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Letní sliby, obavy a přání
Víte proč v pátek 6. července 2012 v odpoledních hodinách přešla

nad naším městem průtrž mračen a pak se nakonec počasí udobřilo? Už
jsem to prozradila ve stejný den na koncertu Nezmarů, ale protože jste
tam možná nebyli, tak to ještě nyní písemně odhalím.

Když jsem do tisku (CB Deník) dávala pozvání na společný koncert
folkové kapely Nezmaři a Jihočeské komorní filharmonie, tak jsem po-
tencionálním návštěvníkům mimo jiné slibovala koncert pod hvězdnou
oblohou. Ano, drze a sebevědomě jsem slibovala hvězdnou oblohu. Asi
tušíte – slibovala jsem slibovala něco, co přeci nemůžu sama ovlivnit.
A tak mi za „odměnu“ přišel z nebe pozdrav v podobě dešťové nadílky.
Já jsem v té době právě dorazila na informační centrum ještě pro nějaké
věci a nemohla jsem se vrátit zpět na hrad. A tak jsem čekala, až déšť
přejde. Čekala a čekala, zpočátku neskutečně nervózně, ale pak se ta
nervozita proměnila v takový podivný stav klidu a snad i pokory, pro-
tože jsem si uvědomila, že přišla chvíle, kdy skutečně nemohu nic dělat.
Byla to ta vědomá „bezmoc“, kdy se všechno děje a člověk „dít“ nemů-
že, je to v jiných rukou. To není zase tak často, protože většinou člověk
může alespoň něco udělat, něco málo, něco moc.

Teprve až déšť ustal, tak jsem se vrátila na hradní nádvoří, kde
všichni technici JKF, pódiáři a zvukař běhali a dávali všechno do po-
řádku. Vzhledem k tomu, že bylo postavené jak dostatečně velké pódi-
um, tak velký stan pro diváky (tam byla i zvuková technika), bylo vše
zachráněno. A tak v půl osmé večer mohl začít koncert, který byl
takový, jaký byl. Skvělý. Díky Bohu…

A pro mne to bylo zase jedno důležité ponaučení o tom, že opravdu,
ale opravdu bych neměla dopředu slibovat něco, co nemohu, ale oprav-
du nemohu splnit. Tak vám to ponaučení předávám dál.

Krásnou druhou půlku léta přeje všem čtenářům Květa Jarolímková

Pravděpodobně to byl novohradský „koncert roku“ a uskutečnil se na
hradním nádvoří první červencový pátek. Na svědomí to mělo společné
vystoupení kapely Nezmaři a Jihočeské komorní filharmonie. Kdo jste
si to nechal ujít, tak máte o jeden parádní hudební zážitek méně.

(více uvnitř čísla) K. J.

Romanticky působící fotografie z koncertu v zámeckém parku bohužel
příliš v černobílém NZ nevynikne. Ačkoli je to fotka z pozdního večera.
Ale pokud ji chcete opravdu vidět „v barvě“, koukněte na naše interne-
tové stránky, kde je podobných více. Foto je z festivalu Novohradské
Hraní 2012. K. J.

Tak kde jinde se mohla odehrávat Vodnická pohádka, než u vody. Přes-
něji na ostrůvku zámeckého jezírka. Naštěstí jezírko obývá hodný vodník
a ten nám pomohl pozastavit déšť až na úplný závěr pohádky. Přesněji až
na dobu uklízení kulis a balení divadelníků. Vodníku, díky! K. J.

První červencový týden bylo novohradské náměstí opět rozzářené bar-
vami z dětských obrázků. Malovalo se každý den od rána až do odpoled-
ne a děti nechaly sotva výtvarnici Vlaďku alespoň naobědvat. A v tak
horkých dnech to byl skutečně od všech téměř sportovně-výtvarný vý-
kon. Na konci týdne pak všechny obrázky visely kolem kašny na šňů-
rách jako nádherné prádlo.                                                            K. J.

Tak trochu bubenicko-instrumentální „rachot“ zažili lidé na náměstí
v sobotu 21. 7. 2012, a to když slyšely NOBUO! (více uvnitř čísla) K. J.

Slavnostní otevření nové naučné stezky Buquoyská krajina,
sobota 30. 6. 2012.                                            (více uvnitř čísla) K. J.
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Zápis z 55. schůze městské rady
ze dne 11.6.2012

� 1. Kontrola usnesení z 53. a 54. jednání
rady města
Rada bere bez připomínek na vědomí kontro-
lu usnesení z 53. a 54. jednání rady města.

� 2. Vyhlášení ochranného pásma vodního
zdroje Byňov – cenová nabídka
Rada obdržela od ČEVAK, a.s. informaci
o nutnosti zpracování podkladů pro vyhlá-
šení ochranného pásma vodního zdroje
v osadě Byňov. Povinnost vyhlásit ochran-
né pásmo je stanovena u zdroje s průměr-
ným odběrem více než 10 000 m3/rok -
maximální roční odběr u prameniště Byňov
je 15 000m3/rok. Rada souhlasila s vypraco-
váním návrhu ochranného pásma, jeho pro-
jednání s příslušnými orgány a zajištěním
dle nabídky a společnosti ČEVAK, a.s.
Rada souhlasí s vypracováním návrhu
ochranného pásma prameniště Byňov a po-
věřuje starostu objednáním zpracování a
projednání s příslušnými úřady dle nabídky
společnosti ČEVAK, a.s.

� 3. Žádost o pronájem pozemku
Rada obdržela žádost paní Anny Ferenčíko-
vé o pronájem pozemku parc.č. 3/1 v k.ú.
Byňov. Rada postoupila žádost k projedná-
ní osadnímu výboru pro Byňov, Jakuli a
Štiptoň.
Rada bere na vědomí žádost paní Anny Fe-
renčíkové o pronájem pozemku parc.č. 3/1
v k.ú. Byňov a postupuje ji k projednání
osadnímu výboru pro Byňov, Jakuli a
Štiptoň.

� 4. Aktualizace plánu investic pro r. 2013
Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.s.
České Budějovice Aktualizace plánu investic
pro rok 2013 a Výroční technickohospodář-
skou zprávu provozovatele vodohospodářské
infrastruktury města Nové Hrady za rok 2011.
Rada bere na vědomí Aktualizaci plánu inves-
tic pro rok 2013 a Výroční technickohospodář-
skou zprávu provozovatele vodohospodářské
infrastruktury města Nové Hrady za rok
2011. Rada pověřuje starostu města dalším
jednáním ve věci přípravy plánu investic na
rok 2013.

� 5. Směrnice  Rady města Nové Hrady
č. 3/2012
Rada projednala návrh Směrnice Rady měs-
ta Nové Hrady č. 3/2012 - "Zásady pro sta-
novení výše příplatku za vedení, osobního
příplatku odměn ředitelům škol a školských
zařízení, které zřizuje město Nové Hrady",
který předložili k projednání místostarosta
Bc. J. Vochoska a radní Mgr. M. Jarolímek.
Rada schvaluje Směrnici Rady města Nové
Hrady č. 3/2012 – "Zásady pro stanovení
výše příplatku za vedení, osobního příplat-
ku odměn ředitelům škol a školských zaří-
zení, které zřizuje město Nové Hrady".

� 6. Stavební řízení
Rada byla starostou informována o probíha-
jících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínek.
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 7. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada obdržela Oznámení Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odbor evropských zále-
žitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "Jezdíme
bezpečněji" ve výši 150 000,-Kč. Projekt
řeší instalaci 4 ks informativního měřiče
rychlosti v Nových Hradech, Byňově a
Údolí. Rada vzala na vědomí přidělení dota-
ce a pověřila MěÚ Nové Hrady, Investiční
odbor přípravou a realizací projektu dle
podmínek grantového programu s tím, že
Město Nové Hrady dofinancuje podíl ve
výši 22,57% z přidělené dotace.
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "Jezdíme
bezpečněji". Rada souhlasí s realizací pro-
jektu a pověřuje MěÚ Nové Hrady, Inves-
tiční odbor přípravou a realizací projektu
dle podmínek grantového programu s tím,
že Město Nové Hrady dofinancuje podíl ve
výši 22,57 % z přidělené dotace.

� 8. Žádost o povolení a oznámení konání
taneční zábavy Hyalit párty
a Údolských slavností
Rada obdržela žádost SDH Údolí o povole-
ní a oznámení konání taneční zábavy Hyalit
párty a Údolských slavností.
Rada bere na vědomí konání taneční zábavy
Hyalit párty a Údolských slavností a nemá
námitek k jejich konání.

� 9. Rozhodnutí k povolení k nakládání
s povrchovými vodami
Rada obdržela Rozhodnutí Městského úřa-
du Trhové Sviny, odbor životního prostředí
- oddělení vodního hospodářství a rybářství
o změně výrokové části II. rozhodnutí k po-
volení k nakládání s povrchovými vodami
ve věci prodloužení odběru vody z Vever-
ského potoka do 31.12.2027.
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odbor životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství o změně výrokové části II. rozhod-
nutí k povolení k nakládání s povrchovými
vodami ve věci prodloužení odběru vody
z Veverského potoka do 31.12.2027.

� 10. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada obdržela Oznámení Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odbor evropských zále-
žitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "Čekej-
me v suchu a teple" ve výši 60 000,-Kč.
Projekt řeší rekonstrukci autobusové čekár-

ny v Byňově a výstavbu nové autobusové
čekárny Údolí ve směru do N. Hradů.. Rada
vzala na vědomí přidělení dotace a pověřila
MěÚ Nové Hrady, Investiční odbor přípra-
vou a realizací projektu dle podmínek gran-
tového programu s tím, že Město Nové
Hrady dofinancuje podíl ve výši 30,17%
z přidělené dotace.
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "Čekejme
v suchu a teple". Rada souhlasí s realizací
projektu a pověřuje MěÚ Nové Hrady, In-
vestiční odbor přípravou a realizací projek-
tu dle podmínek grantového programu
s tím, že Město Nové Hrady dofinancuje
podíl ve výši 30,17 % z přidělené dotace.

