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Pozvánky na září
1.9. 16.00 hod.

Vernisáž výstavy obrazů
M. Rouleho

15.9. 16.00 hod.
Slavnostní otevření
Kulturně-spolkového domu

16.9. Klášterní slavnosti
28.9. 17.00 hod.

Koncert Cimbal Classic
7.10. 14.00 hod.

Koncert barokní hudby

Co nového v Nových Hradech
Na dvou stranách tohoto čísla NZ se dočtete informace o letošním stavebním létě a shlédnete

i několik fotografií. Mimo chodníků či ulic se dokončila i rekonstrukce objektu, kterému se říká
„bývalé Statky“. Tyto „bývalé Statky“ by se měly postupně proměnit na kulturně-spolkový dům
a městské muzeum. Stavební část je tedy za námi a to další, co by nyní mělo následovat – totiž
vdechnou tomuto objektu nový život, to na nás čeká.

Věřím, že se na toto „vdechnutí“ těší všichni stejně tak jako já, a to hlavně pro ten společenský
sál, který se „na statcích“ vyloupl a také pro ty nové klubovny, které by měly využívat zájmová
sdružení. A než se tato budova uvede do běžného živého stavu, tak zveme všechny spoluobčany
na slavnostní otevření, které se uskuteční již 15. 9. 2012. K. Jarolímková

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ
Kulturně-spolkového domu
(budova bývalých „Statků“, v ulici Česká 74)

sobota  15. 9. 2012
od 16.00 hod. zahájení

od 16.30, 18.00 a 20.00 hod.
prohlídky celého objektu s komentářem

17.00 - 18.00 hod. prezentace o rekonstrukci objektu,
propagace akcí KIC N. Hrady, hudební doprovodný program

19.00 – 24.00 hod. společenská zábava s Veselou muzikou

Občerstvení zajištěno

Nové Hrady nejsou jenom v jižních Čechách,
ale i v Čechách východních. A kolik je tako-
vých Nových Hradů – New Castls ve světě?
Tak nejen o tom se dočtete v článku na str. 11
a 12.                                                         K. J.

Začátkem srpna se uskutečnilo Novohradské
Poznávání 2012. Co to vlastně bylo se dozvíte
i prostřednictvím fotografií na str. 19.    K. J.

V srpnu se Koželužna proměnila opět v „tvůr-
čí kuchyni všeho možného“. Co všechno jste
si zde mohli vyzkoušet a naučit, se dočtete na
str. 17. K. J.

Na další výstavě v Koželužně, kterou jsme za-
hájili vernisáží 1. 9., se se svými obrazy před-
stavuje další novohradečák Miloš Roule.
(více uvnitř čísla). K. J.

Na (asi) prvních Zámeckých slavnostech v tom-
to rozsahu si zájemci mohli zapůjčit historické
kostýmy a na chvíli se přenést do jiného století.
(více uvnitř čísla). K. J.

Upozornění
pro návštěvníky infocentra:

V týdnu od 17. do 22. září 2012 bude Kul-
turní a informační centrum z provozních
důvodu zavřené.
Ve dnech 1. – 3. října 2012 bude Kulturní a
informační centrum zavřené z důvodu ko-
nání konference Venkov 2012.

Upozornění pro čtenáře:

V pondělí 1. října 2012 bude Městská kni-
hovna Nové Hrady uzavřena z důvodu ko-
nání konference Venkov 2012.
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Zápis z 56. schůze městské rady
ze dne 20. 6. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 55. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 54. jednání rady města.

� 2. Rozpočtové opatření č. 1/2012
Rada bere na vědomí návrh rozpočtového
opatření č. 1/2012 a postupuje je ke schvále-
ní zastupitelstvu města.

� 3. Nákup pozemků
Rada souhlasí s koupí pozemků od p. Holša-
na, pí. Güntherové a pí. Rumpové v k. ú.
Nové Hrady parc. č. 829/37, parc. č. 829/39,
parc. č. 829/40, parc. č. 829/42 a parc. č.
836/3 o celkové výměře 5 876 m2 za 106,-
Kč/m2 a postupuje návrh ke schválení zastu-
pitelstvu města.

� 4. Obecně závazná vyhláška
Rada souhlasí s návrhem Obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2012 o místních poplatcích a po-
stupuje ji k projednání zastupitelstvu města.
(Místostarosta Bc. Vochoska informoval
radu o návrhu nové Obecně závazné vyhláš-
ky č. 1/2012 o místních poplatcích. Tuto vy-
hlášku bylo třeba novelizovat z důvodu
nové legislativy.)

� 5. Žádost o výměnu oken
Rada bere na vědomí žádost p. Jána Doroto-
viče, Nové Hrady o výměnu oken v bytě
domu čp. 191 a pověřuje TSM Nových Hra-
dů místním šetřením.
(Rada obdržela od p. Jána Dorotoviče, Nové
Hrady žádost o výměnu dvou oken v bytě
domu čp. 191, z důvodu značného úniku
tepla a vysokých nákladů na topení.)

� 6. Kanalizace – Nové Hrady, Údolí 112
Rada bere na vědomí žádost p. Miroslava
Wegera ml., Údolí o řešení situace se zane-
senou kanalizací u domu čp. 112 v Údolí a
pověřuje TSM Nových Hradů místním šet-
řením a častější údržbou kanalizace.
(Rada obdržela žádost od p. Miroslava We-
gera ml., Údolí čp. 112 žádost o řešení situa-
ce se zanesenou kanalizací v Údolí u domu
čp. 112, kdy zejména při prudkých deštích
vytéká nejen voda z kanalizace na silnici a
současně hrozí i vyplavení jeho domu.)

� 7. Žádost o prodej části pozemků v k. ú.
Štiptoň
Rada bere na vědomí žádost pí. Anny Pražá-
kové, České Budějovice o prodej části po-
zemků parc. č. 402/10 a č. 1490/2 o celkové
výměře cca 100 m2 v k. ú. Štiptoň a postupu-
je žádost osadnímu výboru Byňov - Jakule -
Štiptoň.
(Rada obdržela od pí. Anny Pražákové,
České Budějovice žádost o prodej části po-
zemků parc. č. 402/10 a č. 1490/2 k. ú.
Štiptoň o celkové výměře cca 100 m2, za
účelem zajištění přístupu oprav, parkování
a uskladnění topného dřeva.)

� 8. Změna katastrální hranice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Katastrál-
ního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice o schválení

změny průběhu částí katastrální hranice
mezi k. ú. Štiptoň a k. ú. Byňov.

� 9. Povolení stavby vodního díla
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, stavebního úřadu
o vydání povolení k nakládání s podzemní-
mi vodami – k jejich odběru, povolení ke
stavbě vodního díla "Domovní kopaná stud-
na" v k. ú. Vyšné pro manžele Tichavovy.

� 10. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu v Trhových Svinech, odbor životního
prostředí - oddělení vodního hospodářství a
rybářství o zahájení vodoprávního řízení na
žádost Rybářství Nové Hrady s. r. o. o povo-
lení k nakládání s povrchovými vodami – k je-
jich vzdouvání, popřípadě akumulaci, a to pro
stávající vodní dílo - rybník "Nadnakolický",
v k. ú. Nakolice, č. h. p. 1-06-02-051.

� 11. Oznámení o zahájení vodoprávního
řízení
Rada bere na vědomí Oznámení Městského
úřadu v Trhových Svinech, odboru životního
prostředí – oddělení vodního hospodářství a
rybářství o zahájení vodoprávního řízení na
žádost Rybářství Nové Hrady s. r. o. o povo-
lení k nakládání s povrchovými vodami –
k jejich vzdouvání, popřípadě akumulaci, a
to pro stávající vodní dílo - rybník "Pánský",
v k. ú. Vyšné, č. h. p. 1-06-02-051.

� 12. Rozhodnutí o povolení ke stavbě
vodního díla
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 "ZTV Nové Hrady – Jižní Město, I. eta-
pa (větev 6), vodovod, kanalizace" pro Měs-
to Nové Hrady.

� 13. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 14. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada bere na vědomí oznámení Jihočeského
kraje – Krajského úřadu, odboru evropských
záležitostí, oddělení administrace AP PRK
o poskytnutí grantu na projekt "Kulturní pa-
mátky kulturní" ve výši 30.000,- Kč.

� 15. TDI – "Nové Hrady – Obnova
vodovodu a kanalizace na náměstí
Republiky"
Rada schvaluje cenovou nabídku a Smlou-
vu mandátní se společností STAVEBNÍ
PORADNA s. r. o., České Budějovice na
technický dozor investora na stavbu "Nové
Hrady – obnova vodovodu a kanalizace na
náměstí Republiky" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 16. Dodatek ke smlouvě o úvěru
Rada schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě
o úvěru s Komerční bankou, a. s. Praha
o prodloužení čerpání úvěru z 31. 7. 2012 do
30. 9. 2012 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

� 17. VZ – Dodávka audiovizuální
projekční techniky
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky: Dodáv-

ka audiovizuální projekční techniky v rámci
projektu "Nové Hrady – investice pro integro-
vaný rozvoj kultury a kvality společenského a
spolkového života" a schvaluje dodavatele
společnost TELESPOJ s. r. o., České Budě-
jovice, která předložila nejlepší nabídku a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, investičního a majetkového odboru
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
dodávku audiovizuální projekční techniky
v rámci projektu "Nové Hrady – investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality spo-
lečenského a spolkového života". Do výbě-
rového řízení se přihlásily tři společnosti
a nejlépe zadávacím podmínkám vyhověla
společnost TELESPOJ s. r. o., České Budě-
jovice.)

� 18. VZ – Dodávka autobusové zastávky
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky: Do-
dávka autobusové zastávky a schvaluje do-
davatele společnost TSE spol. s r. o., České
Budějovice, která předložila nejlepší nabíd-
ku a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, investičního a majetkového odboru
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
dodávku autobusové zastávky. Do výběro-
vého řízení zaslaly nabídku dvě společnosti,
z nichž nejlepší nabídku předložila společ-
nost TSE spol. s r. o., České Budějovice.)

� 19. VZ – Dodávka ukazatelů okamžité
rychlosti
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek veřejné zakázky:
Dodávka ukazatelů okamžité rychlosti a
schvaluje dodavatele společnost GEMOS
CZ spol. s r. o., Čelákovice, která předložila
nejlepší nabídku a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, investičního a majetkového odboru
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
dodávku ukazatelů okamžité rychlosti. Do
výběrového řízení zaslaly nabídku dvě spo-
lečnosti, z nichž nejlepší nabídku předložila
společnost GEMOS CZ, s. r. o., Čelákovice.)

� 20. VZ – Územní plán města Nové Hrady
Rada bere na vědomí Zprávu o posouzení a
hodnocení nabídek veřejné zakázky: Územní
plán města Nové Hrady a schvaluje dodavate-
le společnost Projektový ateliér AD s. r. o.,
Hosín, která předložila nejlepší nabídku a po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Městského úřadu Nové
Hrady, investičního a majetkového odboru
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku na zpracování územního
plánu města Nové Hrady. Do výběrového
řízení zaslaly nabídku tři uchazeči, z nichž
nejlepší nabídku předložila společnost Pro-
jektový ateliér AD s. r. o., Hosín.)

