či Fakulta rybářství a ochrany vod JU a AV ČR.

Mgr. Tomáš Rolínek

Otevírání stezky Buquoyská krajina
sobota 30. 6. 2012

začátek u úvodního panelu před kovárnou v Nových Hradech
od 10.00 hod. do 12.00 hod.: prezentace naučné stezky
a komentovaná vycházka po stezce v Nových  Hradech

od 14.00 hod.: sraz opět u kovárny a komentovaná
vycházka do okolí Nových Hradů (Údolí, Tereziino údolí)

Stezka bude slavnostně otevřena za přítomnosti autorů,
kteří povedou komentované vycházky.

Další info. na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195

Naučná stezka – Buquoyská krajina
pokračování ze str. 7
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NOVÉ HRADY – VÝSTAVBA A MODERNIZACE
MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, CZ.1.14/1.5.00/05.01381

Před několika dny byl ukončen, vyúčtován i proplacen projekt „Nové
Hrady – výstavba a modernizace místních komunikací v Nových Hra-
dech“, který byl podpořen z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti NUTS II Jihozápad v rámci 5. výzvy.

Cílem projektu bylo vytvoření podmínek pro rozvoj sídelních funkcí
města Nové Hrady a zvýšení kvality života obyvatel města a jejich míst-
ních částí prostřednictvím zkvalitnění dopravní infrastruktury. Předmě-
tem projektu byly modernizace a výstavba vybraných úseků místních
komunikací a odstranění bodových závad (přechody pro chodce).

V rámci projektu byly prováděny stavební práce
na těchto úsecích:
¡ Modernizace MK – Ke školní jídelně
¡ Modernizace místní komunikace – Zahradní čtvrť
¡ Výstavba MK – Ekosídliště Nové Hrady
¡ Stavební úpravy chodníku – objekt č. 1 – U prodejny v N. Hradech
¡ Stavební úpravy chodníku – objekt č. 2 – U č.p. 251 v N. Hradech
¡ Stavební úpravy chodníku – objekt č. 3 – Hotel v Nových Hradech
¡ Stavební úpravy chodníku – objekt č. 4 – U kapličky v N. Hradech
¡ Stavební úpravy MK – modernizace a výstavba chodníku Byňov
¡ Rekonstrukce MK Údolí u Nových Hradů – Ke Dvoru
¡ Rekonstrukce MK Údolí u Nových Hradů – Ke Slepičárně
¡ Rekonstrukce MK Údolí u Nových Hradů – U Hasičárny
¡ Rekonstrukce MK Údolí u Nových Hradů – U Valíčků

Na základě výběrového řízení byla generálním dodavatelem stavby firma EUROVIA CS, a.s.,
stavební dozor zajišťovala STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o. Celkové výdaje projektu byly
11 887 855,47 Kč – tyto výdaje zahrnují nejenom uznatelné náklady projektu, ale též náklady vy-
volané řešením jednotlivých úseků, zejména šlo o rekonstrukci kanalizace a vodovodu či rozšíře-
ní řešených úseků nad rámec projektu. Po vyúčtování, administrativní i fyzické kontrole nám byla
potvrzena a proplacena dotace ve výši  8 990 398,51 Kč.

V souvislosti s ukončením projektu bych chtěl poděkovat všem, kteří se přičinili o přípravu,
realizaci a také úspěšné vyúčtování projektu. Zvláštní poděkování jistě zaslouží generální zhoto-
vitel za dobrou spolupráci při řešení jednotlivých úseků, stavební dozor pan Jan Bělohlav za vel-
mi detailní dohled nad stavbou, projektant pan M. Ertl za řešení aktuálních problému vzniklých
v průběhu realizace stavby, pracovnice MěÚ Nové Hrady paní M. Mrkvičková za administrativní
vedení projektu a přípravu podkladů pro úspěšné proplacení způsobilých nákladů a pracovnice
MěÚ Nové Hrady paní E. Stráská a M. Blahutová za správné vedení účetnictví a dohled nad čer-
páním úvěru k realizaci projektu. Velké poděkování patří panu Bc. Martinu Rekovi z úřadu Regi-
onální rady za jeho podněty, rady a metodické vedení v průběhu realizace a vyúčtování projektu.

Myslím si, že realizací došlo nejen k naplnění všech indikátorů a cílů projektu, ale především
k zlepšení mnohdy již nevyhovujícího stavu. Velmi hmatatelné jsou především nové úseky ko-
munikací (včetně nových parkovacích stání) a chodníků, jako velmi důležité se však ukazuje
zejména vybudování přechodů pro chodce, díky kterým se zvyšuje bezpečnost pro chodce, han-
dicapované občany či maminky s kočárky v úseku od kapličky k sídlišti Zahradní čtvrť.

Věřím, že i do budoucna se nám bude dařit postupně naše komunikace a chodníky modernizo-
vat a i nadále zlepšovat jejich stav ke spokojenosti občanů města, našich osad i turistů, kteří naše
město navštíví. Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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Odpověď starosty města Mgr. Vladimíra Hokra:

Odpověď na otázku č. 1

Z loňského kalendářního i školního roku si uvědomuji úspěchy ně-
kterých žáků v rámci okresních i krajských kol, úspěšné akademie či
rozlučku žáků deváté třídy. Pozitivně vnímám zapojení školy v rámci
projektů a soutěží na místní či mikroregionální úrovni (např. soutěž
Zvonek z Novohradských hor) a výsledky kontrolních testů, které uká-
zaly celkem dobré znalosti žáků. Vedle primárního zaměření školy
jsem velmi rád za velmi kladné ohlasy na školní jídelnu, která nabízí
obědy i pro seniory.

Z hlediska péče o budovy jsem rád, že se podařilo zrealizovat zatep-
lení fasády a výměnu oken a dveří na budově ZŠ v Komenského ulici.
Všechny školní budovy (včetně družiny a školní jídelny) jsou tak nyní
ve velmi dobrém stavu, což je základní předpoklad pro rozvoj školy a
kvalitu výuky.

Nerad bych též zapomněl na začínající spolupráci se společností
MOTOR JIKOV Group, a.s., která má zájem podporovat školu ve výu-
ce dílen a jiných předmětů, díky jejichž zvládnutí by někteří žáci v bu-
doucnu mohli po navazujícím studiu nalézt i pracovní uplatnění, což je
v našem regionu velmi důležité. Tímto směrem se společně se školou
snažíme upřít pozornost i v rámci přeshraničních projektů.

Odpověď na otázku č. 2

Jak jsem již uvedl v předchozí odpovědi, vnímám jako základní vý-
chozí bod každé dobré školy kvalitní zázemí školy – opravené budovy,
vybavení tříd, pomůcky apod. Myslím, že v tomto bodě velmi zdatně
konkurujeme v rámci celého regionu.

V případě kvalitního zázemí je pak nejdůležitějším faktorem půso-
bení pedagogů, které by mělo být v souladu s nastaveným směřováním
školy. Základem by mělo být poskytování kvalitního základního vzdě-
lání ve všech předmětech s možností určité specializace (na základě
volby žáků či regionálních specifik). K této specializaci je však třeba
přistupovat obezřetně s ohledem na místo působení školy, kvalitu a
zaměření pedagogického sboru, návaznost v dalším studiu apod.
Důležitým faktorem je samozřejmě také otázka finančních možností
v návaznosti na financování ze strany státu.

V posledních letech jsme již několikrát rozhodnutím zastupitelstva
finančně podpořili školu za účelem vytvoření dvou prvních tříd tak, aby
na místo jedné (státem placené) třídy o třiceti dětech vznikly třídy dvě,
kde mají pedagogové větší prostor na působení na žáky. Zejména u prv-
ního stupně to vnímám jako velmi důležité, protože právě zde se
formují základy a návyky pro další vývoj dětí.