� 11. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada obdržela Oznámení Krajského úřadu
Jihočeského kraje, odbor evropských zále-
žitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "Novo-
hradské poznávání" ve výši 30 000,-Kč.
Projekt řeší propagaci turistických aktivit
Kulturního a informačního centra Nové
Hrady. Rada vzala na vědomí přidělení do-
tace a pověřila MěÚ Nové Hrady, Kulturní
a informační centrum přípravou a realizací
projektu dle podmínek grantového progra-
mu s tím, že Město Nové Hrady dofinancuje
podíl ve výši 30 % z přidělené dotace.
Rada bere na vědomí Oznámení Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odbor evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK
České Budějovice o poskytnutí grantu (in-
vestičního charakteru) pro projekt "No-
vohradské poznávání". Rada souhlasí s rea-
lizací projektu a pověřuje MěÚ Nové Hrady,
Kulturní a informační centrum přípravou a
realizací projektu dle podmínek grantového
programu s tím, že Město Nové Hrady dofi-
nancuje podíl ve výši 30 % z přidělené dotace.

� 12. Žádost o pronájem pozemku
Rada obdržela žádost p. Martina Krenauera,
Nové Hrady o pronájem pozemku parc. č.
1011/22 v k.ú. Nové Hrady.
Rada bere na vědomí žádost p. Martina
Krenauera, Nové Hrady o pronájem poze-
mku parc. č. 1011/22 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje místostarostu M. Šlence provede-
ním místního šetření.

� 13. Stanovisko k prodeji pozemku pod
novou trafostanicí
Rada obdržela od společnosti E.ON ČR, a.s.
návrh smlouvy o uzavření budoucí kupní
smlouvy ve věci prodeje části pozemku
52/1 v k.ú. Nové Hrady o výměře 7,2 m2.
Jedná se o pozemek pod trafostanicí v areá-
lu ZŠ Nové Hrady.
Rada souhlasí s prodejem části pozemku
52/1 v k.ú. Nové Hrady o výměře 7,2 m2 a

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce.

� 14. Závazné stanovisko zásahu do
významného krajinného prvku
Rada obdržela Závazné stanovisko MěÚ
Trhové Sviny, odbor životního prostředí –
oddělení přírody a krajiny k zásahu do vý-
znamného krajinného prvku - souhlas pro
vydání povolení k nakládání s vodami - tý-
kající se rybníku Modráček.
Rada bere na vědomí Závazné stanovisko
MěÚ Trhové Sviny, odbor životního pros-
tředí, oddělení přírody a krajiny č.j.
OŽP/10224/12/Pos.

� 15. Zápis z jednání Komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada obdržela zápis z jednání komise sociál-
ních věcí a zdravotnictví ze dne 6.6.2012.
Komise projednala žádosti o přidělení bytu
v DPS, žádost pana R. Švece o výměnu bytu
v DPS a žádosti o přidělení bytu v domě
čp.89.
Rada souhlasí s přidělením bytu č. 48 (0+1)
v DPS Nové Hrady paní Hedvice Mikové.
Rada souhlasí s přidělením bytu č. 3 (0+1)
v DPS Nové Hrady paní Iloně Dimitrovové.
Rada souhlasí s přidělením uvolněného
bytu 1+1 v domě čp. 89 v Nových Hradech
panu Janu Marhounovi.
Rada bere na vědomí žádost pana R. Švece
o výměnu bytu v DPS a pověřuje starostu
města objednáním odborného posouzení
bytu nezávislým stavebním odborníkem.

� 16. Závěrečné vyhodnocení akce
Rada obdržela sdělení Ministerstva pro
místní rozvoj ČR k závěrečnému vyhodno-
cení akce "RPS-Nové Hrady, Regenerace
panelového sídliště Nové Hrady - I. etapa"
s tím, že vyhodnocení bylo ukončeno bez
připomínek.
Rada bere na vědomí sdělení Ministerstva
pro místní rozvoj ČR k závěrečnému vy-
hodnocení akce "RPS-Nové Hrady, Rege-
nerace panelového sídliště Nové Hrady - I.
etapa".

� 17. Rozhodnutí  MěÚ Trhové Sviny
Rada obdržela Rozhodnutí Městského úřa-
du Trhové Sviny, odbor životního prostředí
- oddělení vodního hospodářství a rybářství
k udělení povolení ke stavbě vodního díla
pro akci "Rekultivace skládky odpadu Jižní
Město k.ú. Nové Hrady" s tím, že povolení
bylo vydáno.
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odbor životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství k udělení povolení ke stavbě vod-
ního díla pro akci "Rekultivace skládky od-
padu Jižní Město k.ú. Nové Hrady".

� 18. Koncesní řízení
Rada byla starostou a členy výběrové komi-
se informována o průběhu koncesního říze-

ní "Nájem vodohospodářského majetku
města Nové Hrady za účelem jeho správy
a provozování". Do koncesního řízení se
přihlásily společnosti ČEVAK, a.s. a Ra-
douňská vodohospodářská společnost, a.s.
Obě nabídky byly pečlivě vyhodnoceny,
účastníci řízení byli též vyzváni k upřesně-
ní nabídek. Komise po posouzení nabídek
doporučila radě města výběr společnosti
ČEVAK, a.s., která lépe vyhověla podmín-
kám koncesního řízení (nabídka byla eko-
nomicky nejvýhodnější).
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
koncesního řízení "Nájem vodohospodář-
ského majetku města Nové Hrady za úče-
lem jeho správy a provozování" a schvaluje
společnost ČEVAK, a.s. jako nového kon-
cesionáře (tj. dodavatele, jehož nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnoce-
na jako ekonomicky nejvýhodnější). Rada
pověřuje STAVEBNÍ PORADNU spol.
s.r.o. provedením dalších úkonů nutných
k dokončení koncesního řízení a přípravě
podpisu smlouvy s vybraným koncesioná-
řem.

� 19. Úřední záznam – žádost manželů
Jurkových
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti manželů
Jurkových o prodej pozemku parc. č. 987/4
v k.ú. Nové Hrady. Místní šetření provedli
místostarosta M. Šlenc, tajemnice MěÚ
Nové Hrady J. Káplová a vedoucí MěÚ
Nové Hrady, Stavebního úřadu L. Prášil a
doporučili radě města vyhovět žádosti man-
želů Jurkových.
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
987/4 v k. ú. Nové Hrady o výměře 45 m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce.

� 20. Úřední záznam – žádost pana G.
Wörndla
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti pana G.
Wörndla o prodej části pozemku parc. č.
605/2 v k.ú. Nové Hrady. Místní šetření
provedli místostarosta M. Šlenc, tajemnice
MěÚ Nové Hrady J. Káplová a vedoucí
MěÚ Nové Hrady, Stavebního úřadu L. Prá-
šil a doporučili radě města svolat k předmět-
né žádosti místní šetření za účasti žadatele a
majitelů sousedních nemovitostí.
Rada bere na vědomí úřední záznam z míst-
ního šetření ve věci žádosti pana G. Wörnd-
la o prodej části pozemku parc. č. 605/2
v k.ú. Nové Hrady a pověřuje místostarostu
M. Šlence svoláním místního šetření za
účasti žadatele a majitelů sousedních nemo-
vitostí.

� 21. Úřední záznam – žádost pana
J. Hobizala
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti pana J.
Hobizala o pronájem části pozemku parc.
č. 1011/21 v k.ú. Nové Hrady za účelem

uskladnění dřeva. Místní šetření provedli
místostarosta M. Šlenc, tajemnice MěÚ
Nové Hrady J. Káplová a vedoucí MěÚ
Nové Hrady, Stavebního úřadu L. Prášil a
doporučili radě města nepronajímat část
předmětného pozemku z důvodu zajištění
přístupu k přilehlým nemovitostem.
Rada nesouhlasí s pronájmem části poze-
mku parc. č. 1011/21 v k.ú. Nové Hrady
panu Jiřímu Hobizalovi za účelem usklad-
nění dřeva.

� 22. Úřední záznam – žádost paní
M. Procházka Štanglové
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti paní M.
Procházka Štanglové o prodej částí poze-
mků v lokalitě ZTV Pod Zámeckým nava-
zujících na parcelu ve vlastnictví žadatelky.
Místní šetření provedli místostarosta M.
Šlenc, tajemnice MěÚ Nové Hrady J. Káp-
lová a vedoucí MěÚ Nové Hrady, Stavební-
ho úřadu L. Prášil a doporučili radě města
svolat místní šetření s majiteli přilehlých
nemovitostí a jednat o možnosti prodeje či
pronájmu v celé lokalitě.
Rada bere na vědomí úřední záznam z míst-
ního šetření ve věci žádosti paní M. Pro-
cházka Štanglové a pověřuje místostarostu
M. Šlence svoláním místního šetření za
účasti majitelů přilehlých nemovitostí.

� 23. Úřední záznam – žádost
p. R. Řeháčka
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti pana R.
Řeháčka o pronájem části pozemku parc.
č. 827/18 v k.ú. Nové Hrady za účelem
uskladnění dřeva a stavebního materiálu.
Místní šetření provedli místostarosta M.
Šlenc, tajemnice MěÚ Nové Hrady J. Káp-
lová a vedoucí MěÚ Nové Hrady, Stavební-
ho úřadu L. Prášil a doporučili radě města
svolat místní šetření za účelem upřesnění
žádosti žadatele.
Rada bere na vědomí úřední záznam z míst-
ního šetření ve věci žádosti pana R. Řeháč-
ka a pověřuje místostarostu M. Šlence
dalším jednáním s žadatelem ve věci upřes-
nění jeho žádosti.