� 21. Pronájem nebytových prostor čp. 14
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v Husově ulici čp. 14 pí. Heleně Žiako-
vé, Nové Hrady na dobu 5 let s 3 měsíční
výpovědní lhůtou s ročním nájemným ve
výši 40.000,- Kč a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 22. Nájemní smlouvy – chodník Jakule
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a man-
želi Josefem a Martou Sýkorovými (Byňov
98) jako pronajímateli dle návrhu.
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi Měs-
tem Nové Hrady jako nájemcem a manželi
Evou a Karlem Charvátovými (Byňov 66) a
Petrem Charvátem (Pod Zámeckým 405,
Nové Hrady) jako pronajímateli dle návrhu.
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a Ja-
nem a Václavem Kaliankem (Byňov 99)
jako pronajímateli dle návrhu.
Rada schvaluje Nájemní smlouvu mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a Ry-
bářstvím Nové Hrady s. r. o. (Štiptoň 78)
jako pronajímatelem dle návrhu.
(Starosta informoval radu města o předlože-
ném zaměření skutečného provedení rekon-
struovaného chodníku v osadě Jakule v rámci
projektu financovaného z Regionální operač-
ního programu. Ze zaměření vyplývá, že část
realizovaných opatření v rámci projektu byla
provedena na pozemcích v majetku jiných
vlastníků, se kterými byla tato skutečnost pro-
jednána a je navrženo řešení formou uzavření
nájemní smlouvy na dobu neurčitou se sym-
bolickým nájemným ve výši 1 Kč/rok.)

� 23. Dodatek č. 1 – Úprava pultové
střechy
Rada schvaluje Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
se společností ARCHATT PAMÁTKY,
spol. s r. o. Třebíč, ve věci realizace díla:
"Stavební úpravy objektu Nové Hrady - Sta-
tek - úprava pultové střechy" a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Dodatek řeší vícepráce spojené s realizací
díla a odsouhlasené investorem a stavebním
dozorem.)

Zápis z 57. schůze městské rady
ze dne 16. 7. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 56. jednání rady
města
Rada bere bez připomínek na vědomí kon-
trolu usnesení z 56. jednání rady města.

� 2. Návrh na zveřejnění prodeje
pozemku
Rada bere na vědomí Úřední záznam Osad-
ního výboru Údolí a schvaluje záměr prode-
je části pozemku parc. KN č. 1440/4 (dle GP
parc. KN č. 1440/8) o výměře 7 m2 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce.

� 3. Zápis osadního výboru
Rada bere na vědomí Zápis č. 3 Osadního
výboru Byňov, Štiptoň, Jakule a schvaluje
záměr prodeje pozemku parc. KN č. 479/3
o výměře 4 023 m2 v k. ú. Štiptoň a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce.

� 4. Pronájem nebytových prostor
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v čp. 45 nám. Republiky na

dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 mě-
síce a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce.

� 5. Pronájem nebytových prostor
Rada schvaluje záměr pronájmu nebyto-
vých prostor v čp. 45 nám. Republiky na
dobu určitou 5 let s výpovědní lhůtou 3 mě-
síce a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce.

� 6. Návrh na zveřejnění prodeje nebo
pronájmu pozemku
Rada schvaluje záměr prodeje nebo pronájmu
části pozemku parc. č. 429/1 (dle GP parc. KN
č. 429/3) o výměře 361 m2 v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů a pověřuje tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním na úřední desce.

� 7. Návrh na zveřejnění prodeje části
pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada schvaluje záměr prodeje části poze-
mku parc. KN č. 827/19 (dle GP parc. KN č.
827/55 o výměře 70 m2, parc. č. 827/19 díl
"a" o výměře 106 m2, parc. č. 827/19 díl "b"
o výměře 90 m2) v k. ú. Nové Hrady a pově-
řuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejně-
ním na úřední desce.

� 8. Grantový program jihočeského kaje
"Podpora muzeí a galerií 2012"
Rada bere na vědomí návrh Smlouvy o pos-
kytnutí dotace č. SD/OKPP/231/12 na projekt
"Muzeum Novohradska - propagace muzea"
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje – Kraj-
ského úřadu, odboru kultury a památkové
péče návrh Smlouvy o poskytnutí dotace
z Grantového programu Jihočeského kraje -
podpora muzeí a galerií 2012 na projekt
"Muzeum Novohradska – propagace mu-
zea" ve výši 25 000,- Kč.)

� 9. Výzva k účasti na závěrečné kontrolní
prohlídce
Rada bere na vědomí výzvu Městského úřa-
du Nové Hrady, stavebního úřadu k účasti
na závěrečné kontrolní prohlídce stavby:
Stavební úpravy objektu č. p. 74 Nové Hra-
dy - statek a pověřuje účastí místostarostu p.
Šlence společně s investičním odborem
MěÚ Nové Hrady pí. Mrkvičkovou.

� 10. Výzva k účasti na závěrečné
kontrolní prohlídce
Rada bere na vědomí výzvu k účasti na zá-
věrečné kontrolní prohlídce stavby: Staveb-
ní úpravy – nástavba hasičské zbrojnice
s vybudováním společenské místnosti -
Údolí u Nových Hradů a pověřuje místosta-
rostu p. Šlence společně s investičním od-
borem MěÚ Nové Hrady pí. Mrkvičkovou.

� 11. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Veveří
Rada bere na vědomí oznámení o vyložení
soupisu nároků vlastníků pozemků, lhůtu
pro uplatnění námitek v rámci komplexní
pozemkové úpravy v k. ú. Veveří u Nových
Hradů.

� 12. Příjezdová komunikace
k soukromým pozemkům
v Údolí u Nových Hradů
Rada bere na vědomí žádost vlastníků poze-
mků v k. ú. Údolí u Nových Hradů o zajištění
příjezdové komunikace k jejich pozemkům

s tím, že v dané lokalitě Město Nové Hrady
nevlastní žádné pozemky a nemůže tedy
ovlivnit zajištění příjezdu k jednotlivým po-
zemkům.
(Rada obdržela od vlastníků pozemků, za-
stoupených Igorem Grupáčem, České Bu-
dějovice žádost o řešení problémového
příjezdu k jejich pozemkům v lokalitě Údolí
u Nových Hradů (pod autobusovou zastáv-
kou). Město Nové Hrady nevlastní v sou-
časné době v dané lokalitě žádné pozemky,
nemůže tedy zajistit příjezd k uvedeným
pozemkům.)

� 13. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost p. Josef Stein-
hausera, Štiptoň o prodej pozemku parc.
KN č. 1051/2 v k. ú. Štiptoň a postupuje ji
k projednání Osadnímu výboru Byňov,
Štiptoň, Jakule a dále pověřuje místostaros-
tu p. Šlence místním šetřením.

� 14. Žádost o prodej parcely v k. ú.
Štiptoň
Rada bere na vědomí žádost p. Bronislava
Kubeše, Nové Hrady o prodej parcely parc.
č. 777/1 o výměře 5 116 m2 v k. ú. Štiptoň a
postupuje ji k projednání Osadnímu výboru
Byňov, Štiptoň, Jakule a dále pověřuje mís-
tostarostu p. Šlence místním šetřením.

� 15. Žádost o pronájem pozemku
Rada bere na vědomí výsledek místního šet-
ření a schvaluje záměr pronájmu části poze-
mků parc. č. 827/18 a 827/1 cca o výměře
350 m2 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřed-
ní desce.

� 16. Žádost o odstranění stromů
Rada bere na vědomí žádost p. Jana Loukot-
ky, České Budějovice o odstranění stromů
na pozemcích ve vlastnictví Města Nové
Hrady a pověřuje odbor životního prostřed-
ní MěÚ Nové Hrady místním šetřením.
(Rada obdržela od p. Jana Loukotky, České
Budějovice žádost o odstranění stromů ohro-
žujících budovu č. p. 143, které jsou na poze-
mcích ve vlastnictví Města Nové Hrady.)

� 17. Pronájem objektu Hradební č. p. 26,
Nové Hrady
Rada schvaluje pronájem nebytových pros-
tor v Hradební ulici č. p. 26, Nové Hrady za
částku 12.000,- Kč/rok na dobu 5 let s 3 mě-
síční výpovědní lhůtou, pí. Pavle Valíčkové
Údolí 142, Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 18. Návrh na přezkoumání úkonů
zadavatele s návrhem na vydání
předběžného opatření
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže ve věci veřej-
né zakázky "Regenerace panelového sídliš-
tě Nové Hrady – II. etapa".

� 19. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě MŠ
Rada města jako zřizovatel povoluje výjim-
ku Mateřské škole Nové Hrady pro školní
rok 2012-2013, z nejvyššího počtu dětí dle
návrhu ředitelky MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o udělení výjimky
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z počtu dětí ve třídě mateřské školy. Jedná
se o navýšení počtu dětí v 1., 2. a 4. třídě,
kde navýšení nemá vliv na kvalitu vzdělá-
vání (2 učitelky) a jsou splněny hygienické
podmínky.)

� 20. Zápis do MŠ pro školní rok
2012–2013
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady o zápisu do
mateřské školy pro školní rok 2012–2013 a
naplnění kapacity školy na 105 dětí.

� 21. Žádost o sdělení
Rada bere na vědomí žádost Pozemkového
fondu ČR, České Budějovice o sdělení
o podmínkách převodu zemědělských a
lesních pozemků v k. ú. Nové Hrady a po-
věřuje místostarostu p. Šlence místním šet-
řením.

� 22. Akce pro cyklisty a pěší turisty –
"Vodohospodářská padesátka"
Rada bere na vědomí informaci společnosti
ČEVAK a. s., České Budějovice o konání
akce pro cyklisty a pěší turisty s názvem
"Vodohospodářská padesátka".
(Rada obdržela od ČEVAK a. s., České Bu-
dějovice informaci o konání akce pro cyklis-
ty a pěší turisty s názvem "Vodohospodářská
padesátka", která se koná 8. 9. 2012. Trasa
akce byla konzultována se starostou města a
povede přes Nové Hrady, Údolí, Veveří a
Jedlici.)

� 23. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada schvaluje Domovu pro seniory Horní
Stropnice příspěvek ve výši 15.000,- Kč na
nákup movitého majetku.
(Rada obdržela od Domova pro seniory
Horní Stropnice žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na nákup polohovacích pos-
telí pro imobilní klienty.)

� 24. Rozhodnutí Krajského úřadu JčK
České Budějovice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru životního
prostředí, zemědělství a lesnictví o povolení
nakládání s povrchovými vodami pro Ry-
bářství Nové Hrady s. r. o., Štiptoň, pro ryb-
ník Dvorský.

� 25. Rozhodnutí MěÚ Trhové Sviny
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Městské-
ho úřadu Trhové Sviny, odboru dopravy a
silničního hospodářství o omezení obecního
užívání pozemních komunikací uzavírkami
a objížďkami v úseku silnice II/156 "Rekon-
strukce mostu ev. Č. 156-012 v obci Údolí
u Nových Hradů".