Ideálem z hlediska naší školy by bylo, kdybychom dosáhli takové
kvality výuky, aby rodiče a žáci ani neuvažovali o odchodu na víceleté
gymnázium z důvodu, že tam získají lepší vzdělání. Jinak si myslím, že
naše škola nabízí dobré vzdělání a ve srovnání s některými např. budě-

jovickými školami umožňuje zájemcům i různé formy doučování či
kroužků.

Jako nezbytnou součást dosažení tohoto ideálu tj. kvalitní základní
vzdělání s nabídkou určitého zaměření (např. jazyky, sport, příroda
apod.) vidím součinnost mezi školou, městem a především s rodiči, kte-
ří si často myslí, že „o vzdělání a výchovu se má postarat především
škola“. Bez aktivního zapojení rodičů, jejich vlastního zapojení do pří-
pravy dětí, dobrého příkladu v chování a vystupování na veřejnosti
však nikdy ideálu nedosáhneme. Důležité bude vždy zapojení všech tří
segmentů – školy, rodičů (a žáků) a města jako zřizovatele.

Odpověď na otázku č. 3

Do vzdělávacího procesu školy rozhodně z pozice starosty neza-
sahuji. Pokud pan ředitel některé kroky se mnou konzultuje, rád sdě-
lím svůj názor. Spíše však společně s radou, vedením školy a školskou
radou konzultujeme otázky zázemí školy, jejího směřování a samo-
zřejmě nezbytného zajištění financí.

V první části vnímám jako důležité zajištění financí na rekonstrukci
části opěrné zdi pro možnost lepšího využití školní zahrady a postupné
dovybavování školy, školní družiny a jídelny.

V otázce nabídky pro žáky vidím jako důležité pokračovat ve výuce
německého jazyka na prvním stupni tak, aby byla zajištěna kontinuita
ve výuce, se kterou děti začínají již v mateřské škole. Na prvním stupni
bychom ji i nadále zajišťovali formou volitelného předmětu.

Velmi pozitivně vnímám snahu jednotlivých pedagogů o zařazování
vlastivědně pojatých hodin tj. hodin, kde se žáci seznamují s historií i
současností vlastního města, s přírodními zajímavostmi, chodí na pro-
hlídku hradu apod. Myslím si, že to je velmi důležité pro budování
vztahu k vlastnímu městu a osadám.

V rámci financování se vedle základního zabezpečení chodu školy
se budeme věnovat i otázce „dofinancování“ školy tak, abychom např.
nemuseli jednotlivé třídy v ročnících spojovat do jedné velké třídy a
mohli udržet rozdělení na dvě menší třídy. V této souvislosti již byla
iniciována schůzka školské rady, vedení školy a města. Věřím tedy, že
najdeme vhodné řešení. Nejen pro letošní rok, ale zejména do budouc-
na bude důležité nastavení financování regionálního školství. Jako prv-
ní pozitivní krok nového ministra vnímám zrušení uvažované koncepce
bývalého ministra Dobeše, která by byla pro většinu menších škol
naprosto zničující…

Pokud jsem se měl vyjádřit o určitém ideálu školy či studentů, kteří
ji na konci opouštějí, tak nechci klást nesplnitelné požadavky v jejich
rychlém naplnění. Vyjádřím však alespoň jedno malé přání či cíl: zkus-
me začít tím, že budeme děti a mládež učit určité formě chování a vy-
stupování, například je naučíme zdravit dospělé, netlačit se do dveří, ze
kterých právě někdo vychází, nebo třeba sedět na lavičkách normálním
způsobem a ne na opěradle s nohami na sedátkách… Určitě i já jsem
jako mladý nebyl ve všem svatý, ale jsem vděčný svým rodičům, učite-
lům a trenérům, že mi dali základy něčeho, co bych nazval slušným
chováním.

Pokud zvládneme společně tento první cíl, můžeme v budoucnu dis-
kutovat i o dalších krocích k dosažení ideální školy. Větší část toho kro-
ku prvního je sice spíše na rodičích a rodině, ale i škola by měla trvat na
jeho dodržování…

Odpověď ředitele ZŠ Nové Hrady Mgr. Karla Kříhy:

Odpověď na otázku č. 1

Základní škola Nové Hrady zahájila počátek školního roku ve
zrekonstruovaných budovách. O hlavních prázdninách 2011 pro-
běhla rekonstrukce poslední budovy, a to budovy II. stupně v ulici
Komenského. Došlo k zateplení budovy a výměně oken a vstupních
dveří.

Ve školním roce 2011/2012 absolvuje povinnou školní docházku
celkem 220 žáků (12 tříd), 125 žáků 1. – 5. tříd a 95 žáků 6. – 9. tříd.
V tomto roce bylo rovněž nutné přistoupit ke sloučení tříd 8. A a 8. B.
Tato skutečnost nebyla mnohými zákonnými zástupci přijata s kladnou
odezvou, nicméně byla nevyhnutelná. Pokud bychom třídy nesloučili,

Od ledna letošního roku začala pracovat školská rada ZŠ N. Hra-
dy v novém složení. Na jedné z prvních pracovních schůzek této rady
jsme společně hovořili o tom, čím by se vlastně rada měla zabývat, co
je jejím posláním, co může a co by měla, a jakou představu mají sa-
motní členové rady o jejím působení. A aby se noví členové rady více
seznámili se současným stavem a obrazem novohradské základní ško-
ly, požádala jsem ředitele školy (za vedení školy) a starostu města (za
zřizovatele školy) o zodpovězení tří základních otázek a předběžně se
s nimi domluvila, že to současně otisknu i v našem zpravodaje, aby i
rodiče se dozvěděli něco víc, než třeba nyní o škole ví.

1.Jak byste zhodnotil školní rok 20111/2012, událo se něco mimořád-
ného, v čem se škola „proslavila“, z čeho máte radost?

2. Jaká je Vaše vize školy, jak si představujete „školní ideál“, má toto
nějak definované i naše škola (ideální stav, zaměření, hodnoty, cíl?)?

3.V čem by se měla škola rozvíjet v dalším školním roce? Co bude nového
(pokud to už víte nyní), chcete něco změnit, rozšířit, nedělat, dělat?

Za odpovědi děkuji, K. Jarolímková (člen školské rady)

Škola a školská rada

pokračování na str. 11
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došlo by k poklesu průměrného počtu žáků pod 17 žáků na třídu, poža-
dovaného vyhláškou o základním vzdělávání.

Základní škola Nové Hrady pokračovala i v letošním školním roce
v realizaci projektových aktivit. V měsíci červnu dojde k završení pro-
jektu “Školy pro region – modernizace ŠVP ZV v česko-rakouském
příhraničí Novohradska“, který začal ve školním roce 2009/2010 ve
spolupráci s Novohradskou občanskou společností, o. s. v rámci OP
VK. Cílem projektu je sestavení a prezentace školní virtuální naučné
stezky, v níž žáci vytvořili 7 zastavení „Ve stínu středověkých hradeb“
našeho města. V letošním školním roce se ZŠ zapojila do projektu „EU
peníze školám“, jehož cílem je zlepšení podmínek vzdělávání na zá-
kladních školách.

Pro žáky 3. a 4. třídy zajistila ZŠ plavecký výcvik v Borovanech či
návštěvu Dopravního hřiště v Třeboni, pro žáky 7. třídy týdenní lyžař-
ský výcvik. V rámci výtvarné výchovy navštěvovali žáci I. stupně kera-
mickou dílnu.

Mnozí žáci se zapojili do nabízených soutěží různého zaměření.
Velké odezvy a velkého zájmu dětí se těšila již 2. rokem soutěž Zvonek
z Novohradských hor. Žáci soupeřili se žáky z dalších 4 zúčastněných
základních škol (Horní Stropnice, Benešov nad Černou, Malonty, Rap-
šach) v oboru recitace, zpěvu i výtvarných dovednostech. Do oboru re-
citace se zapojilo 33 soutěžících žáků, ve zpěvu bylo připraveno okolo
50 soutěžních vystoupení. Všichni vítězové oblastních kol se znovu
představili na Novém zámku v rámci závěrečné přehlídky vítězů.