� 24. Úřední záznam – žádost
Pozemkového fondu (č.j.1669/2012)
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti Pozemko-
vého fondu ČR o sdělení podle zákona.
Místní šetření provedli místostarosta M.
Šlenc, tajemnice MěÚ Nové Hrady J. Káp-
lová a vedoucí MěÚ Nové Hrady, Stavební-
ho úřadu L. Prášil a doporučili radě města
zaslat souhlasné stanovisko s prodejem po-
zemků, neboť tyto pozemky nemají pro
město Nové Hrady žádné využití.
Rada nemá námitek k prodeji pozemků dle
žádosti Pozemkového fondu ČR (došlá poš-
ta č.j.1669/2012).
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� 25. Úřední záznam – žádost
Pozemkového fondu (č.j.1778/2012)
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti Pozemko-
vého fondu ČR o sdělení podle zákona.
Místní šetření provedli místostarosta M.
Šlenc, tajemnice MěÚ Nové Hrady J. Káp-
lová a vedoucí MěÚ Nové Hrady, Stavební-
ho úřadu L. Prášil a doporučili radě města
zaslat souhlasné stanovisko s prodejem po-
zemků, neboť tyto pozemky nemají pro
město Nové Hrady žádné využití.
Rada nemá námitek k prodeji pozemků dle
žádosti Pozemkového fondu ČR (došlá poš-
ta č.j.1778/2012).

� 26. Úřední záznam – žádost Rybářství
Nové Hrady s.r.o.
Rada byla seznámena s úředním záznamem
z místního šetření ve věci žádosti Rybářství
Nové Hrady s.r.o. o prodej pozemku parc.
č. 69/18 v k.ú. Štiptoň. Místní šetření pro-
vedli místostarosta M. Šlenc, tajemnice
MěÚ Nové Hrady J. Káplová a vedoucí
MěÚ Nové Hrady, Stavebního úřadu L. Prá-
šil a doporučili radě města prodej předmět-
ného pozemku, neboť se nachází v areálu
žadatele.
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
KN 69/18 v k. ú. Štiptoň o výměře 141 m2 a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce.

� 27. Mandátní smlouva
Rada obdržela od společnosti EB consulting
s.r.o. návrh mandátních smluv na zajištění
výběrových řízení k akcím "Oprava stře-
chy a krovu kulturního zařízení "Český
dům", Nové Hrady, Česká ul. č.p. 79" a
"Oprava opěrné zdi u ZŠ". Rada souhlasila
s návrhy mandátních smluv a pověřila sta-
rostu jejich podpisem.
Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy
se společností EB consulting s.r.o. ve věci
zajištění výběrového řízení k akci "Oprava
střechy a krovu kulturního zařízení "Český
dům", Nové Hrady, Česká ul. č.p. 79" a po-
věřuje starostu jejím podpisem.
Rada schvaluje uzavření mandátní smlouvy
se společností EB consulting s.r.o. ve věci
zajištění výběrového řízení k akci ""Oprava
opěrné zdi u ZŠ a pověřuje starostu jejím
podpisem.

� 28. Dodatek č. 1 – Obnova vodovodní
sítě
Rada obdržela od společnosti Radouňská
vodohospodářská společnost, a.s. návrh do-
datku č.1 k akci "Obnova vodovodní sítě"
Dodatek řeší rozšíření předmětu díla (více-
práce) při výměně šoupat v České ulici.
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 se společ-
ností Radouňská vodohospodářská společ-
nost, a.s. k akci Obnova vodovodní sítě a
pověřuje starostu jeho podpisem.

� 29. Dodatek č.3 – hasičská zbrojnice
Údolí
Rada obdržela od společnosti ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč Dodatek č. 3
Smlouvy o dílo ze dne 11.1.2012 ve věci rea-
lizace díla: Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolkové-
ho života - CZ 1.14/2.3.00/06.02116 Re-
konstrukce společenského sálu Nakolice,
stavební úpravy – nástavba hasičské zbrojni-
ce - Údolí". Dodatek řeší změny v předmětu
díla týkající se rekonstrukce objektu hasičské
zbrojnice v Údolí (nové skladby podlahy, de-
molice příček ad.)

Rada schvaluje Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo
ze dne 11.1.2012 se společností ARCHATT
PAMÁTKY, spol. s r.o. Třebíč, ve věci reali-
zace díla: "Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolkové-
ho života - CZ 1.14/2.3.00/06.02116 Re-
konstrukce společenského sálu Nakolice,
stavební úpravy – nástavba hasičské zbroj-
nice - Údolí" a pověřuje starostu jeho pod-
pisem.

� 30. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo -
Modernizace místních komunikací Nové
Hrady – Zlepšení dostupnosti a
bezpečnosti na daných úsecích
Rada obdržela od společnosti SWIETELSKY
stavební s.r.o. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
ze dne 18.5.2012 ve věci realizace díla:
"Modernizace místních komunikací Nové
Hrady - Zlepšení dostupnosti a bezpečnosti
na daných úsecích" . Dodatek řeší změnu
v osazení nového betonového obrubníku v
ulici Pod Vodárnou a prodloužení realizace
díla z důvodu víceprací vyplývajících z po-
žadavku místních občanů a provozovatele
vodohospodářského majetku města N.Hra-
dy na vybudování vjezdů, úpravu kanalizač-
ních a vodovodních přípojek, doplnění
chrániček a opravy uzávěru vodovodního
řadu v komunikaci ve Vilové čtvrti (tyto
práce nebudou hrazeny v rámci veřejné za-
kázky).

Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze
dne 18.5.2012 se společností SWIETELSKY
stavební s.r.o. ve věci realizace díla: "Mo-
dernizace místních komunikací Nové Hra-
dy – Zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na
daných úsecích" a pověřuje starostu jeho
podpisem

ZÁPIS  ze 13.  veřejného zasedání
zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne  28. června  2012

Přítomni: pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Mi-
roslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska

Omluveni: p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Michal
Jarolímek, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p.
Lukáš Winzberger

Celkem bylo přítomno 11 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel: Jana Káplová – tajemnice MěÚ

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
„Koželužny“ v Nových Hradech, jednání za-
hájil a vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
11 členů zastupitelstva, t.j. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 12. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a ne-
byla vůči němu vznesena žádná  námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 12. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové opatření č. 1
4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,

o místních poplatcích
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Doplnění programu nebylo podáno. Před-
ložený  program byl schválen -  11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení:

p. Bc. Josef Vochoska, pí. Emílie Koppen-
steinerová, p. Petr Michale

Návrhová komise byla schválena – 8 hla-
sy. Předsedou komise byl schválen p. Bc. Jo-
sef Vochoska.

Hlasování:

Pro
8

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. MUDr. Nataša Náva-
rová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány,

Proti 0

Zdržel se   3
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, p. Bc. Josef Vochoska,

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 13. jednání zastupitelstva:

Pí. MUDr. Nataša Návarová, p. Jan Koll-
mann

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu - 9 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:

Pro
9

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, pí.
Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,

Proti 0

Zdržel se   2 p. Jan Kollmann, pí. MUDr. Nataša Ná-
varová,
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� 1. Kontrola usnesení z 12.  jednání
zastupitelstva města
Kontrolu usnesení z 12. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na pl-
nění tohoto usnesení a uvedl, v jakém stadiu
rozpracovanosti se nalézají jednotlivě předne-
sené body.

Zastupitelstvo bere na vědomí předloženou
kontrolu usnesení z 12. veřejného jednání za-
stupitelstva města – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
2.1.
Pan starosta informoval zastupitele o umís-

tění pozemku parc. č. 320/2 v k.ú. Nové Hra-
dy, který se nachází za pozemkem ve
vlastnictví p. Michala Kanděry. Po zveřejnění
záměru prodeje tohoto pozemku podala žádost
o koupi předmětného pozemku pí. Mgr. Mar-
kéta Kypetová. Oba žadatelé byli vyzváni
k upřesnění, k jakému účelu chtějí pozemek
využívat. Pan Kanděra se vyjádřil, že koupí to-
hoto pozemku vytvoří ucelenou parcelu, kte-
rou bude využívat jako zahradu. Pí. Mgr.
Kypetová uvedla, že pozemek bude sloužit
k trvalému držení s možností budoucího vy-
užití pro zemědělské využití.

Pí. Ing. Ševčíková se dotazovala, zda má
navazující pozemek Pozemkového fondu ně-
kdo pronajatý. Pan starosta odpověděl, že to
nelze nezjistit, ale zřejmě Novohradské hory,
protože tam hospodaří.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 320/2 v k.ú. Nové Hrady o výměře
310 m2 panu Michalu Kanděrovi, za cenu
100,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

2.2.
Pan starosta konstatoval, že další pozemek

k prodeji se nachází v k.ú. Byňov, mezi země-
dělskými jámami a cestou, kupující společnost
je majitelkou těchto jam a areálu, který s tím
souvisí. Prodej pozemku byl projednán Osad-

ním výborem Byňov – Jakule – Štiptoň, který
s prodejem souhlasil.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 2285 o výměře 178 m2 v k.ú. Byňov
společnosti BKV KAMENNÁ spol. s r.o., Ka-
menná 37 za cenu 100,-Kč/m2. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy – 11 hla-
sy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

2.3.
Pan starosta podrobně rozvedl důvody

směny pozemků mezi městem a p. Kubínem.
Tato směna je pro město důležitá pro budoucí
cestu pro ZTV a uvažované squashové hřiště u
kuželny. Město zase vlastní pozemky uvnitř
areálu, který vlastní pan Kubín. Tím dojde
k jejich ucelení. Směna je úplatná, neboť měs-
to touto směnou získá větší výměru, kterou na
základě dohody doplatí za 130,-Kč/m2.

Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu směn-
nou mezi Městem Nové Hrady a panem Rad-
kem Kubínem, kterou dochází k úplatné
směně 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 výměře 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
Hrady ve vlastnictví pana Radka Kubína, a po-
zemků 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 vlast-
nictví Města Nové Hrady. Doplatek rozdílu
výměr (554 m2) doplatí město Nové Hrady
v hodnotě 130 Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

2.4.
Pan starosta uvedl, že schválení výpůjčky

patří do vyhrazené působnosti rady města, nic-
méně i v minulosti byla tato informace dávána
zastupitelstvu na vědomí, protože zastupitel-
stvo bude v budoucnu rozhodovat o případ-
ném prodeji. Touto výpůjčkou předalo město
k hospodaření společnosti E.ON ČR, prodlou-
žení plynovodu, přípojky ZTV Pod Zámec-
kým – větev D.

Zastupitelstvo bere na vědomí výpůjčku
prodloužení STL plynovodu a přípojky ZTV
Pod Zámeckým – větev D Nové Hrady, plyno-

vodu: LPE D 63 – 317 m, přípojky: LPD D
32-16 m – 6 ks společnosti E.ON ČR, České
Budějovice – 11 hlasy

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ing. Ludovít Kasan, p.
Jan Kollmann, pí. Emilie Koppensteine-
rová, p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša
Návarová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p.
Miroslav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

2.5.
Pan starosta informoval o zájmu města

Nové Hrady odkoupit pozemky, které společ-
ně vlastní paní M. Kasanová a pan F. Pavlík.
Konstatoval, že se jedná o pozemky v blízkos-
ti sídliště ŽPSV. Pozemky jsou městem dlou-
hodobě využívány a i do budoucna jsou
důležité pro další rozvoj města. Cena byla sta-
novena dohodou s prodávajícími v částce
115,-Kč/m2.

Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků
parc. KN č. 829/21 o výměře 397 m2 a parc.
KN č. 829/9 o výměře 478 m2 v k.ú. Nové
Hrady od pí. Marie Kasanové, a p. Františka
Pavlíka, za cenu 115,- Kč/m2. Zastupitelstvo
pověřuje starostu podpisem smlouvy –
10 hlasy.

Hlasování:

Pro
10

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Jan Kollmann, pí. Emilie
Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
MUDr. Nataša Návarová, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 1 p. Ing.  Ludovít Kasan

2.6.
Pan starosta seznámil zastupitele s jednání-

mi s p. Holšanem ve věci odkoupení pozemků
v blízkosti ZTV Jižní Město a sídliště ŽPSV.
Původně byl zájem majitelů prodat část poze-
mků stávajícím uživatelům zahrádek, nakonec
se ale rozhodli prodat všechny pozemky měs-
tu. Město chce tyto pozemky získat kvůli na-
plánované cestě k ZTV za částku 106,-Kč/m2.
Zájem zahrádkářů nebude nijak narušen.

Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemků
parc. č. st. 527/2, parc. č. 829/37, parc. č.
829/39, parc. č. 829/40, parc. č. 829/42 a parc.
č. 836/3 v k.ú. Nové Hrady o celkové výměře
5 936 m2 za cenu 106,-Kč/m2 od p. Karla Hol-
šana, pí. Heleny Güntherové a pí. Aleny
Rumpové. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ludovít Kasan, p. Jan
Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša Ná-
varová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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� 3. Rozpočtové opatření č. 1
Pan starosta informoval, že rada má zmoc-

nění k provádění rozpočtových opatření, ale
protože se touto rozpočtovou změnou navy-
šuje schodek schváleného rozpočtu cca o
500.000,-Kč, který bude kryt z prostředků z mi-
nulých let (rezerva rozpočtu), je nutno toto
rozpočtové opatření schválit zastupitelstvem
města. K navýšení schodku dochází např.
z důvodu oprav a výměny oken v sálu v Nako-
licích, dále zaúčtování nákladů na provoz are-
álu bývalé roty, opravy památníku v Byňově,
jehož zaplacení se promítlo v rozpočtu roku
2012, položky vítání občánků a svatební výda-
je, také zálohy na plyn v objektu lékárny, který
zatím není obsazen, náklady spojené s objek-
tem jeslí a pěstební činnost na lesy (tuto částku
původně platily ze svého rozpočtu TSM, nyní
jako vlastník lesa má tuto povinnost přímo
město). Dále se do výdajů promítají náklady
na projektovou dokumentaci na kanalizaci
v Údolí a opravu kanalizace v Byňově.

Pí. Dr. Návarová se dotazovala, zda se le-
tos uskuteční akce  koupaliště I. etapa.

Pan starosta odpověděl, že se počítá se za-
hájením prací po výběru zhotovitele. Pokud
nedojde k nenadálým komplikacím, je naplá-
nováno zahájení prací na podzim.

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opat-
ření č. 1 dle návrhu – 11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ludovít Kasan, p. Jan
Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša Ná-
varová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

� 4. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012,
o místních poplatcích
Pan starosta konstatoval, že z důvodu změn

v legislativě je třeba vydat opravenou vyhláš-
ku o místních poplatcích, a předal slovo p. Bc.
Vochoskovi, který zpracoval upravené znění.

Pan Bc. Vochoska informoval o změnách v
legislativě s tím, že výše poplatků jsou stejné.
Také již není poplatek za hrací přístroje a pod-
le novely zákona se musel nově specifikovat
poplatník u poplatku za svoz komunálního od-
padu, také je ve vyhlášce větší rozsah osvobo-
zení, které umožní snadnější výběr poplatků.

Zastupitelstvo vydává Obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2012, o místních poplatcích –
11 hlasy.

Hlasování:

Pro
11

pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vla-
dimír Hokr, p. Ludovít Kasan, p. Jan
Kollmann, pí. Emilie Koppensteinerová,
p. Petr Michale, pí. MUDr. Nataša Ná-
varová, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,

Proti 0

Zdržel se 0

� 5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace z řad za-

stupitelů města ani občanů.

� 6. Diskuse
Pan starosta informoval o koncesním řízení

na nájemce vodohospodářského majetku. Vý-
běrová komise si vyžádala další podrobnější
informace od uchazečů, tj. od společnosti
ČEVAK a.s., 1. Radouňská vodohospodářská
společnost a.s. Společnosti dodaly požadova-
né informace a komise mohla jejich nabídky
posoudit. Vyhrála nabídka s nejlepší cenou.
Rada schválila výběr společnosti ČEVAK a.s.
Cena musí být odsouhlasena ministerstvem fi-
nancí a teprve poté dojde k podpisu koncesní
smlouvy, pokud se druhá společnost neodvolá.
Rada nechce snižovat cenu vody, ale nechat tuto
ušetřenou částku do obnovy vodohospodářské-
ho majetku. Opravy kanalizace jsou nutné.

P. Šlenc uvedl, že podmínkou rady před
podpisem smlouvy je garance udržení ceny na
pět let.

Dále pan starosta informoval zastupitelstvo
o tom, že rada schválila kupní smlouvu s p.
Formanem na nákup pozemků pod sběrným
dvorem, neboť v minulosti již zastupitelstvo
schválilo budoucí smlouvu kupní. V získání
dotace na rekultivaci skládky zatím město ne-
bylo úspěšné, ale je náhradníkem s velkou
šancí, že dotace bude přiznána.

Paní MUDr. Návarová se dotazovala, zda
se jedná o pozemky, které sousedí s pozemky
v jejím vlastnictví.

Pan starosta odpověděl, že se to týká pouze
pozemků u sběrného dvora.

Pan starosta se ještě zmínil o budově býva-
lých jeslí, kde město nebylo úspěšné se získá-
ním dotace na zateplení. Je zde potencionální
zájemce na pronájem části objektu pro chráně-
nou dílnu.

Budovu čp. 14 na náměstí si prohlédli pro-
jektanti a uvedli, že je zde možnost nástavby
s možností dalších dvou bytů a v zadní části
objektu dokonce dalších šesti malometrážních
bytů. V této souvislosti nám společnost Jiho-
české lesy a.s. dala nabídku na odprodej garáží
za cenu 300.000,-Kč. Rada zvažuje vypraco-
vání nové odhadní ceny.

Dále se pan starosta ještě zmínil o Terčině
údolí, kde od července bude od Úřadu práce
jeden zaměstnanec, který bude mít v náplni prá-
ce péči o parkoviště a odpadkové koše. Město
chce nakoupit ekologické toalety a zkulturnit
tuto část kolem parkoviště.

Pan starosta informoval o opravě mostu
v Údolí. Ve zpravodaji byla informace o uza-
vírce tak, jak bylo domluveno na předchozích
jednáních se zainteresovanými stranami. Jed-
nání se vždy zúčastnili i zástupci Osadního vý-
boru Údolí. Byl dán požadavek na lávku pro
pěší a objížďka, aby vedla přes rybník Bažan-
tník, kudy by mohli jezdit místní občané i au-
tobusy. Nyní společnost JIHOTRANS přišla
s tím, že budou jezdit pouze po asfaltové silni-
ci, avšak ocenění této cesty je ve výši 2 mi-
lionů korun. S tím ovšem Jihočeský kraj jako
investor nesouhlasil a objízdné trasy pro auto-
busy budou přes Svébohy a Horní Stropnici.
Z dohody dále vyplynulo, že lávka s osvětle-

ním bude a následně si jí pravděpodobně od-
vezou. Autobusy budou jezdit přes Stropnici,
ale na základě požadavku Města Nové Hrady
občané nebudou platit vyšší jízdné. Toto bude
Jihočeský kraj kompenzovat přímo společ-
nosti JIHOTRANS. Oficiální objížďka pro
osobní auta bude přes Horní Stropnici. Kraj
vyčlenil část finančních prostředků ve výši
150.000,-Kč na opravu cesty přes Bažantník,
aby místní občané tudy mohli jezdit. Stavba
nového mostu bude trvat pět měsíců.