� 26. Stavební povolení
Rada bere na vědomí Stavební povolení
Městského úřadu Trhové Sviny, odboru do-
pravy a silničního hospodářství na stavbu
"Výstavbu nového mostu na silnici II/156
v Údolí u Nových Hradů, náhradou za stá-
vající most ev. č. 156-012".

� 27. Závazné stanovisko MěÚ Trhové
Sviny
Rada bere na vědomí Závazné stanovisko
Městského úřadu Trhové Sviny, odboru ži-
votního prostředí – oddělení ochrany příro-
dy a krajiny k zásahu do významného
krajinného prvku - rybník, za účelem aku-
mulace vody v rybnících, k užívání těchto
vod pro chov ryb a vodní drůbeže, popřípa-
dě jiných vodních živočichů, za účelem
podnikání, pro Rybářství Nové Hrady s. r.
o., Štiptoň.

� 28. Stavební řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení.

� 29. Výplata podílů TSM
Rada bere na vědomí informaci o výplatě
podílů zaměstnancům Technických slu-
žeb města Nových Hradů a schvaluje vý-
platu podílu ředitelce TSM pí. Kedrušové
dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů informaci o vý-
platě podílů zaměstnancům TSM za I. polo-
letí.)

� 30. Návrh na projednání výběrových
řízení
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na
zhotovení díla pro zakázku malého rozsahu
"Oprava havárie opěrné zdi u ZŠ Komen-
ského v Nových Hradech".

� 31. Návrh na projednání –
Výzva k podání nabídky na zhotovení
díla pro zakázku malého rozsahu
Rada schvaluje výzvu k podání nabídky na
zhotovení díla pro zakázku malého rozsahu
"Oprava střechy a krovu kulturního zařízení
Český dům Nové Hrady, Česká ul. č. p. 79".

� 32. Celkové vyúčtování vodné a stočné
za rok 2011
Rada bere na vědomí Celkové vyúčtování
všech položek výpočtu ceny podle ceno-
vých předpisů pro vodné a stočné za rok
2011 od společnosti ČEVAK a. s., České
Budějovice.

� 33. Stanovisko k posouzení změn po
uzavření smlouvy o dílo – projekt
M00182
Rada bere na vědomí Stanovisko Centra pro
regionální rozvoj ČR k posouzení změn po
uzavření smlouvy o dílo na projekt M00182,
veřejné zakázky Polyfunkční pasivní dům
v Nových Hradech a pověřuje starostu měs-
ta ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady, Inves-
tiční odbor zasláním vyjádření k tomuto
stanovisku.

� 34. Kooperativa pojišťovna a. s. –
pojistná smlouva č. 7720683027
Rada schvaluje Pojistnou smlouvu č.
7720683027 se společností Kooperativa po-
jišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Pra-
ha a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti Kooperativa
pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group
návrh pojistné smlouvy č. 7720683027 na
sjednocení a doplnění pojištění majetku
Města Nové Hrady.)

Zápis z 58. schůze městské rady
ze dne 1. 8. 2012

� 1. Kontrola usnesení z 57. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 57. jednání rady města.

� 2. Rozhodnutí zadavatele –
přezkoumání podaných námitek
Rada města bere na vědomí návrh odpovědi
Radouňské vodohospodářské společnosti,
a. s. k podaným námitkám proti koncesní-
mu řízení na nájem vodohospodářského
majetku města Nové Hrady za účelem jeho
správy a provozování.
(Starosta informoval radu o podaných ná-
mitkách Radouňské vodohospodářské spo-
lečnosti, a. s. proti koncesnímu řízení na
nájem vodohospodářského majetku města
Nové Hrady za účelem jeho správy a pro-
vozování a předložil návrh na vypořádání
s těmito námitkami s tím, že jim nelze vy-
hovět.)

� 3. Mandátní smlouva
Rada města schvaluje Mandátní smlouvu se
společností GPL-INVEST s. r. o., České
Budějovice na zajištění zadání veřejné za-
kázky na stavbu "Nové Hrady – Veveří –
vrty HV-1 a HV-2" a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

� 4. Mandátní smlouva
Rada města schvaluje Mandátní smlouvu na
administraci projektu financovaného z OPŽP
se společností ČEVAK a. s., České Budějo-
vice na stavbu "Nové Hrady - Veveří - vrty
HV-1 a HV-2" a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 5. Návrh na poskytnutí účelové dotace
Rada města bere na vědomí rozhodnutí MV
ČR, generálního ředitelství Hasičského zá-
chranného sboru ČR o nezařazení účelové
dotace v rámci reprodukce požární techniky
pro jednotky požární ochrany do návrhu
státního rozpočtu na rok 2013.

� 6. Prodej pozemku k. ú. Štiptoň
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. KN č. 69/18 o výměře 141 m2 v k. ú.
Štiptoň, Rybářství Nové Hrady s. r. o., Štip-
toň 78. Rada postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města a doporučuje schválit
prodej pozemku za částku 100,- Kč/m2.

� 7. Koupě pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
KN č. 313/5 (dle GP parc. KN č. 313/6 o vý-
měře 44 m2) v k. ú. Nové Hrady od manželů
Václava a Pavly Švarcových, Zahradní
čtvrť 340, Nové Hrady za částku 280,-
Kč/m2 a postupuje návrh k projednání za-
stupitelstvu města.
(Rada projednala koupi pozemku od man-
želů Švarcových, Nové Hrady, jedná se
o část pozemku pod chodníkem v lokalitě
Pod Zámeckým.)

� 8. Pronájem části pozemku v k. ú. Nové
Hrady
Rada města nesouhlasí s pronájmem části
pozemku parc. KN č. 1011/22 v k. ú. Nové
Hrady p. Martinu Krenauerovi za účelem
uskladnění dřeva.
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� 9. Revokace usnesení
Rada města revokuje usnesení z 50. jednání
Rady města Nové Hrady ze dne 23. 4. 2012
bod 2., záměr pronájmu pozemků parc. č.
905/1, č. 777/1, č. 820/1, č. 974/9 a č. 975/1
v k. ú. Štiptoň.
(Rada na svém jednání dne 23. 4. 2012
schválila záměr pronájmu pozemků v k. ú.
Štiptoň, protože se jedná o pozemky, které
mohou být dotčeny novým územním plá-
nem, zruší toto své původní rozhodnutí.)

� 10. Revokace usnesení
Rada města revokuje usnesení z 50. jednání
Rady města Nové Hrady ze dne 23. 4. 2012
bod 3., záměr pronájmu pozemků, které
město získalo v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy v k. ú. Údolí u Nových Hradů a
v k. ú. Štiptoň.
(Rada dne 23. 4. 2012 schválila záměr pro-
nájmu pozemků v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a v k. ú. Štiptoň, jsou zde zahrnuty
komunikace a i pozemky, které budou mít
nové využití v novém územním plánu, z to-
hoto důvodu je třeba původní usnesení zru-
šit.)

� 11. Pronájem pozemků v k. ú. Údolí
u Nových Hradů a Štiptoň
Rada města schvaluje záměr pronájmu poze-
mků parc. KN č. 1204, č. 42/7, č. 207/2,
č. 28/2, č. 779/1, č. 750/5, č. 257/6, č. 257/27,
č. 160/4, č. 261/3, č. 446/8, č. 420/2, č. 218/7
v k. ú. Údolí u Nových Hradů, parc. KN
č. 402/8, č. 820/1, č. 905/1, č. 975/1, č. 974/9,
č. 987/21, č. 987/18, č. 987/9, č. 1295/5,
č. 987/1, č. 1295/11, č. 1200/3, č. 1200/1,
č. 1177/3, č. 1177/1, č. 905/1, č. 820/1,
č. 974/9, č. 975/1 v k. ú. Štiptoň a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední desce
města.

� 12. Pronájem pozemků v k. ú. Údolí
u Nových Hradů a Štiptoň
Rada města neschvaluje záměr pronájmu po-
zemků parc. č. 1254/1 - přístupová komuni-
kace, č. 1254/38 - přístupová komunikace, č.
1433/1 - komunikace, č. 1180/5 - komunika-
ce, č. 1202/4 - komunikace, č. 1180/6 - pří-
stupová komunikace, č. 1453/2 - přístupová
komunikace, č. 16/3 - přístupová komuni-
kace, č. 1431/3 - komunikace, č. 841/8 - ko-
munikace, č. 913 - komunikace, č. 732/1 -
NPP Tereziino Údolí, 1452/2 - přístupová
komunikace, č. 750/2 - přístupová komuni-
kace, č. 1445/1 - komunikace, č. 1455/2 -
komunikace, č. 1445/3 - komunikace, č. 433
- komunikace, č. 28/10 - komunikace v k. ú.
Údolí u Nových Hradů a parc. č. 379/3 - vý-
stavba, č. 479/3 - výstavba, č. 402/6 - přístu-
pová komunikace, č. 479/5 - přístupová
komunikace, č. 1517 - není v majetku měs-
ta, č. 777/1 - výstavba, č. 914/12 - přístupo-
vá komunikace, č. 1051/2 - výstavba, č.
942/1 - výstavba, č. 1401/4 - tábořiště, č.
1200/2 - přístupová komunikace, č. 1200/13
- přístupová komunikace v k. ú. Štiptoň.
(Rada opětovně projednala možnost proná-
jmu pozemku v k. ú. Údolí u Nových Hradů

a k. ú. Štiptoň a nesouhlasí s pronájmem po-
zemků z důvodů, že se jedná o komunikace
nebo budou mít pozemky nové využití
v rámci nového územního plánu Města
Nové Hrady.)

� 13. Rekonstrukce skupiny lip na
náměstí v Nových Hradech, parcela KN
1011/11
Rada města bere na vědomí stanovisko
Správy chráněné krajinné oblasti Blanský
les a krajské středisko České Budějovice
k rekonstrukci skupiny lip na náměstí v No-
vých Hradech, parc. KN č. 1011/11 v k. ú.
Nové Hrady s tím, že současný zdravotní
stav stromů ani jejich habitus nejsou důvo-
dem pro jejich okamžitou výměnu nebo po-
kácení.

� 14. Registrace žádostí do MAS Sdružení
Růže
Rada města bere na vědomí informaci od
Místní akční skupiny Sdružení Růže o úspěš-
ném zaregistrování žádostí o dotaci na pro-
jekty: "Rekonstrukce obchodu na náměstí
Republiky v Nových Hradech" a "Pojďme
ven aneb revitalizace veřejného prostran-
ství".

� 15. Vyjádření OŽP k žádosti
p. Loukotky
Rada města bere na vědomí vyjádření odbo-
ru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
k žádosti p. Loukotky k odstranění dřevin,
nacházejících se na pozemcích ve vlastnic-
tví města a nesouhlasí s pokácením dřevin.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady vyjádření k žádosti
p. Loukotky k odstranění dřevin nacházejí-
cích se na pozemcích ve vlastnictví Města
Nové Hrady s tím, že nesouhlasí s odstraně-
ním stromů.)