Další úspěchy zaznamenala naše škola ve 41. celostátní přehlídce
dětských recitátorů „Dětská scéna 2012“. Nejvýraznější úspěch před-
vedl Marek Rolínek (2. B), který postoupil z 1. místa okresního kola do
kola krajského, kde se opět výborně umístil.

Naši žáci nás rovněž velmi úspěšně reprezentovali v okresním kole
soutěže „Jihočeský zvonek 2012“. Zde získali 3 zlatá pásma a 2 stříbrná
pásma.

Další soutěže, do kterých se ZŠ zapojila: „Matematický klokan“, ry-
bářská olympiáda, „Memoriál Dr. Kučery“, „Hlídky mladých zdravot-
níků“, „Sapere – vědět, jak žít“ – 3 místo v okresním kole, „Komiks nás
baví“ (výtvarná soutěž), „Eurotime 2012“ (znalostní soutěž)  a další.

Zápis do prvního ročníku proběhl ve dnech 20. a 21 ledna 2012 v bu-
dově I. stupně ZŠ. K základnímu vzdělávání bylo přijato 23 žáků. Přijí-
mací řízení do zvolených studijních a učebních oborů úspěšně složilo
všech 10 žáků devátého ročníku a 4 žáci ročníku osmého. Čtyři žáci ze
třídy 5. A jsou přijati ke studiu na gymnáziích.

21 žáků páté třídy a 10 žáků deváté třídy se zapojilo do plánového
plošného testování od 21. 5. do 8. 6. 2012.

Odpověď na otázku č. 2 a 3

Hlavní cíle základního vzdělávání, kterých se snažíme dosahovat:
– umožnit žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoži-

votní učení, podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uva-
žování a k řešení problémů, vést žáky k všestranné, účinné a otevřené
komunikaci, rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat
práci a úspěchy vlastní i druhých, připravovat žáky k tomu, aby se
projevovali jako svébytné, svobodné a zodpovědné osobnosti, uplat-
ňovali svá práva a naplňovali své povinnosti,

– vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání
a v prožívání životních situací, rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k
lidem, prostředí i k přírodě, učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzic-
ké, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný,

– vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a
duchovním hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi, pomáhat
žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a doved-
nostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci.

Škola a školská rada

Mladí zdravotníci opět v akci
Ve čtvrtek 3. 5. 2012 se vypravily děti ze zdravotnického kroužku

zúročit své znalosti, které nastřádaly za celý letošní školní rok, na
okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Ta se konala jako obvykle
na Výstavišti v Českých Budějovicích.

Letošní soutěžní úkoly byly pořádně těžké. Naši zdravotníci ošetřo-
vali odřeniny, popáleniny, žilní krvácení, prováděli resuscitaci, ošetřo-
vali postiženého epileptickým záchvatem. Vybírali odpovídající typy
transportu zraněných, blýskli se perfektně zvládnutou obvazovou
technikou.

Letos jsme soutěžili ve vlastních tričkách s logem školy, které si děti
z kroužku navrhly.

Družstvo naší školy obsadilo krásné 9. místo v okrese. Děkuji všem
mladým zdravotníkům za odvahu, snahu a pěkné výkony.

Mgr. Kateřina Vítovcová, vedoucí zdravotního kroužku
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Slet čarodějnic na hřišti
se opět vydařil…

Koncem dubna jak se praví, všechny ženské svátek slaví, podle staré
tradice, zapalují hranice. Než nastoupí vládu květen, prolétnem se ještě
světem. K svátku přeje vína litr a koštěti dobrý vítr…

Chtěli bychom všem poděkovat za to, jak jsme si skvěle užili na hřišti
tělovýchovné jednoty pálení čarodějnic. Myslím, že to byla akce, která
znovu potvrdila, že se umíme bavit a celé město mělo zase jednou na
týden o čem mluvit.

Nezapomeneme jistě na čarodějnické disciplíny, skvělý oslavný ta-
nec pod vedením Martinky Jindrové, zasvěcení nových čarodějnic a ča-
rodějníků do cechu čarodějnického a samozřejmě i na vrchol, kdy jedna
čarodějnice skutečně lehla popelem. Byli jsme totiž tak rychlí, že
chuděrka nestihla odletět.

Předvedli se i silní pánové, kteří postavili
nádhernou májku a nesmím zapomenout ani na
děti, které ji krásně vyzdobily.

Takže ještě jednou všem účastníkům děku-
jeme a také velké díky profesionální fotograf-
ce, naší kamarádce, Marušce Vochozkové
z místního ,,Fotostudia Marie“ za trpělivé foce-
ní a opravdu povedené fotky.

Už se těšíme na další podobné akce. Je vi-
dět, že je v našem městě umíme uspořádat a že
si při nich opravdu dobře rozumíme.

LETU ZDAR A PŘÍŠTÍ ROK NAZDAR!!!
KNĚŽKA HEL,DOROTKA A ANITA

Pohádkový les
v Byňově

V sobotu 26. května se opět otevřela brá-
na do pohádek. Na děti zde čekali např.
Šmoulové, Batman, Schrek s Fionou, Čer-
vená Karkulka s babičkou a spoustu dalších
pohádkových bytostí. Odpoledne se nám po-
vedlo, začalo to hezkým počasím a pokračo-
valo to velkým zájmem dětí i rodičů. Děti
plnily dovednostní úkoly na jednotlivých sta-
novištích, za které dostávaly sladkosti. Od-
měnou nám byly jejich úsměvy a stále se
zvyšující zájem dětí.

Chtěl bych poděkovat všem pohádkovým
bytostem a pořadatelům za hezké odpoledne.

Dále bych chtěl moc poděkovat spon-
zorům kteří podpořili dětský den v Byňově:
Penzion Hamr, Restaurace pod Radnicí,
Trafika na náměstí, Restaurace Tereza,
Rybářství Nové Hrady s.r.o., Stavebniny
Atika Údolí, Pekařství Miroslava Vondrová,
Flossman p. Caplová, Zahradní centrum Ing.
Dorschner, Penzion pod Hradem, Cukrář-
ství p. Němcová, p. Sassmanová, Perníčky –
p. Slepičková Iveta, p. Benischková Lucie,
Prefa ŽPSV Jakule, závod Dobrá Voda, Jedno-
ta Nové Hrady, Emilka s.r.o.

Za SDH Byňov  Slepička Rostislav
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Kulturní a informační centrum města Nové Hrady pořádá pro děti a rodiny

Dětský den zvířátkový
v sobotu 2. června 2012,
od 14.00 hodin v zámeckém parku

Program bude plný zvířátek, dobrot a rodinné zábavy.

Na zámecké louce bude nachystáno 10 zvířecích ohrádek, kde se i děti stanou na
chvíli zvířátky, vyzkouší si, co všechno musí zvířátka zvládnout.

Speciální disciplína bude připravena i pro odvážné rodiče.

Dále se můžete těšit i na projížďka na koních
či plavbu loďkou po zámeckém jezírku.

Děti si budou opět „nakupovat“ za penízky dobroty, které zajišťuje:
Školní jídelna ZŠ N. Hrady, Cukrářská výroba D. Němcová, Cukrárna Kousek,

Pekařství M. Vondrová

Další občerstvení pro návštěvníky akce bude rovněž zajištěno.

Informace či fotografie z loňského Dětského dne najdete na
www.kicnovehrady.cz

SETKÁNÍ S PŘÍRODOU

Český svaz ochránců přírody zve na

Setkání s lesními rybníky

v neděli 10. 6. 2012
Sraz účastníků v 9.00

na autobusovém nádraží

Během vycházky kolem rybníků mezi
Novými Hrady a Veveřím se seznámíme
s lesy, rybníky, žulovými balvany a další-
mi krajinnými prvky typickými pro novo-
hradské podhůří.