Také informoval o dokončení Pasivního
domu. U stavby byla provedena spousta změn,
které musí být odsouhlaseny, a které zatím ne-
jsou schváleny a tudíž nemůžeme předložit
žádost o proplacení k 30.6.2012 ale až do
31.12.2012.

Práce na náměstí byly zahájeny, byl prove-
den archeologický průzkum, který nepotvrdil
možnost chodby pod náměstím. A také další
projekty probíhají podle plánu, např. rekon-
strukce autobusových zastávek a 4 nové měři-
če rychlosti.

Paní MUDr. Návarová se ještě vrátila k do-
mnělé chodbě na náměstí, kde u sloupu je díra
a tam se to propadá.

Pan starosta uvedl, že archeologové mají
měřící zařízení, které zjistí, zda se v hloubce
nějaké chodby nachází a opravdu na nic nena-
razili, šly tudy pouze staré vodovodní přípo-
jky. Nic jiného se nenašlo. Archeologové
udělali sondu a dostali se na archeologické
podloží a z jejich pohledu je práce skončena.
Dendrologové posoudili lípy, které se asi po-
daří zachránit.

Pí. Koppensteinerová se dotazovala na
možný záměr s bytem po manželích Poláčko-
vých u lékárny, co se s ním bude dělat.

Pan starosta odpověděl, že zatím není
k pronájmu, protože je třeba provést nutné
opravy a i zde by byla možnost čerpat dotace
na spodní část. Paní MUDr. Vondráčková
měla zájem o pronájem spodní části budovy,
ale náklady na rekonstrukci by byly opravdu
vysoké. Celý objekt má společné náklady jako
voda, elektrika, které by se musely rozdělit na
jednotlivé části.

Dále p. starosta informoval o postupném pře-
bírání Statku, náklady jsou cca o 3 miliony ko-
run vyšší, ale budova je velice pěkná. Získá se
daleko více prostoru než tam bylo původně plá-
nováno. Původní dohodu se spolky je třeba upra-
vit na stávající požadavky jednotlivých spolků.

Paní Koppensteinerová se dotazovala, proč
nebylo vyhověno žádosti manželů Kordino-
vých o prodej pozemku v k.ú. Štiptoň.

Pan starosta informoval, že podle připravo-
vaného nového územního plánu jsou tyto po-
zemky určeny jako stavební. Pozemky též
mohou mít vazbu na uvažovanou průmyslo-
vou zónu, proto rada rozhodla, že zatím poze-
mky prodávat nebude.

Pan Sýkora (občané) se dotazoval na
skládku pneumatik na Jakuli.

Pan starosta informoval, že situace je pořád
stejná, žádná další komunikace se společností
není.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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Pan Šlenc ještě doplnil, že situaci pravidel-
ně monitoruje společně s MěÚ Nové Hrady,
Odborem životního prostředí.

Pan Sýkora (občané) se dále dotazoval,
zda došlo ke zlepšení komunikace s Českými
drahami. Pan starosta konstatoval, že se po-
koušel zajistit nápravu, nicméně město ne-
může nic dělat, vzhledem k tomu, že to není
jeho majetek.

� 7. Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítomným

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

Jednání zastupitelstva Města Nových Hra-
dů bylo  ukončeno v 19.50 hodin.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Hřbitov v Nových Hradech
Letos došlo již k druhému případu vandalismu na

místním hřbitově. V obou případech jsme jako správci
hřbitova kontaktovali obvodní oddělení Policie ČR a po-
žádali o zvýšený dohled na hřbitově v Nových Hradech.
V březnu se situace díky Policii zlepšila. Ovšem nyní,
v době prázdnin, jsou jisté indicie, že na hřbitov chodí děti
a ničí výzdobu hrobů. Chtěla bych apelovat na všechny ro-
diče, aby vysvětlili svým dětem jistou pietu hřbitova. Dě-
kujeme všem obyvatelům města za spolupráci a pomoc.

Círalová Miroslava, správce hřbitova

OŽP informuje:

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2011
uděleného společností EKO-KOM

Město Nové Hrady díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a re-
cyklace využitelných složek komunálního odpadu ve spolupráci se společnos-
tí EKO-KOM a.s. obdrželo osvědčení o úspoře emisí za rok 2011. Město Nové
Hrady, respektive jeho obyvatelé, tak významnou měrou přispěli ke zlepšení
životního prostředí.

Všem Vám, kteří třídíte odpad, patří velký dík.  Děkujeme, že třídíte.
Z. Vaněk, OŽP
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Červencový festival Novohradské Hraní 2012
Nejen pro návštěvníky našeho města, ale i pro vás, novohradské

příznivce Kultury, byl určený týdenní program Novohradského Hraní
2012. Kdo jste si první červencový týden nevybíral svou zaslouženou do-
volenou, mohl jste navštívit divadelní představení na ostrůvku v zámec-
kém parku, koncert na hradním nádvoří či v zámeckém parku, zacvičit si
v Koželužně anebo si něco pro radost namalovat na náměstí u kašny.

Hlavním „lákadlem“ týdne byl zejména koncert folkové kapely Ne-
zmaři a Jihočeské komorní filharmonie. Tím nechci ubírat na významu
tomu ostatnímu, co si našlo své příznivce rovněž, ale přece jenom mít
cca 40 muzikantů na jednom místě v takové kvalitě, to se nestává zase

tak často. Koncert Nezmarů a JKF jsme začali plánovat už loňského
léta a jsem opravdu velmi ráda, že vše dopadlo tak, jak jste mnozí z vás
mohli vidět a slyšet. To, co všechno předchází uskutečnění takovéhoto
koncertu, či celého týdenního programu ke spokojenosti všech, nemá
cenu podrobně popisovat. Závěrečný aplaus ve stoje (tak se tleskalo
Nezmarům a JKF) a spokojení návštěvníci Novohradského Hraní, kteří
nám to dali nejednou najevo – to je ta nejlepší tečka za týdenním
kulturně-technicko-organizačně-lidsky-uměleckém zážitku. Děkuji
tedy všem, kteří se na tom jakýmkoli dobrým způsobem podíleli a po-
máhali. K. Jarolímková

Jana Vébrová s harmonikou
Písničkářka a harmonikářka Jana Vebrová zahajovala sobotní koncert
v zámeckém parku. Bylo to příjemné splynutí ženského „živlu“ a příro-
dy (až na ty komáry…).

Kapela Bonsai
Jihočeská kapela Bonsai č. 3 byla velmi příjem-
nou čistou folkovou „dobrotou“, a to nejen díky
krásnému hlasu její zpěvačky. Bylo to příjemné
hudební pohlazení (i s těmi komáry…).

Kapela Žamboši ze Vsetína
Suprový závěr sobotního parkového mixu zajistili Žamboši ze Vsetína.
Hudebně úžasné, se záviděníhodnou energií, vtipná aranžmá i texty,
prostě „mazec“. A to hlavně díky Honzovi Žambochovi (na komáry
bylo zapomenuto, nebo sami přestali štípat?...). Až bude někde tahle ka-
pelka poblíž hrát, tak na ni opravdu jděte.

Nezmaři a JKF
Jedinečný koncert kapely Nezmaři a JKF na nádvoří státního hradu.
V den koncertu přešla přes naše město v odpoledních hodinách průtrž
mračen. Díky tomu, že jsme zvolili zastřešení pro účinkující i diváky, ne-
byl dopad (hlavně pro techniku) katastrofální. Na večer bylo vše nachys-
táno tak, že se mohl uskutečnit koncert na výborné umělecké i technické
úrovni. Děkuji všem, kteří to docenili.

Vodnická pohádka na ostrůvku
Kde jinde by se měla v létě uskutečnit Vodnická pohádka, než na ostrův-
ku zámeckého jezírka? No, počasí bylo ke konci představení dost dra-
matické (stejně jako pohádkový příběh), ale kdo vydržel až do konce,
dozvěděl se, jak to všechno dopadlo. Pro ty, co odešli dříve – dopadlo to
dobře. Divadlo Koňmo to zvládlo na výbornou.

Malování na novohradském náměstí
Nedílnou součástí týdenního Hraní a „předvádění“ co všechno naše město „umí“ bylo letos
opět malování na náměstí za skvělého vedení výtvarnice V. Zítové-Jiráskové. Některé místní děti
se na ni moc těšily a chodily malovat skoro každý den. Rovněž návštěvníci města (zejména rodiny
s dětmi) byli velmi mile překvapeni a ocenili takovou možnost zpestření prázdninového „nicne-
dělání“.
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Hudební týden pro děti v Koželužně
a společný koncert NOBUA na novohradském náměstí

Jeden z červencových týdnů patřil v Koželužně dětem a rytmům.
Rytmům bubnů a dalších hudebních nástrojů, patřil i představám o Af-
rice, patřil hudebním sochám, znějícím „rourám“, radosti ze zvuků a tě-
šení se na bubnování… Tak nějak a ještě víc vypadal „otevřený“
Hudební týden pro děti ve věku od 5 do 11 let, které uspořádalo KIC N.
Hrady ve spolupráci se členy sdružení Rytmus pro život. Byla to naše
letošní novinka pro děti pořádaná v rámci koželužnové nabídky, která
„zrála“ už vloni a letos jsme to konečně vyzkoušeli.