� 16. Námitka k umístění dopravního
značení v ulici Komenského
Rada města bere na vědomí námitku p. Jana
Vicányho, Nové Hrady k umístění doprav-
ního značení v ulici Komenského a pověřu-
je starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od p. Jana Vicányho, Nové
Hrady námitku k umístění dopravního zna-
čení v ulici Komenského, a to značky zákaz
vjezdu všech vozidel s dodatkovou tabul-
kou "Na povolení MěÚ Nové Hrady". Tato
značka dle námitky pana J. Vicányho ne-
umožňuje příjezd vozidel, např. dovoz uhlí,
stavebního materiálu k jeho nemovitosti.)

� 17. Projednání návrhu plánu společných
zařízení KPÚ Veveří u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí pozvánku Mi-
nisterstva zemědělství, Pozemkového úřadu
na projednání návrhu plánu společných za-
řízení KPÚ Veveří u Nových Hradů a pově-
řuje starostu dalším jednáním.

� 18. Provozování loterií a jiných
podobných her
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí Mi-
nisterstva financí ČR o povolení provozo-
vání a umístění nových koncových
interaktivních videoloterních terminálů
společnosti BONVER WIN, a. s., Praha v
provozovně Třeboňská parc. č. 119, Nové
Hrady.

� 19. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti Fiera, a. s. Jindřichův Hradec o vyjád-
ření k projektovému návrhu na stavbu
Byňov čp. 6, CEDRO – kabel NN a postu-
puje ji Technickým službám města Nových
Hradů.

� 20. Žádost o spoluúčast na úhradě
nákladů
Rada města neschvaluje spoluúčast města
na úhradě nákladů za poskytované služby
Domovem pro seniory Horní Stropnice.
(Rada obdržela od Domova pro seniory
Horní Stropnice žádost o spoluúčast na
úhradě nákladů za poskytované služby DpS
Horní Stropnice občanům, kteří mají trvalý
pobyt v Nových Hradech.)

� 21. Dodatek ke smlouvě
Rada města souhlasí s Dodatkem č.
001/2012 ke Smlouvě č. 2806074/005 o bu-
doucí smlouvě o zřízení práva odpovídající-
ho věcnému břemenu se společností E. ON
Distribuce, a. s. České Budějovice a postu-
puje ji ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti E. ON Dis-
tribuce, a. s. návrh Dodatku č. 001/2012
ke smlouvě č. 280607074/005 o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu, pro stavbu - zařízení
distribuční soustavy s názvem "kabel NN":
Dodatkem se doplňuje čl. II. bod č. 1 o po-
zemek parc. KN 10/5.)

� 22. Oznámení o společném jednání
Rada města bere na vědomí Oznámení MěÚ
Třeboň, odboru územního plánování a sta-
vebního řádu, oddělení územního plánování
a památkové péče o společném jednání ná-
vrhu změny č. 2 ÚPO Dvory nad Lužnicí.

� 23. Sdělení k ohlášení
Rada města bere na vědomí Sdělení MěÚ
Trhové Sviny, odboru dopravy a silničního
hospodářství k ohlášení rekonstrukce hlav-
ní polní cesty HPC 2 Štiptoň s tím, že nemá
námitek.
(Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny, od-
boru dopravy a silničního hospodářství
Sdělení k ohlášení rekonstrukce hlavní pol-
ní cesty – HPC 2 Štiptoň s tím, že nemá ná-
mitek. Rekonstrukce polní cesty bude
realizována ve spolupráci s Pozemkovým
úřadem v rámci pozemkových úprav.)

� 24. Zahájení vodoprávního řízení
o žádosti
Rada města bere na vědomí zahájení vodop-
rávního řízení o žádosti Rybářství Nové
Hrady s. r. o., se sídlem Štiptoň, za účelem
krmení ryb a k úpravě povrchových vod na
nádržích určených pro chov ryb.

� 25. Žaloba proti rozhodnutí
Rada města bere na vědomí podání žaloby
společností REALISTAV s. r. o. proti roz-
hodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěže ze dne 26. 8. 2011, č. j. ÚOHS-
R116/2011/VZ-1345/2011/310/JSI.

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

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 6

pokračování ze str. 4
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� 27. VZ – "Nové Hrady, Jižní Město –
Větev 6: dešťová kanalizace, splašková
kanalizace, přípojka vody"
Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřej-
né zakázky "Nové Hrady, Jižní Město -
Větev 6: dešťová kanalizace, splašková ka-
nalizace, přípojka vody" a schvaluje doda-
vatele Milan Ertl, Českobudějovická 79,
Kaplice a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Nové Hrady, Jižní město – Větev
6: dešťová kanalizace, splašková kanaliza-
ce, přípojka vody". Do výběrového řízení se
přihlásilo 9 uchazečů, 3 byli vyloučeni, pro-
tože nesplnili podmínky zadávacího řízení.
Kritéria byla výše nabídkové ceny a délka
realizace, těmto kritériím nejlépe vyhověla
nabídka ERTL MILAN, Kaplice.)

� 28. VZ – "Sanační práce – hasičská
zbrojnice Údolí u Nových Hradů"
Rada města bere na vědomí Zprávu o posou-
zení a hodnocení nabídek v rámci veřejné za-
kázky "Sanační práce – hasičská zbrojnice
Údolí u Nových Hradů" a schvaluje dodava-
tele společnost ARCHATT PAMÁTKY
spol. s r. o., V. Nezvala 68, Třebíč, která

předložila nejlepší nabídku a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Sanační práce – hasičská zbrojni-
ce Údolí u Nových Hradů". Do výběrového
řízení se přihlásili 3 uchazeči, nejlepší na-
bídku předložila společnosti ARCHATT
PAMÁTKY spol. s r. o. Třebíč.)

� 29. VZ – "Rekonstrukce obchodu čp. 13
na náměstí Republiky v Nových
Hradech"

Rada města bere na vědomí Zprávu o po-
souzení a hodnocení nabídek v rámci veřej-
né zakázky "Rekonstrukce obchodu čp. 13
na náměstí Republiky v Nových Hradech" a
ruší veřejnou zakázku "Rekonstrukce ob-
chodu čp. 13 na náměstí Republiky v No-
vých Hradech".

(Rada obdržela od Investičního a majet-
kového odboru MěÚ Nové Hrady Zprávu
o posouzení a hodnocení nabídek veřejné
zakázky "Rekonstrukce obchodu čp. 13 na
náměstí Republiky v Nových Hradech".
Vzhledem k nejasnostem v hodnocení ně-
kterých nabídek rozhodla rada města
o zrušení výběrového řízení a následném
opakovaném vyhlášení za upřesněných
podmínek.)

� 30. Rozpočtové opatření č. 2/2012

Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 2/2012.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

POZVÁNÍ NA KLÁŠTERNÍ SLAVNOSTI
a další informace z novohradského kláštera

Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás srdečně pozvala na

již tradiční Klášterní slavnosti, které se letos
uskuteční v neděli 16. září. Součástí progra-
mu, po slavnostní mši svaté v kostele sv. Petra
a Pavla, bude vedle řemeslných trhů, pohádky
pro děti i dospělé v podání Studia dell’arte a
divadelního souboru Noty z harmoniky, také
vystoupení violoncellisty Panochova kvarteta
– Jaroslava Kulhana z Prahy. S podrobným
programem slavností se můžete seznámit na
plakátech, v inzertní části Novohradského
zpravodaje a samozřejmě také na webových
stránkách Kláštera Božího Milosrdenství
(www.klaster.cz).

Pro spokojenost návštěvníků během Kláš-
terních slavností jsme zajistili také občerstve-
ní, které bude podáváno zčásti v ambitech a
zčásti na klášterní terase. Věříme, že nám bude
přát počasí, ale připraveni jsme i na „mokrou“
variantu.

Nedílnou součástí Klášterních slavností
jsou prohlídky kostela a kláštera, které jsou
tento den zdarma pro všechny návštěvníky.

V poslední době často odpovídám na opa-
kující se dotazy: „Dělají se v klášteře prohlíd-
ky? Je přístupný veřejnosti?“ Na obě otázky
zní odpověď - ano. Klášter je veřejnosti volně
přístupný. V ambitech si můžete v tuto dobu
prohlédnout výstavu „Zachraňme dominanty“,

nebo trvalé expozice o historii řádu servitů a P.
Bonfiliovi. Volně přístupná je také klášterní za-
hrada, která svým klidem zve k odpočinku či
rozjímání. Pokud máte zájem dozvědět se více
informací o kostele a klášteře, nebo navštívit je-
dinečnou místnost s původním vzácným mobi-
liářem – oratoř, která sloužila k setkávání a
společné modlitbě servitů, využijte možnosti
prohlídky s průvodcem, které probíhají přes
léto denně od 9 do 17 hodin a v květnu, červnu
a září vždy o víkendu ve stejné časy.

Další z otázek, která je zvláště přes léto
velmi frekventovaná: „Můžeme se u Vás uby-
tovat? Máte ještě volnou kapacitu?“ Na tuto
otázku nezbývá, než opakovaně vysvětlovat,
že s koncem loňské sezóny ukončil Klášter
Božího Milosrdenství možnost turistického
ubytování pro veřejnost. Nadále je umožňová-
no ubytování poutníkům a skupinám, které si
chtějí v prostorách kláštera vykonat duchovní
cvičení. Klášter Božího Milosrdenství tudíž
neslouží jako hotelové zařízení, ale nabízí své
služby duchovní, ve kterých je na rozdíl od ho-
telnictví v Nových Hradech a okolí nezastupi-
telný.

Ještě jednou Vás tedy srdečně zvu k účasti
na slavnostech a návštěvě kláštera.

Lenka Bráchová,
správkyně novohradského kláštera

SBĚR OBNOŠENÉHO ŠATSTVA
Klášter Božího Milosrdenství oznamuje,
že v době od 17.9. do 22.10. 2012 bude
opět probíhat sběr obnošeného šatstva

v rámci humanitární sbírky
OS Diakonie Broumov.

Věci přinášejte, prosíme, v igelitových
pytlích denně od 8°° do 16°° hodin.

P O Z V Á N K A

na 14. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Nových Hradů,

které se koná
ve čtvrtek 20. září 2012 v 18.00 hodin

v budově Koželužny v N. Hradech.
Program:
1. Kontrola usnesení z 13. jednání

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

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

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Nové parkovací průkazy
označující vozidlo přepravující

osobu těžce zdravotně
postiženou

Připomínáme občanům, že k datu
31. 12. 2012 končí platnost zvláštního

označení do vozidla pro parkování
(vozíčkář do auta).

Držitelé průkazu mimořádných výhod,
kterým bylo vydáno zvláštní označení do
vozidla pro parkování (O1 AA šestimístné
číslo), máte lhůtu nejpozději do 31. 12. 2012
u našeho úřadu vyměnit toto stávající ozna-
čení pro parkování za nový Parkovací prů-
kaz označující vozidlo přepravující osobu
těžce zdravotně postiženou (nové označení
O7 CC šestimístné číslo). Pro využívání
parkovacího průkazu platí i nadále všechna
ustanovení, která se týkala označení O1,
navíc je tento parkovací průkaz platný také
v zemích EU.