Délka trasy je asi 8 km, doporučujeme
vzít si obuv a oblečení vhodné do terénu.

Bližší informace:
Jitka Šáchová, csopnovehrady@seznam.cz

Dětské rybářské závody
„Nové Hrady – Horní Stropnice 2012“

P R O P O Z I C E
Datum konání: 2. června 2012  Farský rybník – Horní Stropnice

9. června 2012  Zevlův rybník – Nové Hrady
Pořadatel: MO ČRS Nové Hrady – Horní Stropnice
Místo konání: sportovní revír 421 065
Časový rozvrh závodu: 7.00 – 7.30 hod. prezentace účastníků, losování míst

7.30 – 9.30 hod. první kolo závodu
9.30 – 11.30 hod. druhé kolo závodu
11.30 – 12.00 hod. vyhlášení výsledků

V průběhu závodu bude připravené občerstvení a oslazení pro závodníky.

Informace a přihlášky předem: Ing. Ludovít Kasan – mob. 602 171 868,
Mgr. Petr Kroupa – mob. 723 841 585
Pavel Michale – mob. 739 228 805

Závodů se mohou zúčastnit děti od 7 do 15 let při prezenci obdrží závodní lístek. Závodní-
ci se mohou přihlásit i přímo na místě závodu – pouze do naplnění stanoveného počtu star-
tujících  (40).
Startovné – 0,- Kč, Zápisné –  0,- Kč

Soutěžní ryba je každá ulovená ryba, hájená ryba musí být dle rybářského řádu vrácena
vodě.Každá soutěžní ryba bude přeměřena, obodována a zapsána rozhodčími
(1 cm délky = 1 bod).

Závodí se na jeden prut na položenou nebo na plavanou s jedním nebo dvěma návazci na libo-
volné nástrahy, dle rybářského řádu. Každý závodník musí mít podběrák a vezírek.
Vylovení musí provést každý závodník sám – podběrákem.
První dva kusy kapra, které dosáhnou zákonné míry 40 cm si po změření a obodování může
závodník ponechat, ostatní ulovené ryby po změření a obodování vrátí rozhodčí zpět vodě.

Vyhodnocení: 1. cena – nejdelší celková délka ulovených ryb
2. cena – nejdelší ulovená ryba
3. cena – podle celkové délky ulovených ryb

Ceny: 1. – 3. cena – přidělí pořadatelé závodu
4. – až......... cena – podle pořadí umístění si závodník sám vybere z nabídnutých cen.

Uvedené části revíru budou v průběhu závodu hájeny.
Sponzoři závodu: Město Nové Hrady – Obec Horní Stropnice – MO ČRS Nové Hrady.
Řízením závodu jsou pověřeni vedoucí obou dětských kroužků a sbor rozhodčích jmenova-
ných výborem MO  jehož rozhodnutí je v případě reklamace okamžité a konečné!!!

Ing. Ludovít Kasan – předseda MO

Den s myslivci
a ochránci přírody

čas a den konání:

od 13.00 hodin

dne 24. června 2012
místo konání:

zámecká zahrada
zámku Nové Hrady,

v případě nepřízně počasí

sál Hotelu Máj

Den s myslivci a ochránci přírody si
klade za cíl seznámit děti i dospělé s čin-
ností myslivců a ochránců přírody v No-
vých Hradech a nabídnout jim, v případě
zájmu, nahlédnutí do jejich činnosti. Náv-
štěvníci se seznámí s mysliveckou péčí
o zvěř, mysliveckou kynologií, myslivec-
kým střelectvím, mysliveckou zoologií,
lovem zvěře, mysliveckým odíváním,
mysliveckou mluvou a dalšími informace-
mi. Český svaz ochránců přírody představí
svou práci s mládeží, činnost v přírodě a
další své aktivity. Pokud budou děti chtít,
mohou se zúčastnit soutěže o ceny, kdy bu-
dou při návštěvách jednotlivých stanovišť
odpovídat na dotazy myslivců a ochránců
přírody. Při správné odpovědi jim bude po-
tvrzen soutěžní list a po dosažení 10 bodů
obdrží cenu. Desátý bod bude udělován za
střelbu ze vzduchovky nebo hod polenem
(polínkem). Občerstvení bude zajištěno na
místě. Srdečně Vás zveme k 0. ročníku této
akce.

Všem přátelům přírody přejeme mnoho
krásných zážitků v našich lesích.

Za MS Nové Hrady Martin Brychta
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Koncert Mirka Kemela v Koželužně
Kdo se přišel podívat na koncert Mirka Kemela, tak věřím, že byl

příjemně hudebně překvapen. Alespoň tak soudím podle reakcí někte-
rých diváků koncertu. Mirek Kemel a jeho spoluhráči dali do koncertu
opravdu hodně energie a na provedení jejich písní i atmosféře koncertu
to bylo jasně znát. Texty písní Mirka Kemela (část některých jsem na-
bídla i v minulých NZ) jsou krásné, lidské a citlivé a naprosto sedí ke
kemelovské hudbě. Kapela zahrála písničky z jejich alba „Krajem šel
anděl“ a přidala i několik nových.

Ačkoli jejich koncert byl v komorním prostředí Koželužny, tak byl
ozvučený, z čehož jsem měla trochu obavu, ale nakonec to byla dobrá vol-
ba a druhé patro Koželužny bylo až po strop vyplněno pěknou hudbou.

K. Jarolímková

Karikatury pro zasmání
Pokud nemáte zrovna dobrou náladu a chcete se zasmát, zajděte se podívat do Koželužny na

výstavu karikatur Mirka Kemela. Tato výstava byla zahájena 6. května za přítomnosti autora a
karikaturisty, který své vtipy publikuje v MF Dnes a čtvrteční příloze MFD. A dělá to už ně-
kolik let. Každý den „přihodí“ čtenářům svůj postřeh k současnému politickému a společen-
skému dění.

Výstava bude v červnu otevřena takto: po 14 - 16 hod., st 13 - 17 hod., so 14 - 17 hod.,
nebo dle předchozí domluvy i v jinou dobu. Na výstavě je možné zakoupit i originály vtipů
ve velikosti A4. Výstava bude otevřena do poloviny letošního července.

Při vernisáži jsem ještě přítomné návštěvníky informovala o aktivitách v Koželužně a
o výstavě Malované vajíčko, která se uskutečnila během velikonočních svátků. Také jsem
slíbila, že všichni účastníci této výstavy, kterou vlastně sami vytvořili, získají od KIC odmě-
nu. Odměnou je volná vstupenka na některou z akcí pořádanou KIC Nové Hrady v tomto
roce. Přijďte si tedy vybrat z kulturní nabídky (nebo zavolejte) a my Vám vstupenky vystaví-
me. A ještě jednou děkuji za vaše krásná malovaná vajíčka. K. Jarolímková

Toulali jsme se barokní Evropu
V pátek 18. května měli návštěvníci zámku příležitost se prostřed-

nictvím hudby zatoulat do barokní Evropy. Bylo to díky absolventské-
mu koncertu studentek Akademie staré hudby Brno, konkrétně díky
Zuzaně Zaimlové (zpěv), Lucii Hagenhoferové (barokní příčná flétna),
Jitce Šlechtové (cembalo) a Haně Jandové (housle). Na programu za-
zněla díla hudebních skladatelů z přelomu 17. a 18. století, například
Antonia Vivaldiho, Georg a Friedricha Händela, Jana Josefa Ignáce
Brentnera či Josefa Antonína Plánického. A hudební procházka to byla
opravdu velice pěkná a atmosférou příjemná, zejména když se zrcadlo-
vý sál rozezněl krásným hlasem Zuzky Zaimlové. Jsem velmi ráda, že
se tento koncert mohl uskutečnit v zámeckých prostorách, za což děkuji
současným vlastníkům zámku (AV ČR), a zejména Anitě Župčanové
za organizační pomoc při pořádání koncertu. Věřím, že se s účinkující-
mi setkají novohradští posluchači opět někde při další kulturní příleži-
tosti. K. Jarolímková
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady informuje v předstihu, než začnou letní prázdniny:

Další informace na KIC Nové Hrady, tel. 386  362 195 a www.kicnovehrady.cz

Festival Novohradské

Hraní 2012

¡ Pondělí - neděle, 2. - 8.7., 10.00-16.00 hod.