Průběh týdne si můžete ve velké zkratce prohlédnout na několika fo-
tografiích a pokud jste byli i na společném bubnování orchestru
NOBUO na náměstí, tak snad uvěříte, že to pro nikoho nebyl „proflák-

nutý“ prázdninový týden. Více foto na www.kicnovehrady.cz. Rodiče
zúčastněných dětí mohou v případě zájmu získat foto i na CD (na
KICu N.H.).

Pro mne osobně a profesionálně to byla úžasná zkušenost a vlastně
tak trochu závidím všem učitelům a vychovatelům, kteří mohou praco-
vat s dětmi a pro děti. Neboť děti - to je úžasný a nevyčerpatelný „pros-
tor“ pro tvoření, blbnutí, předvádění, pochybování, radost, vzdorování
a především bezprostřednost. Ať žije (hraje) NOBUO (NOvohradský
BUbenický Orchestr)!

Krásnou druhou půli  prázdnin přeje všem dětem Květa Jarolímková
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Literárně – hudební podvečer v Nových Hradech poprvé
Ve středu 25. července jsme uspořádali podvečer, při kterém se pro-

pojilo psané a čtené slovo a hudba. Byl to Literárně-hudební podvečer,
během něhož bylo možné navštívit kovárnu a poslechnout si čtené no-
vohradské pověsti z knihy „Vrkoče pro regenta“ od Antonína Vávry
anebo se v Koželužně zaposlouchat do poezie českobudějovické autor-
ky Kateřiny Bolechové. Anebo jste mohli stihnout obojí, neboť v časo-
vém rozmezí od 18 do 21 hodin se nám podařilo přečíst deset pověstí a
K. Bolechová si své básně „odbyla“ plánovaně dvakrát, takže šlo stih-
nout hodně.

Co ještě jste ten večer mohli stihnout, tak to byl koncert harmoniká-
řek Marcely a Aleny Raabových, které zahrály a zazpívaly v Koželužně
od 21.00 do 22.30 hod. a pokud bych „organizačně“ nezasáhla, mohly
znít harmoniky snad do půlnoci. Tak velký úspěch u posluchačů
harmonikářky a lidové písničky měly.

Tato, v podstatě „finančně“ ne příliš náročná akce, se ukázala
jako velmi příjemná jak pro návštěvníky, tak pro samotné, řekněme,
účinkující. Velmi chci poděkovat těm, kteří v kovárně četli pověsti,

tedy D. Císařové, E. Heřmanové, J. Duspivové, M. Čížkové, L. Sovové
a V. Zítové-Jiráskové a také paní O. Černé za vytvoření příjemného
prostředí v kovárně.

Také jsem ráda, že pozvání na tento první Literárně-hudební podve-
čer přijala i Kateřina Bolechová, ačkoli pro mne byla její poezie velmi
náročně vstřebatelná, především za její syrovost, přímočarost až drs-
nost, kterou popisovala životní realitu. Ale taková realita prostě někdy
je a Kateřina rovněž, byla zkrátka pravdivá. I pro ni bylo na oplátku ur-
čitě neméně zajímavé setkání s hudebníkem Janem Spáleným, který
naši akci navštívil a se kterým mohla o své tvorbě poté hovořit.

Přála bych si, aby tato akce měla své pokračování, kdy bychom
mohli pro (nejen) návštěvníky města odprezentovat něco lite-
rárně-novohradského a současně nabídnout a seznámit se s jihočeský-
mi autory, o kterých zatím třeba ani nevíte. Vzájemné seznámení,
naslouchání a poznávání může být k užitku jistě všem, a to ještě umoc-
něno prostředím, ve kterém lze u nás takovéto akce pořádat.

K. Jarolímková

Autorské čtení v Koželužně

Čtení novohradských pověstí v kovárněČtení novohradských pověstí v kovárně

Harmonikářky sestry Raabovy

Koncert harmonikářek v Koželužně

Televizní úroveň
Dne 6.7. se konal u nás v Nových Hradech koncert folkové skupiny

Nezmaři za doprovodu Jihočeské komorní filharmonie.Vše se uskuteč-
nilo v areálu hradu. Bylo šťastné, že se tato tělesa dala dohromady.

Říká se, že hudba je buď dobrá nebo špatná. Nezmaři již mnoho-
krát dokázali, že to jsou velcí profíci, kteří jsou známí po celé repub-
lice. A že jsou dobří, o tom svědčí dvojnásob cena „Zlatý klíč“ pro
nejlepší „folk – country“ skupinu roku.

Přesto Nezmaři byli a jsou skromní, kamarádští a dovedou kon-
certy pěkně „odlehčit, zejména Pavel Drengubák a Pavel Zajíc mají
smysl pro humor, který diváci a posluchači dovedou potleskem oce-
nit. No a Jihočeská komorní filharmonie? Ta už doprovázela již
mnoho umělců zvučných jmen. Že jí to hudebně „klape“, na tom má
zásluhu i její dirigent Jan Talich. Filharmonie si zahrála u nás i sólo-
vě a také doprovodila i svého dirigenta, který skvěle zahrál Dvořá-
kovu  „Humoresku“ na housle.

Na konci bych se chtěl zmínit o obecenstvu, které bylo nadšeno
po celý hudební večer a v závěru aplaudovalo ve stoje.

Proto se vrátím k nadpisu článku. Takový koncert by klidně
mohla natočit i ČT. Lidé by si televizi určitě pustili.

Miroslav Hruška
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Co léto dalo a co (snad) ještě dá
První půle léta byla docela fajn, tedy pro

naše novohradské kulturní a informační cen-
trum. Všimněte si, jak skromně píšu docela
fajn, jak jsem opatrná. Pokud jste si však už
přečetli úvodník na první straně NZ, tak mě
pochopíte, proč ta opatrnost.

Co tedy pro nás z KIC přišlo zajímavého?
Tak přišlo hodně fanoušků a přátel folkové ka-
pely Nezmaři na jejich ojedinělý koncert a po
koncertě ještě přišel jeden z vás, a to s kyticí, a
poděkoval všem pořadatelům za krásný umě-
lecký zážitek. Tak to poděkování posílám dál,
a nejen do vlastních řad, ale i ředitelství ZUŠ T.
Sviny, které nám umožnilo využít zázemí hu-
debky pro všechny účinkující a dále děkuji za
spolupráci a vstřícné jednání státnímu hradu,
respektive Národnímu památkovému ústavu
Č. Budějovice.

Další příjemná a hodně i „poučná“ aktivita
KICu byl otevřený Hudební týden pro děti.

Mělo to smysl pro všechny a možná víc,
než se na první pohled zdálo a bylo vidět. Teď
jenom najít správné pokračování, využít dob-
ře „africký“ rytmus a především nadšení dětí a
dospělých pro podobné aktivity.

Co nám ještě červenec dal? Tak třeba kou-
sek „kovárenského“ tepla při čtení novohrad-
ských pověstí z knihy Vrkoče pro regenta. A
taky pocit útulnosti, setkání s milými lidmi,
klidné zastavení a nespěchání. Tak to bychom
si zase mohli někdy zopakovat.

A co by druhá půlka léta chtěla nabídnout?
Tak nejprve úplně na začátku měsíce trochu po-

naučení a poznávání – festival Novohradské
Poznávání 2012 (NP 2012). Sice se to trochu
tváří jako že je to hlavně pro letní hosty a náv-
štěvníky našeho města, ale můžete ochutnat i
Vy. Kdo neměl možnost navštívit červnovou
komentovanou procházky novou stezkou Bu-
quoyská krajina, tak v rámci NP 2012 má další
příležitost. A rovněž páteční večerní koncert
u Hamru (3.8.), který patří do nabídky NP
2012, je pro každého, kdo muziku můžou a
milují.

Dále zveme na něco nového, co tady ještě
na Hradech nebylo… První Zámecké slav-
nosti se vším všudy. Nabídneme možnost ob-
léknout se do krásného historického kostýmu
a třeba se v něm i nechat vyfotit, ochutnat po-
krmy uvařené dle historických receptů, kouk-
nout se nebo i zatančit renesanční tance,
poslechnout si v Divadelním sále dva koncerty
anebo si něco pěkného koupit na sebe. Tak
zveme všechny ženy, dívky, paní a klidně
vezměte  s sebou i své pánské protějšky.

A ještě pozvání pro všechny tvořivé lidi.
V srpnu bude Koželužna nabízet opět několik
možností jak se tvořivě, kreativně a jinak „vy-
řádit“. Podívejte se na naši nabídku na
www.kicnovehrady.cz nebo na vývěsky Ko-
želužny nebo zajděte na naše informační cen-
trum. Všude tam zjistíte, kdy se bude malovat,
tvořit z hlíny, vyrábět šperky a vinuté perle,
tiskat na látky a těšit se ze svých výtvorů.

Přeji všem čtenářům hezké těšení a krásně
užitý srpen. Květa Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na vernisáž

Výstavy obrazů

Miloše Rouleho

„Krajiny – Květiny – Sny“
v sobotu 1. 9. 2012, od 16.00 hod.

v Koželužně, Nové Hrady

KIC Nové Hrady zve na

KONCERT

Paul Batto jr.
„tak trochu jazzz i bluesss“

i pro ty, kteří to ještě  nezkusili

v Terčině údolí u Hamru

Údolí u Nových Hradů

pátek 3. srpna 2012 od 19.30 hodin
v romantickém prostředí Tereziina údolí u Hamru

vstupenky 50 Kč

(při nepřízni počasí zajistíme náhradní prostory
sledujte aktuálně plakáty či místní rozhlas, KIC N. Hrady, tel.