Pokud máte zájem o tuto výměnu, dostav-
te se na Městský úřad v Trhových Svinech,
Odbor sociálních věcí, nová budova – 1. pat-
ro, dveře č. 16 v pondělí či ve středu v úřední
hodiny 8–11 a 12–17 hod. Neponechávejte
výměnu na poslední chvíli – není nutné stát
před koncem termínu ve frontách! S sebou
vezměte: fotografii pasového formátu, prů-
kaz mimořádných výhod (ZTP nebo ZTP/P),
občanský průkaz a stávající zvláštní označe-
ní do vozidla pro parkování.

Případné dotazy Vám zodpoví Mgr.
Procházková, odbor sociálních věcí, na tel.
386 301 479.

Mgr. Markéta Kubíčková,
vedoucí odboru sociálních věcí
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„Bezpečná budoucnost“ aneb krajské volby 2012
„Bezpečná budoucnost“ je ústřední heslo

jihočeské sociální demokracie v současné vo-
lební kampani pro volby do Zastupitelstva Ji-
hočeského kraje.

Minulé krajské volby v roce 2008 sociální
demokracie vyhrála a stala se tak hlavním no-
sitelem změny politiky Jihočeského kraje.
I když nepřehlédnutelným tématem voleb byl
tehdy třicetikorunový poplatek u lékaře, přišla
sociální demokracie pod vedením Mgr. Jiřího
Zimoly s několika zásadními programovými
závazky a tématy, ze kterých profitovali i ob-
čané našeho města. Z důležitých programo-
vých priorit lze uvést efektivní a maximální
čerpání prostředků z evropských fondů, kva-
litní zdravotní péče, sociální péče a sociální
služby, rozvoj a obnova dopravní infrastruktu-
ry, podpora základního, učňovského a střední-
ho školství, podpora cestovního ruchu, podpora
rozvoje venkova, a další.

Na základě těchto priorit byly vyhlašovány
krajské grantové programy, které měly pro
obce Jihočeského kraje významný přínos k je-
jich dalšímu rozvoji.

U nás v Nových Hradech se na základě
výše uvedené podpory a podávání žádostí
města do jednotlivých grantových programů,
podařilo získat finanční prostředky v řádu mi-
liónů korun, které byly použity na plánované
investiční a neinvestiční akce:

dopravní infrastruktura:
průtah Údolím včetně dešťové a splaškové
kanalizace, chodník v Údolí, oprava cest
II. a III. třídy navazujících na naše město,
v přípravě je oprava cesty na Horní Strop-
nici a průtah Jakulí (1. část – výstavba
chodníku probíhá již v této době), důležitá
byla investice do železničního koridoru

bezpečnost silničního provozu:
měřiče rychlosti (Byňov, Údolí, Nové Hra-
dy), nové veřejné osvětlení (Hradební uli-
ce, Husova ulice, ulice 5. května), výstavba
a rekonstrukce autobusových zastávek (Vy-
šné, Údolí, Byňov)

školství:
zvýšení kapacity mateřské školy včetně
kuchyně a jídelny, nové sociální zařízení a
vybavení tříd v mateřské škole, program
prevence kriminality v základní škole

integrovaný záchranný systém:
podpora sborů dobrovolných hasičů (Nové
Hrady – vybavení, technika, vstupní vrata;
Údolí – zásahové vozidlo, vodní stříkačka)

kultura a cestovní ruch:
využití těchto grantů prostřednictvím KIC
Nové Hrady (Novohradská číše, koncerty,
propagační materiály)

sport:
příjemci těchto dotací jsou TJ Nové Hrady,
Sokol Nové Hrady, ale i ZŠ Nové Hrady
(sportovní hřiště).

Investičních, neinvestičních akcí a témat
bylo jistě více, ale tento výčet podpory Jihoče-
ského kraje našemu městu uvádím především
jako připomenutí plnění krajského volebního
programu jihočeské sociální demokracie
v letech 2008 – 2012.

V momentu, kdy jsem byl osloven kandi-
dovat do Zastupitelstva Jihočeského kraje,
jsem se rozhodl podílet se na pokračování to-
hoto programu a podpořit tak heslo současné
kampaně „Bezpečná budoucnost“. Jsem si
též plně vědom problémů, které vznikly ko-
lem regionálního operačního programu, ob-
sazování pozic dle stranických a zájmových
klíčů a jiných mediálně probíraných kauz
s všeobecně známým koncem. Není také
možné vyhovět všem a všemu, proto existu-
je soutěž volebních programů ve formě de-
mokratických voleb, ve které rozhodujeme
my, občané.

Mým zájmem je rostoucí úroveň Jihoče-
ského kraje, jeho měst a obcí. Dovoluji si Vás
proto jako občan i jako současný představitel
města Nové Hrady v nadcházejících říjnových
krajských volbách požádat o hlas, který umož-
ní pokračování ověřeného programu jihoče-
ské sociální demokracie.

Josef Vochoska
kandidát za ČSSD s číslem 18HH

Nové Hrady hostí národní konferenci Venkov 2011
Nové Hrady se ve dnech 1. – 3. října stanou

dějištěm konání již tradiční celonárodní kon-
ference o venkovu. Záměrně se koná zde, jen
pár kilometrů od česko-rakouské hranice, v
místech, kde sousedí dva stále odlišné světy.

V době, kdy se tvoří nové strategické doku-
menty krajů, kdy se připravují operační prog-
ramy pro příští programovací období, sejde se
zde více než dvě stovky venkovských aktérů,
odborníků i pracovníků ministerstev, aby dis-
kutovali o tom, jakou úlohu v dalším období
mohou sehrát místní akční skupiny a jaké
projekty venkov ke svému rozvoji potřebuje.

Diskuse budou probíhat v pěti tematických
workshopech, které budou doplněny exkurze-
mi po úspěšných projektech. Vzhledem k po-
loze Nových Hradů, místa konání konference,

zamíří každá z exkurzí také do blízkého Ra-
kouska. Účastníci se tak mohou těšit na náv-
štěvu zpracovatelského centra Waldland nebo
třeba rodinné sklárny udržující staletou tradici
zpracování skla v regionu. V našem regionu se
seznámí také s netradičním využitím bývalé
vojenské roty v Černém Údolí nebo celnice
u Nových Hradů, ochutnají „život na buquoy-
ském zámku“ či v novohradské historické
kovárně.

Národní konferenci Venkov 2012 Celostát-
ní síť pro venkov ve spolupráci se Spolkem pro
obnovu venkova a Krajským sdružením MAS
Jihočeského kraje. Vzhledem k tomu, že se
konference koná na území naší místní akční
skupiny, leží nezanedbatelná část příprav prá-
vě na nás. V mnohém nám pomůže Město

Nové Hrady, kterému tímto také chceme veli-
ce poděkovat. Doufáme, že se úkolu zhostíme
na jedničku, představíme Nové Hrady jako za-
jímavé, aktivní a turisticky atraktivní město,
že účastníci konference objeví kouzlo Novo-
hradských hor a rádi se sem vrátí.

Zuzana Guthová,
manažerka MAS sdružení Růže

Zveme všechny občany na

Slavnostní otevření  Kulturně-spolkového domu
(budova bývalých „Statků“, v ulici Česká 74)

sobota  15. 9. 2012
od 16.00 hod. zahájení

od 16.30, 18.00 a 20.00 hod. prohlídky celého objektu s komentářem
17.00 – 18.00 hod. prezentace o rekonstrukci objektu,

propagace akcí KIC N. Hrady, hudební doprovodný program
19.00 – 24.00 hod. společenská zábava s Veselou muzikou

Občerstvení zajištěno
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Stavební léto
I letošní letní měsíce byly pro naše město a osady ve znamení probí-

hajících stavebních prací, a to zejména díky realizaci projektů podpoře-
ných z Regionálního operačního programu a z grantových programů
Jihočeského kraje. Díky projektu Modernizace místních komunikací
Nové Hrady došlo k rekonstrukci novohradských ulic Vilová a Pod Vo-
dárnou, ve Vyšném se práce týkaly místní komunikace od rybníka smě-
rem ke státní hranici, v Jakuli byl opraven chodník od železničního
přejezdu k autobusové zastávce a rekonstruované chodníky jsou též
v Údolí mezi mostem, kapličkou a autobusovou zastávkou resp. zastáv-
kami, protože díky dotaci z Jihočeského kraje byla doplněna nová za-
stávka i ve směru do N. Hradů.

Rekonstrukce ulice Pod Vodárnou hi

Rekonstrukce ulice Vilová

Chodník v Jakuli nyní čeká na doplnění lávky, díky vstřícnosti Správy a
údržby silnic navíc došlo k položení nového asfaltového koberce, kte-
rým jsme společně vyřešili i otázku odvodnění

Rekonstrukce chodníku na Jakuli

Rekonstrukce propustku pod místní komunikací ve Vyšném

pokračování na str. 10
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Novohradské náměstí hig

Hasičská zbrojnice Údolí

Po menší prodlevě způsobené nutností pro-
vedení archeologického průzkumu pokračují
práce na revitalizaci novohradského náměstí. Všichni jsme s napětím
čekali na výsledky archeologů a doufali, že tajná chodba, o které vyprá-
ví i někteří pamětníci, bude nalezena. Zatím však výsledky spíše teorii
o velké podzemní chodbě vyvracejí a při stavebních pracích došlo pouze
k odkrytí odtokové stoky ze studny a vodovodní šachty. Archeologický
průzkum však ještě bude pokračovat v horní
části náměstí.

Jak jsme již informovali před zahájením
prací, je naší snahou zachovat soubor lip
v okolí kašny. Byl zpracován druhý nezávislý
posudek, který potvrdil názor pana B. Chadta,
že lípy můžeme zachovat. Bude to sice zname-
nat drobnou změnu v projektu a následnou
pravidelnou péči, nicméně zachování lip za to
určitě stojí. Naopak jsme museli porazit tzv.
vánoční strom, který nebylo možno chodníkem
obejít a který byl zároveň v horní části v nedo-
brém „zdravotním“ stavu. Velký ořez nepřichá-
zel v úvahu, proto jsme se rozhodli po souhlasu
komise životního prostředí strom odstranit a
před adventem budeme muset strom dovážet
jako v jiných městech.

V současné době též probíhají dokončo-
vací práce v garáži hasičské zbrojnice v Údo-
lí (podpořeno z grantu Jihočeského kraje na
podporu sborů dobrovolných hasičů), které
navazují na již ukončený projekt nástavby

zbrojnice a vytvoření společenské místnosti. Součástí stejného projektu
podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad
byla rekonstrukce objektu bývalého Statku a oprava nakolického sálu.
Zde se již na září připravuje slavnostní otevření pro veřejnost. Bližší in-
formace o tomto projektu přineseme v dalším čísle NZ.

Stavební léto

Údolí – rekonstrukce chodníků Místní komunikace ve Vyšném

pokračování ze str. 9



září 2012 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

Setkání v Newcastlu
Na konci července se v anglickém Newcas-

tle upon Tyne konalo setkání měst, které v růz-
ných jazycích nesou jméno – Newcastle/Nové
Hrady. Historie setkání jednotlivých „Ne-
wcastlů“ sahá až do roku 1998, kdy se po tříle-
tých přípravách uskutečnilo první setkání
v japonském Shinshiru. Od tohoto roku se pak
jednotlivé Nové Hrady/Nové Zámky setkávají
každé dva roky.