Malování na náměstí
s výtvarnicí Vlaďkou Zítovou-Jiráskovou
Zveme všechny děti i dospělé, kteří si chtějí na chvíli posedět na ná-
městí s barvami a namalovat si svůj obrázek.

¡ Středa 4.7., 18.00 hod.

Pohybový podvečer v zámeckém parku u jezírka
Tai-chi s V. Zítovou (znáte možná i z časopisu Regenerace),
Orientální tanec pro koukání i vyzkoušení a další hejbání

¡ Čtvrtek 5.7., 18.00 hod.

Divadelní představení „Vodnická pohádka“, Divadlo Koňmo
na ostrůvku  zámeckého jezírka
(při špatném počasí v zámeckém divadle), 50 Kč

¡ Pátek 6.7., 19.30 hod.

Koncert Nezmaři a Jihočeská komorní filharmonie
státní hrad, 200 Kč
Jeden z mála koncertů, při kterém můžete slyšet v dokonalé souhře
folkovou kapelu a čtyřicetičlenný orchestr. V případě nepříznivého
počasí se koncert přesune do sálu Hotelu Máj.

¡ Sobota 7.7., 19.30 hod.

Koncertní mix open air –
Jana Vébrová, Žamboši, Bonsai č. 3
na ostrůvku v zámeckém parku
(při nepříznivém počasí v zámeckém divadle), 50 Kč
Snad se nám podaří navázat na skvělou koncertní atmosféru z loň-
ského léta, kdy na ostrůvku zněly perkuse a didgeridoo. Tentokrát to
bude čistý folk, harmonika i osobitá písničkářská výpověď.

¡ Neděle 8.7., celý den

Vernisáž obrázků a fotografií
z festivalu na novohradském náměstí
Nebude-li pršet, nezmoknem a vystavíme na náměstí obrázky a fotky
z průběhu celého Hravého týdne.

Festival Novohradské

Poznávání 2012

¡ Středa 1.8., od 10.00 a 14.00 hod.

Komentovaná prohlídka městem
„Za novohradským pokladem“
kvízová hra na trase, díky které objevíte o našem městě to,
co ještě nevíte…
vhodné pro děti i dospělé
poplatek 50 Kč, prezentační materiály pro účastníky zdarma

¡ Čtvrtek 2.8., 18.00 hod.

Promítání starých fotografií
Nových Hradů a Novohradska s komentářem, Koželužna, 30 Kč

¡ Pátek 3.8., 9.00 hod.

Komentovaná vycházka do Tereziina údolí
průvodce stezkou Mgr. M. Krumholz, cca 10 km
Poplatek 50 Kč, prezentační materiály pro účastníky zdarma

¡ Pátek 3.8., 19.30 hod.

Koncert Paul Batto jr.
park Tereziino údolí u Penzionu Hamr, 50 Kč

¡ Sobota 4.8., 9.00–16.00 hod.

Cykloputování po trase Pamětí Novohradska
Kvízová hra na trase, kterou objevíte to, co ještě o Novohradsku nevíte…
startovné 50 Kč (děti zdarma), cca 50 km,
prezentační materiály pro účastníky zdarma.

foto z loňského festivalu
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AKTIVITY V KOŽELUŽNĚ
¢ Pondělí
Prorodinné aktivity

14.00 – 16.00 hod.
Pestrý program vhodný pro celou rodinu, trávení času při společném
tvoření.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
zajišťuje Lucie Sovová
16.00 – 17.30 hod.
Rehabilitační cvičení s Ivou Blížencovou
Doporuč. pohodlné cvičební oblečení, karimatky

¢ Středa
Výtvarné tvoření pro děti bez rozdílu věku

Kdo je starší, může pomoct malým, kdo je malý, může být inspirací
pro velké.
13.00 – 17. 00 hod.
přicházet a odcházet můžete v této době jakkoliv.
Příspěvek na materiál je 20 Kč.
zajišťuje Lucie Sovová
Výtvarné aktivity a tvoření kulis, kostýmů a dalších předmětů
pro akce pořádaných kulturním centrem se bude konat
dle potřeb KIC.
V době pondělních a středečních aktivit bude možné hrát v Kože-
lužně stolní fotbal podle „koželužnových“ pravidel „HRÁT si a
NEZLOBIT“.

¢ Sobota
Tvůrčí odpoledne pro celou rodinu

14.00 – 17.00 hod.
Malování, modelování, tiskání, tvoření různého druhu a z různých
materiálů.
Aktivita za dobrovolný poplatek.
zajišťuje Lucie Sovová a aktivní rodiče

Další informace k aktivitám v Koželužně na KIC N. Hrady,
www.kicnovehrady.cz,
tel. 386 362 195 nebo přímo u Lucie Sovové, mobil 774 966 676

Občas se i maminkám podaří vyšetřit čas a sejít se při pátečním tvoření.

Co se vás v Koželužně děti nejvíce baví?: ...že můžeme vyrábět, něco vy-
mýšlet a že se můžeme kamarádit....

Letní kurzy v Koželužně 2012
Ó 6. – 11.8., , 10.00 – 16.00 hod.

Týden se špěrky, sklem (vinuté perle), hedvábím
a módními doplňky
Aktivní tvoření pro ženy a dívky.
Lektorky J. Pašková, Mgr. P. Vyhlídková, L. Sovová, poplatek
dle rozsahu práce
Završením tohoto týdne budou 11. 8. Zámecké slavnosti, při
kterých se uskuteční zámecký trh šperků a módních doplňků.

Ó 13. – 18.8. , 18. – 21.00 hod.

Týden s malbou a keramikou
Lektorka  V. Zítová – Jirásková
poplatek dle rozsahu práce (především u keramiky)
Závěrečné výtvarné párty s dobrým jídlem 18.8. od 18.00 hod.

Ó 20. – 25.8., 10.00 – 16.00 hod.

Týden tisku – linoryt
Přenosný lis bude k dispozici celý týden, v rámci něhož může-
te navštívit i výstavu výtvarných prací studentů SUPŠ Bechy-
ně, možná inspirace pro žáky základních školy, než se budou
rozhodovat o dalším studiu (získáte zde cenné informace)
www.supsbechyne.cz
Lektoři budou studenti SUPŠ Bechyně
Závěrečné výtvarné párty s dobrým jídlem 24.8. od 18.00 hod.

Další informace na www.kicnovehrady.cz

¢ Hudební týden pro děti
tentokrát v rytmu bubnů

16. – 21. 7. 2012, 9.00 – 13.00 hod.
Příjemná výuka rytmiky,
bubnování, kolektivní činnost,
prokládáno přestávkami
a dozvuky.
Doporučený věk 6-11 let
Lektoři www.rytmusprozivot.cz
Organizačně zajišťuje KIC N. Hra-
dy, přihlášky tamtéž.
Přihlášky do 30. 6. 2012
V sobotu 21. 7., od 14.00 hod.
Společné vystoupení na veřejném prostranství
v Nových Hradech.