386 362 195, 602 150 208, www.kicnovehrady.cz)
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KIC Nové Hrady zve na

Výstavu dětských obrázků
aneb

Barevný svět radosti
Tyto obrázky vznikly na novohradském náměstí

v rámci festivalu Novohradské Hraní 2012.
Namalovaly je novohradské děti anebo děti,
které naše město o prázdninách navštívily.

Výstava potrvá do 24. 8. 2012 a bude otevřena
téměř denně v rámci „koželužnových“ aktivit,

sledujte proto aktuální plakáty a vývěsní tabule na Koželužně

Jazykově - tvůrčí pobyt
S maminkami, které vozí své děti do školy a školky v Rakouska, jsme se po-

kusily vymyslet způsob, jak nabídnout společné potkávání dětem také v Kože-
lužně. Je to začátek, takže zájemců bylo více na české straně, ale ukázalo se

to být nebolestivým krokem
k překonávání (u dětí spíše
k nevytváření) jazykových i
jiných bariér.

Jsou to děti z nejbližšího
okolí hned za hranicí, a tak se
zase brzy pokusíme nabídnout
další akce, nebo třeba možnost
společně navštěvovat pravi-
delné kroužky během školní-
ho roku.

Lucie Sovová,
Pavla Chrtová,

Radka Bartošková

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

Týden se šperky, sklem (vinuté perle), hedvábím
a módními doplňky
Aktivní tvoření pro ženy a dívky.
Po, Út – Potisk textilu, St – šperky z Fimo hmoty,
Čt – malování na hedvábí, Pá – vinuté perle
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.

Změna programu vyhrazna,
Další informace na www.kicnovehrady.cz

Tvůrčí týden pro děti
27. – 31. 8. 2012, 9.00 – 16.00 hod.
Týden plný barev, tvoření, společného snažení a radování ze
svých schopností. Věk do 15 let
Program zajišťuje Lucie Sovová
V pátek 31. 8., od 16.00 hod.
Závěrečné tvořivé koželužnové párty pro děti i rodiče.

Doplnění nabídky Tvůrčího týdne
Pro děti, které se nepřihlásily na Tvůrčí týden (je již obsazený,
přijímáme pouze „náhradníky“ ), se pokusíme zajistit ještě sou-
běžně jdoucí činnosti na každý den. Není nutné se přihlašovat,
bude se konat podle momentálního zájmu a počtu dětí jak při-
jdou.
Po: Malování do laminovací folie
Út: Výroba tiskátek na papír a textil
St: Figurky z včelího vosku
Čt: Zvířátka z papírové hmoty
Pá: Výroba chřestidel
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Městská knihovna Nové Hrady oznamuje,
že bude z důvodu čerpání dovolené

UZAVŘENA

6. – 10. 8. a 20. – 24. 8. 2012
Děkujeme za pochopení

Okénko do knihovny
Percy a James mezi vagony – Wilbert Awdry
Příhoda z ostrova Sodor podle televizního seriálu o mašince Tomášovi.
Žádná mašinka nejezdí ráda uprostřed vlaku mezi zlomyslnými vago-
ny. Ani Percy není výjimkou, když mu zlomyslné dieselové mašinky
Arry a Bert v lomu připojí vagony zepředu i zezadu. James se mu na-
před posmívá, že se se nechal napálit, ale pak se mu v lomu stane úplně
to samé!

Pohádky z Větrné Lhoty – Daniela Fischerová
Kdesi uprostřed světa je vesnička Větrná Lhota. A tam žijí dva bratříčci
větříčci. Jsou ještě malí, ale foukat a lítat umějí už pořádně. Když dělali
zkoušky z foukání, byla to pěkná mela. Asi taky proto, že v nich měla
neposedné prsty malá uličnice Jajda...

O raráši Mlíkovi – Hana Doskočilová
Pohádkové vyprávění o dvou kamarádech, vesnickém klukovi Kubovi
a rarášovi Mlíkovi, má sedm kapitol. Dějství jednotlivých epizod jsou
pestrá, střídají se lesní mýtina, kde baba čarodějnice vyrábí kouzelné
lektvary,  Kubova chaloupka, Čertí hrad i vesnická náves s trhem.

Šepoty ze záhrobí – Charlaine Harris
Harper Connelyová bývala docela obyčejná dívka. V patnácti letech
však po náhlém zásahu bleskem během bouřky získala nevšední schop-
nost - dokáže objevovat mrtvé a určovat, jak vypadaly poslední chvíle
jejich života. Její nečekaně nabytý “dar” ji zavede do malého městečka
v Arkansasu, kde se v doprovodu nevlastního bratra Tollivera snaží od-
halit okolnosti úmrtí jednoho místního děvčete. Přímo na místě Harper
dochází k poznání, že dívčinu smrt obestírá tajemství, které se kdosi
snaží uchránit za každou cenu - třeba i za cenu vraždy. Harper se ale ne-
vzdává a je odhodlaná odpor a strach místních lidí zlomit.

Malý tygr ve vlastní šťávě – Václav Gruber
Veselý příběh plný vtipných dialogů a komických situací. Ideální čtení
pro chvíle odpočinku - nechte plavat vlastní problémy a v k lidu se s
Malým tygrem smějte starostem, které mají druzí…

Klauni v sukních – Robert Rohál
Pět neobyčejných hereček, pět netuctových osudů a desítky rolí, které
pobavily zdaleka nejen české publikum... To byly základní momenty
pro autora Roberta Rohála k napsání knihy Klauni v sukních. Pozorně
si zde všímá především profesních úspěchů herečky Stelly Zázvorkové,
Heleny Růžičkové, Míly Myslíkové, Ivy Janžurové a Dagmar Veškrno-
vé - Havlové. A co že tato pětice vynikajících hereček má společného?
Podle autora mnohé: jednak schopnost stejně přesvědčivě zahrát i roli
dramatickou. Jenomže od smíchu to zase k pláči není až tak daleko - na-
opak. Přitom nelze přehlédnout ještě jeden atribut, a to jejich šarm. Je
patrný v drtivé většině hereckých kreací všech pěti protagonistek.

Malý mír ve velké válce – Michael Jürgs
Trvalý mír na Zemi — to je naděje lidstva Spojuje lidi oddělené hrani-
cemi, vírou i konflikty. Je to nekonečný příběh touhy, která se nikdy ne-
naplnila. Přesto existuje přímo neuvěřitelné svědectví o zdařilém
malém míru uprostřed velké války. O Vánocích 1914 složili vojáci zne-
přátelených národů zbraně a společně slavili v zemi nikoho. Tento ro-
mán vypráví o hrdinech, kteří se spontánně odvážili učinit krok k míru.
Chtěli jen přežít a vrátit se domů. Zanedlouho však museli na rozkaz
shora znovu střílet a vzájemně se zabíjet. A protože válka trvala ještě
léta a stála životy milionů lidí, byl příběh vojáků, kteří uzavřeli mír,
zase zapomenut. A tak jsme jej vyvolali z minulosti. Vánoční mír na zá-
padní frontě 1914, kdy lidé dokázali, že je možné i nemožné — to je ne-
uvěřitelný, a přece pravdivý příběh.

Květen 1945 v jižních Čechách – Vladimír Kos
Pokračování úspěšné řady fotopublikací o posledních dnech druhé svě-
tové války, tentokrát v jižních Čechách. Přibližně 350 unikátních dobo-
vých snímků pokrývá typická témata bouřlivého konce druhé světové
války na území Československa, jako byli hloubkaři, národní hosté,
Vlasovci či transporty smrti, a přibližuje dění v bezmála čtyřech desít-
kách jihočeských měst a obcí.

Protentokrát aneb česká každodennost 1939- 1945 – Marie Michlová
Tato kniha na léta 1939-1945 nahlíží poněkud jinak než je obvyklé:
přes všechny stinné i tragické aspekty žili obyvatelé protektorátu své
soukromé životy, zakládali rodiny, přiváděli na svět děti, milovali se,
užívali i v omezených možnostech volných chvilek.

Hrníček z lásky – Táňa Kubátová
Hrdiny románu jsou pětatřicetiletý Adam a o šest let mladší Eliš ka.
Kromě toho, že jsou oba rozvedení a že se jeho dědeček oženil s její ba-
bičkou, nemají Adam s Eliškou naprosto nic společného. On už něko-
lik let úspěšně řídí dědečkovu firmu v Brně a chystá se vs toupit do
nového manželství, ona si zvolila osamělý život na venko vě v pronaja-
té usedlosti, kde se živí výrobou keramiky. Viděli se jednou v životě
před dvaceti lety a není ani trochu pravděpodobné, že by se ještě někdy
potkali. Osud v podobě dědečkovy závěti však jejich životy nečekaně
spojí.

Medailon osudu – Laura Thorne
Rosaria žije se svou matkou v potulné skupině obchodníků a kejklířů.
Živí se jako prodavačka oliv, současně se ale velmi zajímá o lékařství.
Je zasnoubená s Raffaelem, polykačem mečů, k němuž však cítí spíše
sourozeneckou lásku. V noci totiž sní o muži, jehož tvář jí připadá vel-
mi povědomá. Při jedné ze svých cest muže svých snů skutečně potká a
vášnivě se do něj zamiluje. Jejich cesty se však brzy rozejdou, aby se
oba opět sešli za okolností, které jejich lásce rozhodně přát nebudou...