Na letošní setkání bylo poprvé pozváno i
naše město a vzhledem k tomu, že tématem to-
hoto setkání byl cestovní ruch a projekty pro
mládež, rozhodli jsme se za našimi jmenovci
z celého světa vyrazit.

Patronaci nad akcí převzala paní primátor-
ka (v angličtině je označována jako Lord May-
or) Jackie Slesenger, hlavním organizátorem
pak byl její kolega z radnice David Faulkner.
Nejen oni byli velmi potěšeni tím, že se letoš-
ního setkání zúčastnili tradiční i noví účastníci
a do hostitelského severoanglického města
přijeli zástupci z celkem dvanácti zemí. Vel-
kou Británii zastupoval vedle hostitelů též Newcastle under Lyme,
města se jménem Newcastle přijela též z Austrálie, Kanady, Jižní Afri-
ky a Spojených států (Pensylvánie a Indiana). Pod švýcarskou vlajkou
přijela delegace z Neuchatelu, Německo reprezentoval Neuburg an
der Donau (Bavorsko), Malajsii Kota Bahru a Japonsko již zmiňované
Shinshiro. Celkově asi stovku delegátů pak doplňovali zástupci gru-
zínského města Akhaltsikhe a lotyšského Jaunpilsu.

Naše skupina se ihned po příjezdu zapojila do pracovní části konfe-
rence, která byla věnována představení jednotlivých měst, prezentaci
jejich nabídky v rámci cestovního ruchu a možností spolupráce. Nové
Hrady jsou v porovnání s ostatními počtem obyvatel výrazně nejmenší
(některá města či aglomerace dosahují až 500 000 obyvatel), účastníci
konference však byli překvapeni velkým počtem památek, přírodních

zajímavostí, počtu ubytovacích kapacit, šíří nabídky kulturních a spole-
čenských akcí, sportovního vyžití, aktivit místních spolků a organizací a
samozřejmě též tím, že jméno našeho města nese i planetka, o jejíž exis-
tenci se dozvěděli díky animaci připravené Michalem Jarolímkem ml.

Následná hlavní debata směřovala k vytvoření společného produktu
s pracovním názvem Newcastle´s passport (Novohradský pas), který
by znamenal vytvoření společné propagace a drobné zvýhodnění
(formou slev na ubytování, návštěvy muzeí či památek a nabídky
speciálních balíčků) pro turisty, kteří by měli zájem navštívit „jiný
Newcastle“.

Součástí programu setkání byla i jednání sekce mládeže, jejíž vý-
sledky na závěr konference mladí členové jednotlivých delegací spo-

Konference – japonské město Shinshiro prezentuje pan Wada, radní
pro školství, kulturu a cestovní ruch Konference – i my představujeme naše město

Naše skupinka s organizátory Davidem Faulknerem a Mo Lavatt u Discovery museum

Seznamování se švýcarskou delegací během
výletu po řece Tyne

Symboly hostitelského města – řeka Tyne a
mosty

Paní primátorka Jackie Slesenger na zahradní
párty ochutnala perníček se znakem Nových
Hradů

pokračování na str. 12
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lečně představili a obhajovali. Tématy diskusí byly především
možnosti zapojení mladých lidí do směřování svých měst, nabídka
možností pro mladé a dětské či mládežnické městské parlamenty jako
platformy pro možnost vyjádření názorů mladých lidí. Velmi zajímavé
byly též diskuse o ochraně přírody či zahájení vlastního podnikání.

V rámci doprovodného programu jsme se seznámili s hostitelským
městem (vedle hlavních památek jsme navštívili místní vědecko-technické
Discovery museum a podnikli výlet lodí po řece Tyne až k jejímu ústí do
Severního moře) a navštívili několik zajímavých míst v okolí (Hadriá-
nův val, klášter a hrad Holy Island of Lindisfarne a také 700 let starý
hrad Alnwick, kde se natáčel první díl Harryho Pottera). Vzhledem
k tomu, že Newcastle byl ve stejné době také jedním z měst, kde se ode-
hrávaly olympijské hry, mohli jsme se podívat na jeden ze zápasů fot-
balového turnaje. Na krásném stadionu místních Newcastle United
jsme jako neutrální pozorovatelé sledovali zápas mezi Mexikem a Jižní
Koreou. Přestože v tomto utkání nepadl žádný gól, o zajímavé okamži-
ky nebyla nouze. Navíc jsme, jak se později ukázalo, viděli pozdější ví-
těze celého turnaje (Mexiko) a také bronzový tým (J. Korea).

Závěrečný den konference patřil představení společnosti Newcastle
international, kterou nově založilo hostitelské město za účelem lepší
propagace a prezentace vlastních mezinárodních aktivit. Na jednání
starostů a vedoucích delegací byl pak formulován text společné dekla-
race, která upřesňuje další kroky vedoucí k vytvoření společného mar-
ketingového produktu, popisuje formy dalších diskusí, setkávání a
vzájemné komunikace a vyjmenovává jednotlivé úkoly s konkrétními
termíny jejich plnění. Součástí deklarace je též potvrzení zájmu i nadále
zapojovat do těchto setkání a spolupráce mladou generaci s tím, že mi-
nimálně 25 procent delegátů jednotlivých zemí by měli představovat
mladí lidé do 25 let.

Při přípravě textu deklarace také proběhla debata o místech dalších
společných akcí. Naším cílem bylo nabídnout Nové Hrady jako možné
místo jednoho z příštích setkání. Vzhledem ke snaze o postupné střídá-
ní kontinentů a s ohledem na ekonomické zájmy (snaha o větší zapojení
severoamerických Newcastlů) bylo rozhodnuto o tom, že další setkání
se v roce 2014 uskuteční v Kanadě. V roce 2016 by se pak konference
vrátila do Evropy a bylo rozhodnuto, že hostitelským městem by byla
Česká republika a naše město!!! V roce 2018 by se pak setkání mělo po
dvaceti letech opět vrátit do japonského Shinshira.

Co k naší účasti na konferenci a setkání dodat? Myslím, že již sa-
motná účast byla důležitá z pohledu začlenění do „rodiny Newcastlů“.
Za diplomatický úspěch jistě můžeme považovat to, že bychom se za
čtyři roky mohli stát pořadateli tohoto setkání. Všichni členové naší de-
legace si také odnesli mnoho zajímavých zážitků a navázali nové kon-
takty. Konference však může mít zejména velmi zajímavý dopad do
oblasti cestovního ruchu v našem městě resp. do zvýšení informovanosti o
našem městě a regionu. V rámci konference již její tradiční účastníci byli
schopni doložit zvýšený zájem o návštěvu jejich měst z partnerských Ne-
wcastlů a díky společnému marketingovému produktu mohou z této akti-
vity ještě výrazněji těžit v budoucnu i Nové Hrady, protože naše město má
pro zahraniční návštěvníky velký potenciál.

Základem pro zapojení zejména mladých
lidí do dalších setkání zůstává jazyková vyba-
venost. I během letošního setkání si naši mladí
zástupci ověřili, že se stejně starými kolegy a
přáteli nemusejí mít strach mluvit. Zároveň
jsme však viděli vysokou úroveň a znalosti
angličtiny u drtivé většiny členů delegací
(zejména u mladých Švýcarů jsem měl někdy
pocit, že mluví „lépe“ než rodilí mluvčí) a
nutnost našeho dalšího studia.

Hlavním jazykem setkání byla samozřejmě
angličtina, nicméně z našeho pohledu není ne-
zajímavý zájem o spolupráci ze strany bavor-
ského Neuburgu a švýcarského Neuchatelu, a
to zejména v oblasti cestovního ruchu a vý-
měnných pobytů a aktivit pro děti a mládež.
Vedle angličtiny tak můžeme pro další aktivi-
ty využít i němčinu, případně francouzštinu.
Návštěvu zástupců těchto měst tak můžeme
očekávat již na konci letošního či začátku příš-
tího roku.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům naší delegace za dobrou
reprezentaci a propagaci města a regionu. Dále bych chtěl poděkovat
panu hejtmanovi Mgr. J. Zimolovi za pomoc při zajištění propagačních
materiálů Jihočeského kraje, společnosti Archatt za zapůjčení minibu-
su, kterým jsme celou cestu absolvovali (celkem 4 700 km), a pivovaru
Budvar za reklamní předměty a zejména několik pětilitrových soudků,
kterými jsme obohatili společný newcastlovský gastronomický večer.

Mottem letošního setkání byla parafráze známého a mezinárodně
používaného úsloví „Můj dům, můj hrad“ s tím, že v anglické verzi My
home is my castle organizátoři před slovo hrad doplnili New… Dovo-
lím si také jednu parafrázi: „Kolik Nových Hradů/Newcastlů znáš, to-
likrát jsi člověkem…“ a k ní i malý závazek v podobě postupného
představování jednotlivých měst s tímto jménem a společných aktivit
„Newcastlů“ na stránkách NZ.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Alnwick – přeskrásný hrad se zahradami, 700 let sídlo rodu Percyů,
místo natáčení filmu Harry Potter

Oficiální fotografování po podpisu společné deklarace

Na zpáteční cestě jsme se krátce zastavili u našich přátel v severofrancouzském Vaulx-Vraucourt.
Původně plánované symbolické zastavení se však poněkud protáhlo, protože nás chtěla pozdra-
vit většina účastníků, kteří v loňském roce navštívili Nové Hrady. Starosta města Christian Hé-
mar nás oficiálně pozval na další návštěvu, která by se měla uskutečnit na jaře příštího roku.