¢ Tvůrčí týden pro děti
27. – 31. 8. 2012, 9.00 – 16.00 hod.
Týden plný barev, tvoření, společ-
ného snažení a radování ze svých
schopností.
Věk do 15 let
Program zajišťuje Lucie Sovová
Přihlášky do 30. 6. 2012
V pátek 31. 8., od 16.00 hod.
Závěrečné tvořivé koželužnové
párty pro děti i rodiče.
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Okénko do knihovny
Čaroděj z nafukovacího stromu –
Miloš Kratochvíl
Nenechte si ujít večerníčkové příhody
z Halounského lesa také v knižní podobě!
Čeká vás čaroděj Honzula se svým nafuko-
vacím stromem, který splní každému jeho
přání. Ale také hajný Votava a Ondřej, ten
nejvylekanější zajíc na světě. Jaké peripe-
tie a maléry budou asi následovat, když
Votava splete kouzlo a z Ondřeje se stane
naopak sebevědomý zajíc náfuka? V knížce
vás čeká spousta vtipných situací i slovních
gagů, a navíc velké množství barevných ob-
rázků.

Kouzelné dobrodružství s papouškem
Žakem – Ivana Peroutková
Jednou večer zůstane malý Milda doma
sám jen se svým papouškem Žakem. Otev-
ře si velký atlas světa a prohlíží si Tanzanii,
z které Žako pochází. A najednou se octne
v hustém pralese, kde prožije netušená
dobrodružství s novou kamarádkou - čer-
nošskou holčičkou Estou

Výprodej v domě hrůzy – Bruce Coville
Zažijte neuvěřitelná dobrodružství s příše-
rami z Barabizny! Tonda a jeho mladší ses-
tra Bára netuší, co si odnáší z výprodeje
zařízení starého a zchátralého domu, které-
mu v městečku nikdo neřekne jinak než
Barabizna. Čirou náhodou se ukáže, že si
koupili pět povedených živých příšerek.
Jakmile se s nimi seznámí, roztočí se kolo-
toč bláznivých dobrodružství, která jim ne-
uvěří nikdo, kdo je neprožije s nimi.
Navštíví jinou planetu s mimozemšťany,
nahlédnou do záhrobí a dokonce promluví
s opravdovým andělem! Ale záchrana celé
naší planety? Nebude to pro ně příliš složi-
tý úkol?

Deník úúúplně obyčejného upíra –
Tim Collins
I nemrtví mají city! Nesnesitelně vtipný
deník jednoho (ne)obyčejného upíra. Jme-
nuji se Nigel Mullet. V upíra jsem se pro-
měnil, když mi bylo patnáct. V tomhle
věku už zůstanu napořád, takže musím trá-
vit věčnost bojem s akné, mutujícím hla-
sem a svou neobratností při balení
holek.Trápí mě mé zoufalé pokusy o upou-
tání pozornosti mé životní lásky Chloe.
Tak rád bych zabořil špičáky do jejího
krku. Jsem mrtvý už víc než osmdesát let a
přitom jsem ještě ani jednou neměl holku!

Egypťanky. Přízeň bohů –
Jocelyne Godard
Moudré faraonce Hatšepsut se podařilo
upevnit svoji vládu, země se dočkala míru
a rozkvětu, a tak si konečně může splnit
dávný sen - vydat se do země Punt. Chystá
se přivézt sazenice kadidlovníků, protože
hojnost vonného kadidla zajistí její říši pří-
zeň bohů. Čeká ji dlouhá plavba po Rudém
moři, kam se žádný Egypťan už dlouho ne-
odvážil. Nebezpečná výprava je velkou
šancí pro královniny nepřátele.

Městská knihovna Nové Hrady oznamuje,

že bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřena takto:

25. – 29. 6. a 9. – 31. 7. 2012
Děkujme za pochopení

Jak dopadla Magnesia Litera 2012
Kniha roku

Michal Ajvaz: Lucemburská zahrada
(Druhé město)

Litera za prózu
Marek Šindelka: Zůstaňte s námi (Odeon)

Litera za poezii
Radek Fridrich: Krooa krooa (Host)

Litera za knihu pro děti a mládež
Radek Malý: Listonoš vítr (Albatros)

Litera za překladovou knihu
Irčne Némirovská: Francouzská suita
(Přeložila Helena Beguivinová, Paseka)

Litera za literaturu faktu
Jiří Knapík, Martin Franc a kol.: Průvodce
kulturním děním a životním stylem v čes-
kých zemích 1948-1967 (Academia)

Litera za nakladatelský čin
Alexandr Solženicyn: Souostroví Gulag
(Academia)

Litera pro objev roku
Štěpán Hulík: Kinematografie zapomnění
(Academia)

Albatros Media Cena čtenářů
Zdeněk Svěrák: Nové povídky

Literární soutěže pro rok 2012
Píšete rádi a chcete si své dovednosti ověřit v Literární soutěži?
Informace o dalších literárních soutěžích pro letošní rok naleznete na www.handicraft.cz.

3. ročník literární soutěže
„O nejlepší, nejkratší scifi povídku“

– povídka musí být opravdu krátká (maxi-
málně 100 znaků), musí být v žánru
sci-fi nebo fantasy

– počet příspěvků od jednoho autora není
omezen – další informace naleznete zde:
www.vanili.cz

– uzávěrka soutěže: 31. prosince 2012

Literární soutěž Čáslav 2012
– soutěží se v kategoriích próza a poezie
– soutěž je určena pro autoray od 15 let
– do soutěže můžete zasílat dosud nepub-

likované příspěvky, rozsah 5 stran for-
mátu A4

– každý soutěžící zašle svůj soutěžní text
e-mailem na adresu soutez.lknb@se-
znam.cz, a to jako přílohu ve formátu
.doc. V průvodním textu e-mailu (nikoli
na přílohách) uvede autor své jméno a
adresu

– další informace naleznete zde:
www.cmuz.cz

– uzávěrka soutěže: 30. června 2012

Čtvrtý ročník literární soutěže
Albatrosu

– soutěž o nejlepší původní českou prózu
na téma Dobrodružství dětí v 21. století

– maximální rozsah: 80 normostran, text
nesmí být dosud nikde publikován

– určeno pro autory od 18 let (včetně)
– výherce získá finanční odměnu, jeho text

bude vydán nakladatelstvím Albatros
– další informace naleznete zde:

www.albatrosmedia.cz
uzávěrka soutěže: 30. listopadu 2012

Fantastická povídka 2012
– soutěžní příspěvky musí žánrově spadat

do sci-fi, fantasy nebo hororu
– jeden soutěžící může zaslat max. 3 po-

vídky
– rozsah jedné povídky: max. 9000 znaků

včetně mezer
– další informace naleznete zde:

fantastickapovidka.cz
– uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

Literární soutěž
Trutnovský drak 2012

– soutěž je určena pro autora ve věku 15 až
30 let

– do soutěže můžete zasílat původní text
poezie, prózy či dramatu, téma volné,
max. rozsah 5 básní nebo 5 stran A4
v případě prózy a dramatu

– soutěží se ve dvou věkových kategoriích:
1) ve věku 15 až 18 let,
2) ve věku 19 až 30 let

– nejlepší příspěvky budou odměněny
knižními cenami

– další informace naleznete zde:
www.mistnikultura.cz

– uzávěrka soutěže: 31. srpna 2012

Fotosoutěž Čtení jako vášeň
– z 11 vybraných fotografií budou tvořit

obrálky časopisu Čtenář v roce 2013
– téma soutěže: Čtení jako vášeň
– zúčastnit se mohou soutěžící od 17 let
– jeden soutěžící může zaslat max. 3 foto-

grafie
– další informace naleznete zde:

ctenar.svkkl.cz
– uzávěrka soutěže: 31. července 2012
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Putování ke kapli v Mýtinách
V sobotu 9. června se můžete

zúčastnit vycházky do zaniklé vesnice
Mýtiny, kde vytvoříme improvizovaný
kulturní program a připomeneme ně-
kolik historických faktů u jediné do-
chované stavby – kaple.