Půlnoc je osamělé místo – Barbara Erskinová
Mrazivý příběh zloby, zrady a pomsty. Objevený hrob z dob Římského
impéria v písečných dunách záhadně ovlivní životy lidí, kteří ho objevili.
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – srpen 2012

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

Divadelní představení:
¡ 1. – 25. 8. – Poslední láska Petra Voka

– zimní zahrada zámku Hluboká n. Vlt.
¡ 4., 11. a 18. 8. – Hořické Pašijové Hry – přírodní divadlo,

Hořice na Šumavě
¡ 5., 19. 8., 15. a 22. 9. – Borovanské múzy – Borovany

– hrané historické obrazy
¡ 9., 23. 8. a 13., 20. 9. – Budějovická ohlédnutí, aneb za historií

města křížem krážem – noční prohlídka Č. Budějovic
¡ 10. 8. – 21. 9. (pouze pátky a soboty) – Rožmberské nebe –

hrad Rožmberk n. Vlt.  – hrané historické obrazy
¡ 14. – 22. 8. – Citadela, Divadlo Continuo, Vodňany
¡ 14. 8. – Abeceda – radniční nádvoří, Č. Budějovice
¡ 20. 8. – Kašpárek v rohlíku – radniční nádvoří, Č. B.
¡ 21. 8. – Kašpárek v rohlíku 2 – radniční nádvoří, Č. B.
¡ 29. 8. – O veliké řepě a další pohádky – radniční nádvoří, Č. B.
¡ 31. 8. – Nezmaři – klášter Zlatá Koruna
¡ 31. 8. – String trio J.A.J. a hosté – Borovany
¡ 1. 9. – poslední koncert kapely Elán, Č. B.

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ Rigoletto (3. – 11. 8.)
¡ Robin Hood (14. 8. – 2. 9.)
¡ Kocour v botách (17. 8. – 8. 9.)
¡ Komedianti (24. 8. – 26. 8. 2012), v hlavní roli José Cura

Muzikál:
¡ do 1. 9. – Casanova – Nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Koncerty:
¡ 1. 8. – Afrika tančí a zpívá – Borovany
¡ 3. 8. – Václav Koubek – Borovany
¡ 4. 8. – Musica Bohemica – kostel sv. Kateřiny,

Hořice na Šumavě
¡ 4. 8. – Golden Crown – Horská chata Kleť
¡ 7. 8. – Varhanní koncert Ivy Slancové –

Kostel Božského Srdce Páně, Č. B.
¡ 8. 8. – Jaromír Nohavica – Piaristické nám., Č. Budějovice
¡ 10. 8. – Radim Hladík, Blue Effect – Kamínek, Byňov
¡ 10. 8. – Žalman a spol. – Borovany
¡ 11. 8. – Cimbal Classic – klášter Zlatá Koruna
¡ 12. 8. – Tiger Dixie Band (Itálie) – Borovany
¡ 17. 8. – Two Voices Trio – Borovany
¡ 22. 8. – 8. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové, Č. B.
¡ 24. 8. – Hudební historie vín – Borovany
¡ 25. 8. – Blues festival 2012 – Kamínek, Byňov
¡ 31. 8. – Nezmaři – Klášter Zlatá Koruna
¡ 31. 8. – Jiří Macháček, Mig 21 – Kamínek, Byňov
¡ 31. 8. – String trio J. A. J. a hosté – Borovany
¡ 1. 9.   – poslední koncert kapely Elán, Č. B.
¡ 21. 9. – varhanní koncert Jaroslava Tůmy – Borovany
¡ 28. 9. – Cimbal Classic – Nové Hrady

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

Otevření nové stezky
„Buquoyská krajina“

V sobotu 30. června 2012 se uskutečnilo slavnostní otevření nové
naučné stezky „Buquoyská krajina – Zaniklé i dochované stavby
v Nových Hradech a okolí“ a je součástí pětiletého výzkumného pro-
jektu Obnova buquoyské kulturní krajiny, jehož cílem je připomenout
stavební a umělecké aktivity majitelů novohradského a rožmberského
panství – rodu Buquoyů – v 19. století. Stezku vytvořil Ústav dějin
umění AV ČR ve spolupráci s Městem Nové Hrady as Novohradskou
občanskou společností o. s.

K této příležitosti vyšla i stejnojmenná česko-anglická publikace,
ve které jsou otištěny i plány, fotografie a ilustrace, které dosud nebyly
zveřejněny. Tuto útlou, ale velmi zajímavou knížku, lze získat v pátek
3. srpna v 9.00 hod. při komentované vycházce právě po této naučné
stezce. Prohlídku povede jeden z autorů stezky pan Martin Krum-
mholz z Ústavu dějin umění AV ČR. Pro zájemce bude publikace
k dispozici i na našem KIC. K. Jarolímková

Návštěva v rakouské obci Reingers
V červenci jsme vyjeli na malý inspirativní výlet do rakouské obce

Reingers, ve které se podařilo opravit bývalou márnici (či kapli) na
současný stav. Kaple je jednak úplně nově vymalovaná a vybavena a
neslouží jenom občasným mším, ale je využívána i pro komornější
koncerty. Je to trochu podobná paralela s naší kaplí na Mýtinách, která
je v současné době ve špatném stavu a jsou tendence ji zachránit. Moh-
lo by s tím pomoc nejen naše město, ale i občanské sdružení zaměřené
na záchranu církevních památek v našem regionu.

Kdo občas kolem kaple na Mýtinách projde, tak snad také cítí, že je-
diný takovýto pozůstatek po zaniklé vsi, by si zasloužil určitě nějaký
počin. Minimálně pro připomenutí doby nedávno minulé, pro místo sa-
motné, obklopené přírodou, kde se dá na chvíli zastavit a v neposlední
řadě proto, abychom zachránili to, co jiní před námi vybudovali. A věřím,
že i následné využití jak pro náhodné i vědomé kolemjdoucí anebo pro po-
řádání zajímavých komorních kulturních akcí, by se také našlo.

K. Jarolímková
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Soptíci informují
Během uplynulého školního roku jsme se

zúčastnili jako každoročně celostátní hry
„PLAMEN“. Letošní ročník pořádali hasiči
v Horní Stropnici. V kategorii mladších jsme
se umístnili na 2. a 5. místě. V kategorii star-
ších žáků jsme skončili na 4. místě. Z 2. místa
jsme tedy postoupili do okresního kola, které
se konalo 26. 5. ve Zlivi.

Naši Soptíci tam obsadili 7. místo. Mohlo by
se zdát, že to není až tak něco, s čím bychom se
mohli vychloubat, ale byla to pro nás hlavně vel-
ká zkušenost a doufáme, že v příštím ročníku
z těchto zkušeností dokážeme úročit. Náš sbor je
v příštím školním roce pořadatel jak podzimního
kola, tedy branného závodu, tak kola jarního,
kde jsou hlavně hasičské disciplíny. Těšíme se
na podporu našich fanoušků.

Školní rok jsme zakončili jako obvykle
opékáním klobás a výbornou zmrzlinou. Toto
zakončení nám jako každoročně sponzoroval
p. Martin Smrčka, kterému velice děkujeme.

Za SDH Nové Hrady Radek Bandík

Zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate
Naši cvičenci uspěli

Ve čtvrtek 14. června se konaly v tělocvič-
ně základní školy v Nových Hradech zkoušky
na stupně technické vyspělosti (barevné pásky
na kimonu) v karate.

Zkušební řád Českého svazu karate se sklá-
dá z několika částí, které musí každý cvičenec
zvládnout zacvičit podle toho, na jaký technic-
ký stupeň zkoušku dělá. Začíná se na 8. kyu –
bílý pás, který je ve skupině nižších žákov-
ských stupňů, dále pak následuje (zpravidla po
roce tréninku) žlutý pás 7. kyu a za další rok
cvičení zelený pás 6. kyu, který je hranicí na
cestě cvičence k vyššímu žákovskému tech-
nickému stupni. Vyšší žákovské stupně začí-
nají již obtížnější zkouškou na 1. fialový pás
5. kyu, pak následuje 2. fialový pás a další tři
hnědé pásy, zpravidla pět až šest let trvá cvi-
čenci než, získá tyto vyšší žákovské stupně,
které obdrží po úspěšném absolvování zkou-
šek. Každý cvičenec musí správně technicky a
dynamickým nasazením zacvičit nejprve ki-
hon, což je ukázka jednotlivých postojů, kry-
tů, kopů a úderů. Dále následuje kumite, což je
kontaktní disciplína, při které karatisté ukazují
ve dvojici řízený zápas, třetí částí zkoušky je
kata – souborné sestavy, které mají přesně za-
komponovány pohyby v postojích při apliková-
ní úderů, kopů, krytů, ale také hmatů a chvatů.
Všechny výše uvedené cvičení se musí uchazeč
o zkoušku naučit a zpaměti bezchybně zacvičit
před zkušebním komisařem Českého svazu ka-
rate. Zkoušky se provádí veřejně a nejčastěji
se jich účastní rodiče a kamarádi cvičenců.

Po náročné a dlouhodobé přípravě uspěli na
stupně technické vyspělosti v karate Ondřej
Bureš a Tomáš Balko na 7. kyu, Eliška Rolín-
ková na 6. kyu a Marek Rolínek, Adam Zeman
a Tomáš Rolínek na 5. kyu. Všem gratuluji a
přeji hodně úspěchů při dalších sportovních
a soutěžních kláních. Poděkování patří samo-
zřejmě i trenérskému týmu oddílu karate, který
se na tomto úspěchu našich cvičenců podílel.

Martin Hermann, oddíl karate N. Hrady

Nahoře zleva trenéři Petr Zachař, Martin Hermann, Tomáš Rolínek a Jaromír Švenda

Trenéři a závodní žákovský tým oddílu karate
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!

inzerujte v Novohradském zpravodaji

Více informací a foto z akcí

pořádaných KIC Nové Hrady najdete na

www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady je místem,
na kterém je možné zakoupit vstupenky
na koncerty a divadla v jižních Čechách

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.