Setkání v Newcastlu pokračování ze str. 11
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Mezinárodní letní škola “Undergraduate Summer Research
in Molecular Biophysics” na zámku v Nových Hradech

Možná jste si vy, obyvatelé Nových Hradů,
v uplynulých třech měsících všimli zvýšeného
počtu mladých lidí mluvících anglicky. To
kvůli tomu, že ve dnech od 10. června do
25. srpna 2012 organizovaly Ústav nanobio-
logie a strukturní biologie Akademie věd
v Nových Hradech a Přírodovědecká fakulta
Jíhočeské Univerzity ve spolupráci s Prince-
tonskou Universitou v USA mezinárodní letní
školu pro americké studenty bakalářského stu-
dia fyziky, chemie, matematiky, inženýrství
nebo informatiky. Program byl zaměřen na
molekulární biofyziku, což je interdisciplinár-
ní oblast využívající koncepty a experimentál-
ní metody z fyziky a matematiky k řešení
biologických problémů. Letos se této letní
školy zúčastnílo 9 studentů z Princetonské
Univerzity, z University of California in Santa
Cruz, z Georgian Court University v New Jer-
sey, z University of Michigan, z Mars Hill
College v Severní Carolině, z Houston Baptist
University v Texasu, z The College of New
Jersey, Trenton, a z Loyola University v New

Orleans. Tito studenti patří na svých univerzi-
tách k těm nejlepším a byli vybráni Americkou
národní vědeckou nadací podle přísných výbě-
rových kriterií. Studenti trávili na Nových
Hradech dva až tři měsíce a pracovali v ma-
lých týmech, společně s našimi studenty a
pod vedením našich zkušených docentů a vě-
deckých pracovníků, na skutečných vědec-
kých projektech. Hlavní organizátorkou letní
školy byla Prof. Jannette Carey z chemické
fakulty Princetonské University, která je zá-
roveň i hostující vědkyní na Ústavu nanobio-
logie a strukturní biologie a tráví již několik let
u nás na Akademii věd v Nových Hradech dva
měsíce v roce. Ve dnech 30. a 31. července se
v rámci této letní školy konala vědecká konfe-
rence pod záštitou děkana Přírodovědecké fa-
kulty, Prof. RNDr. Františka Váchy, PhD.
Jednotlivé týmy představily výsledky své prá-
ce v jižních Čechách a soutěžili před odbornou
porotou. Slavnostního předání diplomů stu-
dentům se zúčastnil i rektor Jihočeské univer-
zity, Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc.,

který zároveň ocenil tři nejlepší studentské
práce zvláštní cenou rektora. Jeden ze stu-
dentů, původem indián z kmene Mohawk,
mi na konci svého pobytu řekl:”Na začátku
jsem nevěděl co mě tady čeká, ale věda u vás
mě tak bavila, že chci v tom výzkumném
směru pokračovat doma v Princetonu. O Čes-
ku jsem vlastně jen věděl, že existuje, ale teď
je to moje nejoblíbenější země Evropy. Máte
tady tak krásná města, nádhernou přírodu, ale
hlavně lidi jsou tady tak přátelští, že jsem se
vždy cítil opravdu vítán na Nových Hradech
a rád bych se ještě vrátil”. Za to patří hlavně
Vám, obyvatelům Nových Hradů, velké po-
děkování!

Při své návštěvě v Nových Hradech pan
rektor zdůraznil, že je maximálně spokojený s
vývojem na Nových Hradech a ocenil, že vzá-
jemné prohlubování vztahu po restrukturaliza-
ci univerzity na začátku tohoto roku proběhlo
velice úspěšně a přineslo za těch pár měsíců
vynikající vědecké výsledky. Tehdy začala
Akademie věd, která areál zámku vlastní, spo-
lupracovat s Přírodovědeckou fakultou při
provozování samotného Zámku (Kromě PřF
zůstala na N. Hradech i další část univerzity,
Fakulta rybářství a ochrany vod a převzala
vedlejší budovu, tzv. buqouyský skleník, který
je majetkem univerzity). Musím k tomu dopl-
nit z hlediska ředitele akademického ústavu na
Nových Hradech, že tento pocit opětuji, spo-
lupráce s PřF je velice bezproblémová a plod-
ná a pevně věřím, že kráčíme správnou cestou
při dalším rozvoji vědy a vzdělání na Nových
Hradech.
Rüdiger Ettrich, Akademie Věd, Nové Hrady

Rektor Jihočeské Univerzity
Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, Csc.,
při předávání diplomů studentům

Mezinárodní hudební kurzy v Nových Hradech
Základní umělecká škola Trhové Sviny pořádala již po několikáté mezinárodní hudební kur-

zy pro děti, které hrají na smyčcové nástroje. Po celý týden se tak opět ozývaly z nejrůznějších
míst našeho města zvuky houslí, viol a cell. Součástí týdenních kurzů byly samozřejmě i koncer-
ty, a to například přímo v sálku ZUŠ na hradě, na zámku, v kostele či dokonce i na zámku Hlubo-
ká nad Vltavou. Mimo těchto koncertů se uskutečnil i jeden tak trochu „neformální“ před
budovou základní školy ul. Komenského, ze kterého se mi podařilo zachytit i několik fotografií,
kde to mělo opravdu tu správnou prázdninovou atmosféru. Další fotografie jsou ze závěrečného
koncertu v novohradském kostele sv. Petra a Pavla. Na programu tohoto koncertu zazněly sklad-
by F. A. Kummera, B. Martinů, P. Warlocka a W. A. Mozarta. Atmosféra tohoto koncertu byla
opravdu velmi příjemná a hudebně mladá. K. Jarolímková

Účastníci mezinárodní letní školy
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Zámecké slavnosti na novohradském zámku
V sobotu 11. srpna otevřel novohradský zámek svoji náruč opravdu

doširoka. A nejenom, že umožnil veřejnosti nahlédnout do všech repre-
zentativních sálů, ale snažil se i navodit opravdovou zámeckou atmosfé-
ru. Zámecké slavnosti pořádala AV ČR (současný majitel zámku) a KIC
Nové Hrady.

Pravděpodobně první zámecké slavnosti tohoto rozsahu se konaly
od rána až do večerních hodin a skládaly se z programu kulturního, gas-
tronomického a „zážitkového“. Ve Vstupním sále byla pro návštěvní-
ky připravená menší prodejní výstava šperků, módních doplňků a
oděvů. V Divadelním sále se odehrávala video prezentace ze současné-
ho zámeckého života a dva koncerty. V Modrém sále bylo nachystáno
občerstvení, které zajistil kuchař Petr Šíma, cukrárna Kousek a perní-
kářka Iveta Slepičková. V Zrcadlovém sále byly připraveny tři taneční
vstupy historických tanců v podání skupiny La Volta, při kterých se
mohli i návštěvníci něco tanečního přiučit. Návštěvníci slavností si
mohli také zapůjčit historické kostýmy a vyfotografovat se v nich
v zámeckých interiérech. Tuto zajímavou nabídku připravilo česko-
krumlovské divadlo a Fotostudio Marie Vochozková. Po celou dobu
slavností bylo možné i svezení na loďce po zámeckém jezírku a v odpo-
ledních hodinách i projížďka na koni.

Pokud se pořadatelům podařilo u návštěvníků slavností alespoň tro-
chu navodit atmosféru sváteční, zámeckou a (ne)dávno minulou, tak
jsme tomu rádi. Poměrně velká návštěvnost všechny pořadatele potěši-
la a pokud bude všeobecná vůle si vše zopakovat příští rok, tak to bude
jistě další dobrý způsob, jak odprezentovat a oživit novohradské
kulturní dědictví.

Velice děkuji všem institucím a především lidem, kteří pomohli
s uspořádáním zámeckých slavností.

Za jednoho z pořadatelů  Květa Jarolímková, KIC Nové Hrady
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KIC Nové Hrady zve na
Koncert hudebního souboru

Cimbal Classic
aneb

moravské písničky a worldmusic
Je to hudba ovlivněná folkem, folklórem, ale i

klasikou, plující někde na rozhraní těchto žánrů,
propojená s lyrickými a přemýšlivými písňovými
texty, které dohromady dělají z Cimbal Classicu
osobitý a nezaměnitelný soubor.
Zpívané písně jsou prokládány orchestrálními
skladbičkami virtuózního charakteru, které dávají
vyniknout nadprůměrnému muzikantskému řemes-
lu členů skupiny a které jsou mj. vybírány i z okruhu
velmi žádané, efektní, a tím i posluchačsky velmi
přitažlivé lidové hudby z Rumunska a dalších vý-
chodoevropských regionů.

pátek 28. 9. 2012, 17.00 hod.,
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74, Nové Hrady,

vstupenka 150 Kč, občerstvení zajištěno
rezervace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208

KIC Nové Hrady zve na

Koncert barokní hudby
zpěv L. Peřinová a varhany L. Šotek

neděle 7. 10. 2012, 14.00 hod.
kostel sv. Petra a Pavla Nové Hrady

Další informace na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
602 150 208, www.kicnovehrady.cz

Vernisáž výstavy obrazů Miloše Rouleho
V sobotu 1. září se uskutečnila vernisáž výstavy obrazů dalšího novohradského občana, ten-

tokrát pana Miloše Rouleho. A jsem tomu opravdu ráda, neboť o této výstavě jsem uvažovala už
nějakou dobu a nyní tedy vše správně „dozrálo“. Výstava s názvem „Krajiny – Květy – Sny“
přesně charakterizuje to, co  mohou návštěvníci vidět, do čeho se ponořit a čím se nadchnout.

Celkem 64 obrazů nainstaloval pan Miloš Roule do druhého patra Koželužny a pokud odečtu
osm obrazů, které „zmizely“ k novým majitelům již při vernisáži, tak ty zbývající rozhodně stojí
za návštěvu. V září bude výstava otevřena pro veřejnost v době koželužnových aktivit či po
předchozí domluvě i individuálně v jinou dobu. Přeji všem návštěvníkům výstavy hezký
výtvarně-umělecký zážitek. K. Jarolímková

Koncert Musica dolce vita

Koncert Paul Batto jr. a Ondra Kříž

Koncert Simona Klímová

Srpnové koncerty
Ačkoli srpen byl bohatým měsícem pře-

devším na tvůrčí a tvořivé aktivity, ani
koncerty u nás nechyběly. Na začátku srp-
na to byl například koncert skvělého blues-
manna Paula Batta jr. a Ondry Kříže, který
se uskutečnil v Tereziině údolí u penzionu
Hamr. Romantické a „přírodní“ prostředí
rozhodně tomuto koncertu sedlo, atmosféra
byla příjemně neformální naplněná dobrou
muzikou a příjemnou obsluhou personálu
„hamerského“ penzionu. Všechny části
tedy ladily a zapadaly do sebe pro spokoje-
nost návštěvníků. Co víc si může pořadatel
akce přát?

Další dva koncerty se uskutečnily v rám-
ci Zámeckých slavností v sobotu 11. srpna.
Nejprve se představila písničkářka s kyta-
rou, Simona Klímová. Tuto, u nás málo
známou, zpěvačku s velmi příjemným „hla-
dícím“ hlasem jste mohli slyšet a vidět na
prknech v Divadelním sále. Na repertoáru
měla jak své původní písničky, tak i některé
známé a známější. Dalším zámeckým kon-
certem, a to večerním, byly Klenoty české
hudby. Ty k nám přivezl soubor Musica do-
lce vita a díky němu mohli posluchači slyšet
krásné skladby od J. Myslivečka, F. Bendy,
B. Smetany, B. Martinů, A. Dvořáka, L. Ja-
náčka či J. Krčka. K. Jarolímková

Výstava  obrazů

„Krajiny – Květy – Sny“
Miloše Rouleho

Koželužna, N. Hrady
v září výstava otevřena:

po 14-16 hod., st 13-16 hod.,
so 14-17 hod. nebo individuálně

po předchozí domluvě

Vstupné 20 Kč, děti zdarma
Další informace na KIC N. Hrady,

tel. 386 362 195, 602 150 208
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Stolní fotbal je k dispozici pro děti v době tvůrčích aktivit

Pravidelné aktivity v Koželužně

Pravidelné aktivity v Koželužně budou od září pokračovat tak jako
v prvním pololetí tohoto roku.