Smyslem cesty bude nejen příjem-
ná procházka a připomenutí nedávné-
ho života v obci, ale také poukázání na
stávající stav kaple a potřebě jejích
dalších oprav a následného oživení.

Vycházet se bude v 9 hodin od In-
focentra na náměstí v Nových Hradech, společný program začne od
11 hodin u kaple v Mýtinách. Přicházet můžete z různých směrů a
přinášet můžete dary různých forem – třeba jen vaše povzbuzení,
přání, nebo živý příspěvek ke kulturnímu programu.

Další informace získáte v KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208 (Květa Jarolímková) nebo u sdružení Drobné památky
nejjižnějších Čech (Lucie Sovová), tel. 774 766 676.

Infocentrum Nové Hrady informuje…
Turistická sezona otevřena! Tak se dají charakterizovat dva květno-

vé víkendy, kdy jsme otevřeli turistickou sezonu jak v Nových Hra-
dech (5. a 6. května), tak na Novohradsku (12. května). Při otevírání
sezony u nás v Nových Hradech byla nabídka pestrá – v sobotu si mohli
zájemci projít město v rámci komentovaných prohlídek včetně prohlíd-
ky zámku, státní hrad nabídl kromě klasických prohlídkových tras také
zpřístupnění hospodářských sklepů a v klášteře a kovárně taktéž probí-
haly komentované prohlídky. V neděli jsme v Koželužně zahájili ver-
nisáží výstavu karikatur Mirka Kemela a následný koncert kapely
Mirka Kemela jistě nadchl všechny návštěvníky!

O týden později jsme otevírali turistickou sezonu na Novohradsku –
letošní 5. ročník se uskutečnil v Horní Stropnici, kde nám ovšem ne-
přálo počasí, ale i tak jsme si celé sobotní odpoledne náležitě užili. Jaká
byla v Horní Stropnici nálada a jaké soutěžní disciplíny si na nás Strop-
ničtí vymysleli, se můžete podívat ve fotogalerii na našich webových
stránkách (tam samozřejmě naleznete i fotografie ze všech ostatních
akcí pořádaných naším KIC). Příští – 6. ročník otevírání sezony, se
uskuteční v Kaplici a už teď se těšíme!

I když je sice červen, už nyní plánujeme zorganizovat výlet na jižní
Moravu, a to 7. – 9. září 2012. Cílovou oblastí je Pálava – Velké Pavlovice
a vinařský region Modré Hory. A právě v tuto dobu bude v nedalekém Mi-
kulově probíhat Pálavské vinobraní. Kdo by měl zájem o bližší informace
případně se již (ne)závazně objednat, může se hlásit u nás v KIC.

A ještě pár slov k našim webovým stránkám www.kicnovehrady.cz –
jsou již hojně navštěvované a proto nabízíme možnost placené reklamy
formou umístění reklamních bannerů Vaší firmy (působící v oblasti ces-
tovního ruchu nebo kultury). Dotazy posílejte na infoc@novehrady.cz.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Nabídka městského rezervačního systému
CBsystem – červen, červenec 2012

Přehled divadelních představení a koncertů, které se konají v nejbližší
době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové Hrady:

Divadelní představení:
¡ 14. 6. – Když se zhasne – nádvoří radnice Č. Budějovice
¡ 15. 6. – Chiméra – taneční divadlo – DK Metropol

Dětská divadelní představení:
¡ 7. 6. – O loupežnické princezně – nádvoří radnice Č. Budějovice
¡ 21. 6. – Zapomenutý čert – nádvoří radnice Č. Budějovice
¡ 30. 6. a 6., 7., 13., 14., 27., 28. 7. – Rožmberské nebe –

hrad Rožmberk n. Vltavou – hrané historické obrazy
¡ 8. a 22. 7. – Borovanské múzy – Borovany – hrané historické obrazy

Vycházky za historií… – České Budějovice:
¡ 7. 6. - …Německého domu a deníků primátora J. Tescheka
¡ 21. 6. – …novobarokní vily velkotovárníka Franze Hardtmutha
¡ 28. 6. a 12., 26. 7. – Budějovická ohlédnutí, aneb historií města

křížem krážem – noční prohlídka města ČB

Koncerty:
¡ 6. 6. – Luňáčci – Borovany
¡ 6. 6. – Marsyas 2012 – DK Slavie, Č. Budějovice
¡ 8. 6. – Traband – DK Slavie, Č. Budějovice
¡ 10. 6. – Pohádkové a muzikálové melodie – klášter Borovany

Muzikál:
¡ červenec a srpen 2012 – Casanova – Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ Dekameron (8. – 26. 6. 2012)
¡ Kocour v botách (16. 6. – 8. 9.)
¡ Komedianti (29. 6. – 2. 7. 2012)
¡ Romeo a Julie (5. – 8. 7. a 27. – 29. 7.)
¡ Jak se vám líbí (11. 7. – 21. 7.)
¡ Sluha dvou pánů (22. – 25. 7.)
¡ Rigoletto (3. – 11. 8.)
¡ Robin Hood (14. – 22. 8. a 27. 8. – 2. 9.)
¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012), v hlavní roli José Cura

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

Připravujeme na léto
Zájezd na divadelní představení nového muzikálu

Casanova
v podání Divadla Hluboká nad Vltavou

13. 7. 2012, začátek představení  21.15 hod.
zámek Hluboká nad Vltavou

vstupenky 420 Kč + doprava autobusem

přihlášky na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195
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Středa 27.6.2012 20.00 hod.

· Muži v černém 3

agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones)
– jsou zpět... opět včas. J během svých 15 let
s Muži v černém viděl spoustu nevysvětlitel-
ných věcí, ale nic, ani mimozemšťané, ho ne-
dokáže tak zmást jako jeho sarkastický,
tajnůstkářský partner. Ale když je život agenta
K a osud planety v ohrožení, musí agent J ces-
tovat v čase zpět do minulosti, aby dal vše do
pořádku. J objeví, že existují tajemství o ves-
míru, o kterých mu K nikdy neřekl – tajemství,
která se mu odhalí, když se spojí s mladým
agentem K (Josh Brolin), aby zachránil svého
partnera, agenturu a budoucnost lidstva.

Akční sci-fi komedie, české titulky, přístupný,
104 min., 50 Kč

SETKÁNÍ
V NESMĚNI,

6. ročník Festivalu
pro přátele duchovních cest

Nesměň u Českých Budějovic

2. a 3. červen 2012
Přednášky a besedy, workshopy,

hudební a taneční vystoupení

Na festivalu vystoupí např. Igor Chaun (re-
žisér a scenárista), Ridina Ahmedová (zpě-
vačka), Udubudu (africké rytmy), Zdeněk
Šimanovský (konstelace, muzikoterapie),
Jana Skalová (fyzioterapeutka, Feldenkrai-
sova metoda).
Doprovodný program:
jarmark, jídelna Spirála, čajovna, poradny
Pořádá: Nesměňka, Esoterický obchůdek
České Budějovice, obec Ločenice a Nesměň
Vstupné: Od 90,- do 500,- Kč
Vstup na doprovodný program volný

Bližší informace:

Jana Soukupová
www.nesmenka.mysteria.cz
soukupova.nesmenka@centrum.cz
605 339 338, 380 332 082

INFORMACE Z REGIONUFILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM

Nové Hrady – červen 2012 TRHY
na kovárně

POKRAČUJÍ
Trhy na kovárně budou

od června probíhat
každou sobotu od 10 do 17 hod.
V nabídce jsou různé řemeslné

výrobky a produkty z ovčího mléka
–  různé druhy sýrů,
jogurty a tvarohy.

Mimo tuto dobu lze
kovárnu navštívit po domluvě

na tel.: 602 471 653, nebo e-mailu:
cerna@rozmberk.org.

Ü Sběrna fotografií
a barevné filmy

Ü Školní a papírenské
potřeby

Ü Žvýkačky a drobné
cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

Ü Známky

TRA F I K A

Ing. Milana Hromasová
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Mezinárodní liga talentované mládeže v karate
II. kolo v Českých Budějovicích

Naši nejmladší závodníci vybojovali čtyři medaile
Netradičně v úterý 8. května se v Českých Budějovicích pod názvem Ninja

Cup konalo II. kolo Mezinárodní ligy talentované mládeže v karate. Tato sou-
těž je určena pro nejmladší karatisty do 13 let od nejnižších bílých pásů až po
vyšší žákovské stupně technické vyspělosti v barvě fialové. Soutěž organizo-
vala TJ Karate České Budějovice.

Do areálu Gymnázia Olympijských nadějí v ulici E. Destinnové dorazil re-
kordní počet 190 závodníků z Jihočeského svazu karate, aby změřili své síly
v disciplínách kata a kumite. V dopoledních hodinách se konala soutěž kata -
souborná povinná sestava. Na tatami ve dvojicích proti sobě nastupovali sou-
peři vždy rozlišení modrou a červenou šerpou a z této dvojice zvítězil závod-
ník, který získal od rozhodčích vyšší počet zvednutých praporků dané barvy,
tedy vyšší počet hlasů.

V disciplíně kata se v kategorii mladší žáci do finále probojoval Marek Ro-
línek, kde po pěkném výkonu bodově nestačil na protivníka z Fight Clubu Čes-
ké Budějovice a získal stříbrnou medaili. V plně obsazené kategorii žákyň náš
oddíl reprezentovaly Eliška Rolínková a Adéla Zemanová. Obě naše závodni-
ce se dostaly do repasáže a každá z jedné strany soutěžního rozpisu dokázala
porážkou svých soupeřek vybojovat bronzo-
vou medaili. Další bronzovou medaili dokázal
silné konkurenci v kategorii starších žáků opět
v repasáži vybojovat Adam Zeman.

Naši mladí závodníci svými výkony proká-
zali, že jsou v disciplíně kata připraveni konku-
rovat i zkušenějším vrstevníkům. V současné
době se všichni připravují na další sportovní
klání a samozřejmě také zkoušky na stupně
technické vyspělosti v karate.

Děkuji rodičům závodníků za podporu na-
šich cvičenců a závodníkům za vzornou repre-
zentaci.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Mezinárodní
závody veteránů

ve sportovní gymnastice
Letošní závody proběhly v Praze 19. 5. 2012

ve sportovní hale na Dlabačově, je to skvěle
vybavená tělocvična, kde se připravuje naše
reprezentace ČR.

Po téměř dvouleté pauze zaviněné nemocí
jsem se snažil připravit na tento závod, nejvíce
jsen se však těšil na setkání „starých“ kamará-
dů. Na závody přišlo hodně bývalých závodní-
ků, kteří startovali na mistrovství světa a OH
v Helsinkách r. 1952, v Melbourne r. 1956 a
v Římě r. 1960. Dnes to jsou už jen trenéři
nebo rozhodčí.

Na závody přijeli gymnasté ze 4 zemí.
V mladší kategorii do 50 roků bylo vidět skvě-
lé sestavy. Ve své kategorii nad 70 roků stačilo
zacvičit 3 disciplíny. Já si zvolil kruhy, hrazdu a
prostná. Na hrazdě, která je mým oblíbeným ná-
řadím, jsem získal nejvyšší známku 9,60 bodů a
za kruhy 9,3 bodů. Potom však scházela síla i
trénovanost a v prostných se to projevilo na
známce 8,80 bodů.

I tak to stačilo na celkově 3. místo. Pořadí
v kategorii nad 70 roků: 1. místo S. Bauer (Ně-
mecko), 2. místo L. Kopecký (ČR) a 3. místo
R. Rusiňák (ČR – Nové Hrady).

Příští závody budou tradičně v Liberci
17. 11. 2012. Když vydrží zdraví, tak se na ně
všichni těšíme. R. Rusiňák

Závodní tým žáků oddílu karate Marek a Eliška Rolínkovi, Adam a Adéla Zemanovi

zleva Adéla, Marek, Adam a Eliška získali na soutěži karate medaile

TJ Sokol Nové Hrady informuje
Dne 20.4.-21.4.2012 se uskutečnil další, již 9. tradiční turnaj „Memoriál Josefa Machut-

ky“, který pořádáme každoročně na jaře, k připomenutí zakladatele kuželkářského sportu
v Nových Hradech. V letošním roce se přihlásilo dvanáct družstev. Mezi těmito družstvy si
nejlépe vedlo družstvo TJ Sokol Nové Hrady „A“, následováno družstvem THB České Bu-
dějovice a třetí místo obsadilo družstvo Soběnova. V jednotlivcích mezi muži byl nejúspěš-
nější Milan Bedri na pátém místě, následovaný Filipem Betuštiakem, který obsadil sedmé
místo, a hned za ním na osmém místě se umístnil Ladislav Kříž. Mezi ženami se naše hráčky
umístnily na prvních třech místech v pořadí: Betuštiaková Stanislava st., Albrechtová Jiřina a
Šebestová Milena. Je jen dobře, že po dobudování kuželny a celého zázemí se šatnami, se na
naše akce hlásí více družstev a to nejen v rámci kraje. I v letošním roce se zúčastnilo družstvo
ze Žacléře.

Ve dnech 27. – 28.4.2012 jsme organizovali sedmý ročník turnaje o putovní pohár Staros-
ty města Nové Hrady. Zúčastnilo se ho celkem devět družstev. Vítězem se stalo družstvo
Sladký, na druhém místě skončilo družstvo Silmbrod a třetí místo obsadilo družstvo THB
České Budějovice. I v této soutěži byli oceněni nejlepší jednotlivci. V kategorii mužů byl nej-
lepší Jan Silmbrod st., následován Milanem Bedri a třetí místo obsadil Stanislav Sladký.
Mezi ženami zvítězila Milena Šebestová následovaná Stanislavou Betuštiakovou st. A na
třetím místě se umístila Jiřina Albrechtová.

TJ Sokol děkuje sponzorům obou akcí, tj. město Nové Hrady a stavební firma SEXTA
spol. s r.o.. Poděkování si zaslouží všichni účastníci, organizátoři, pořadatelé a diváci.

Těšíme se na další akce z nichž nejbližší a nejvýznamnější je přebor ČOS družstev mužů a
žen pro rok 2012 a jednotlivců v kuželkách, který se koná v sobotu 2.6.2012. Na tuto akci
zveme všechny občany Nových Hradů.

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol
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� Prodám byt v soukromém vlastnictví 3+1 s velkou halo a lodžií.
Celý dům je zvenku zateplený. Cena dle dohody. Tel. 728 847 705.
Děkuji za zavolání.

PŘIJMEME
PRACOVNÍKA NA DOHODU

O PROVEDENÍ PRÁCE
Náplň práce: ošetřování ovocných stromků

Místo výkonu práce: okolí obce Horní Stropnice
Rozsah: do 80ti hodin měsíčně v období červen až září 2012

Více informací na tel. 603 523 758

řádková inzerce

SPRÁVCE NEMOVITOSTI
Na hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou

přijmeme uchazeče na pozici správce nemovitosti
a osobního řidiče v rakouském Hornu. Jedná se o péči vozového

parku, drobné opravy v domě, udržování zahrady apod. Myslivec-
ké zkušenosti výhodou. Možnost zaměstnat i další osobu na čás-

tečný úvazek (péče o domácnost + úklid nebyt. prostor).
Ubytování není k dispozici.

Požadavky:
řidičský průkaz  sk. B, znalost NJ, flexibilní pracovní doba,

spolehlivost, svědomitost, trestní bezúhonnost
V případě, že jste vhodným kandidátem, prosím o zaslání

Vašeho životopisu s fotografií a kontakty na email:

renata.prechova@auditor-eu.com, tel.: 602 105 326.