Ó Pondělí:
14.00-16.00 hod. Tvoření pro nejmenší (0–6 let s rodiči)
16.00-17.30 hod. Cvičení pro dospělé

s fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou

Ó Středa:
13.00- 14.30 hod. Výtvarný kroužek I., pro menší děti
14.30- 16.00 hod. Výtvarný kroužek II., pro větší děti

Ó Sobota:
14.00-17.00 hod. Tvoření pro celou rodinu

Tvoření pro děti zajišťuje Lucie Sovová, tel. kontakt 774 766 676.
Přijďte staří známí i noví, mnoho nápadů tam z prázdninových akti-
vit čeká i na Vás.

V době tvůrčích aktivit je možné hrát i stolní fotbal.

Tvůrčí týden pro děti v Koželužně
Už druhý rok se uskutečnil o posledním srpnovém týdnu v Koželuž-

ně tzv. Tvůrčí týden pro děti. Děti si mohly pod vedením Lucie Sovové
vyzkoušet různé výtvarné techniky, pořádně se „umělecky umazat“,
tvořit i něco dobrého sníst. Prostřednictvím několika fotografií můžete
nahlédnut do koželužnové tvůrčí kuchyně… K. J.

Virtuální Univerzita 3.věku
Nový cyklus přednášek pro seniory Univerzity třetího věku

začíná 25. 9. 2012 od 16.00 hod.
v počítačové učebně ZŠ.

Má název „Čínská medicína v naší zahrádce“ a je možné se ještě
přihlásit, případně rovnou přijít na první přednášku.

Přednášky probíhají jednou za 14 dní, je možná ještě individuální
konzultace pro práci s PC v knihovně

(individuální domluva s Lucií Sovovou).
Lucie Sovová



září 2012 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 17

Letní kurzy v Koželužně
Kdo se v srpnu nechtěl nudit, ale tvořit, měl k tomu několikanásob-

nou příležitost. A vůbec nerozhodovalo na věku či pohlaví, ale pouze
na chuti vyzkoušet si následující výtvarné techniky: potisk textilu, vý-
roba šperků z fimo hmoty, malování na hedvábí, výroba vinutých perlí,
keramika a linoryt. V průběhu letních dní tak vzniklo mnoho pěkného
nejen „materiálního“ ale i „duchovního“, neboť tvoření je jedna z nej-
krásnějších činností, co může člověk dělat. Kdo už to vyzkoušel, tak to
moc dobře ví. Prostřednictvím několika fotografií se můžete alespoň
trochu podívat do „koželužnové tvůrčí kuchyně“. Více fotek (a barev-
ných) najdete i na www.kicnovehrady.cz ve fotogalerii.

K. Jarolímková Malování na hedvábí

Keramika Keramika Linoryt

Linoryt

Linoryt Potisk triček

Potisk tričekVinuté perle Výroba šperků z fimohmoty

Malování na hedvábí
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OKÉNKO
do knihovny

Zapuzená královna – Anna Březinová
Přemysl, kterému v Míšni říkali pro nevy-

slovitelnost jeho jména Otakar, byl velkou lás-
kou princezny Adléty z rodu míšeňských
Wettinů, která se za něj proti vůli svého otce
markraběte Oty provdala a zřekla se veškeré-
ho dědictví. Jenže v okamžiku, kdy se Přemysl
stává českým králem, zatouží po jiné ženě -
sedmnáctileté horkokrevné uherské princezně
Konstancii. Adlétě nezbývá než svést v zájmu
svých dětí i sebe samé poslední rozhodující
boj o svého manžela.

Dcery ohně – Barbara Erskinová
Tři moderní vzělané ženy připravují pořad

o dramatickém životě keltské královny z 1.sto-
letí n. l. a postupně naváží tak silný kontakt
s minulostí, že dávné city a vášně vstoupí i do
jejich osudů.

Můj přítel Leonard – James Frey
Po úspěšném odchodu z léčebny pro dro-

gově závislé ho potká další rána, když zjistí, že
jeho láska (kterou potkal právě v léčebně) psy-
chicky nezvládla návrat do normálního střízli-
vého života a spáchala sebevraždu. James
naštěstí nepodlehne a vyhledá svého nejlepší-
ho přítele Leonarda. S jeho pomocí se postup-
ně staví na nohy, vrací se do práce a nachází i
novou lásku, se kterou se nakonec ožení (mi-
mochodem, žijí spolu dodnes). Kniha je auto-
biografií samotného autora Jamese Freye a
přitáhne čtenáře svým poutavým, dramatic-
kým a místy dojemným vyprávěním. Autor si
svou zpovědí zajistil celosvětovou pozornost a
úspěch.

Záludné vlny – James Patterson
Ned si naplánoval život v luxusu po boku

bohaté Tess, místo toho však zažívá nejhorší
noční můru svého života. Umělecká díla po-
hádkové hodnoty, která měl ukrást, nevysvět-
litelně zmizela a jeho kumpáni i snoubenka
jsou mrtví. Ned čelí obvinění ze všech vražd.
Někdo místo něj sbalil šedesát milionů dolarů,
zabil celou bandu a dal si záležet na tom, aby
všechno ukazovalo na Neda. Jedinou šancí,
jak si zachránit holý život, je vypátrat skuteč-
ného pachatele.

Sedmé nebe – James Patterson
Inspektorka Lindsay Boxerová vyšetřuje

záhadné zmizení. Protože se jedná o syna bý-
valého kalifornského guvernéra, velmi promi-
nentní osoby, je žena pod obrovským tlakem
nadřízených i médií. A do toho pátrá po sério-
vém žháři. Oba případy mají jedno společné:
dotýkají se společenské smetánky.

Kemp Žebrákov – Jiří Slavíček
Středostavovská holandská rodina se s oba-

vami vydává na prázdniny do neznámé země,
aby v malé vesničce kdesi na Vysočině s prob-
lematickým názvem Žebrákov strávila měsíč-

ní dovolenou na selském gruntě. Jejich počá-
teční obavy ze země bývalého východního
bloku se ale rozplývají, když nachází příjemný
kemp na statku, na kterém je přivítá sedlák
Franta, jeho žena Květa a jejich rozsáhlé do-
mácí zvířectvo. Nastanou situace úsměvné i
vážné, veselé i komické. Na vesnický způsob
života nejsou Holanďané zavedení, ale rychle
se učí a poznávají jeho skutečné hodnoty. Sou-
časně s tím však i do tohoto idylického místa
začínají pronikat ohlasy nedávné sametové re-
voluce, které sedlák Franta řeší po svém, na
základě zdravého selského rozumu.

Hvězdy pod Libínem – Jiří Slavíček

Píše se rok 1962 a od hranice vytýčené ost-
natými dráty se očekává útok nepřátel. Libín-
skou pozorovatelnu v té době okupují vojáci z
útvaru v Prachaticích. Až sem je od prostoru
Šumavy stanoveno nárazníkové pásmo. Má
sloužit jako zábrana vpádu západních vojsk.
Hrdina románu, svobodník Kříž, plasticky za-
znamenává charakter doby i postav a postavi-
ček vojenského života v zapadlé šumavské
posádce.

Fašismus v českých zemích – Ivo Pejčoch

Kniha se zabývá historií krajně pravico-
vých politických subjektů v Čechách a na Mo-
ravě v období od počátku dvacátých let po
konec druhé světové války. V úvodní části je
popsán vznik fašismu v Itálii a nacionálního
socialismu v Německu. Další kapitoly se za-
bývají jednotlivými politickými stranami, hlá-
sícími se k těmto ideologiím a působícími
v letech první republiky a protektorátu. Histo-
rie těchto subjektů je řazena chronologicky,
značný prostor je věnován takzvanému Žide-
nickému puči, jedinému pokusu extremistů
o násilný státní převrat za éry demokratického
Československa. Formace, působící v letech
protektorátu, ve většině případů kolaborovaly
s okupačním nacistickým režimem a publika-
ce se zaměřuje i na tento fenomén.

Levá ruka boží – Paul Hoffman

Seznamte se s andělem smrti. Levá ruka
boží přináší příběh o životě a hledání víry ve
světě, jejž postihla blíže nespecifikovaná kata-
strofa. Je první částí trilogie, která vychází
v celosvětové premiéře a která má všechny
předpoklady stát se mezinárodním bestselle-
rem.

Natálčin andulák – Ivona Březinová

Stalo se vám někdy, že jste po něčem hod-
ně toužili, a nedostali jste to? Tak přesně to se
přihodilo Natálce. Moc si přála mobilní tele-
fon, s nímž by si povídala, když na ni dospělí
nemají čas. Jenže místo mobilu Natálku čeká
daleko větší překvapení. Jednoho dne jí totiž
na okno přiletí malý žlutý ptáček.

Co si vyprávějí andělé? – Pavel Brycz

Jsou vyprávění, o kterých se vám může jen
zdát. Vyprávějí si je totiž andělé strážní za
nocí v jednom barokním kostelíku v Praze.
Ale stačí se nepozorovaně vplížit a uslyšíte
z neviditelných úst vypravěče příběh tak po-
vědomý, až se vám zatají dech. To třeba právě
váš anděl strážný líčí ostatním neviditelným
posluchačům příběh vašeho života. Může být
laskavý i krutý, humorný i vážný, moudrý i
pošetilý, strašidelný i něžný, ale vždy fantas-
tický.

Soukromý detektiv Perry Panter a případ
ztracené kočky – Markus Grolik

Za tři konzervy tuňáka denně se soukromý
detektiv Perry Panter ujme jakéhokoli přípa-
du! Tentokrát do něj vkládají veškeré naděje
dvě siamské kočky, které musely uprchnout
ze své vlasti. Na útěku se jim totiž ztratila
v nákladovém prostoru čínské kontejnerové
lodi jejich sestřička Jingjang. Pro soukromého
detektiva začíná dobrodružná odysea přísta-
vem a kanalizací, kde ho na žhavou stopu při-
vede krysák táta Zoubek.

Informace z knihovny
Tak se nám děti vrátily z prázdnin do školy a vrátí se nám i do knihovny, i když spousta

z nich byla knihovně věrná i o prázdninách – to jsou ty, které našly v knihách zalíbení a nej-
spíš je knihy budou provázet po celý život. Hodně rodičů vede své děti ke čtení, velkou záslu-
hu mají i paní učitelky ve školce (pohádky) a ve škole (výuka literatury, výběr četby,
čtenářské deníky…), samozřejmě velkou roli hraje i nákup a nabídka žádaných knih v kni-
hovně. Mnoho děvčat – dnes velkých čtenářek – přitáhly ke čtení knihy od Lenky Lanczové,
Upíří deníky, Stmívání a další. Klukům se zalíbily např. strašidelné a napínavé detektivky vy-
bavené lupou na čtení tajných nápisů od Thomase Breziny a knihy od Petry Braunové, kterou
jsme u nás měli v dubnu na besedě, a chodí se ptát, jestli již vyšla její nová kniha. V oblibě
jsou i různé deníky, např. Úžasný deník Toma Gatese, těšit se kluci mohou na několik dílů
Deníku malého poseroutky. Na 16. října máme pro I. a II. stupeň ZŠ naplánované besedy se
známou spisovatelkou Ivonou Březinovou, která také napsala spoustu knih pro děti a mládež
a na aktuální témata.

Velkým čtenářům z řad dětí ještě chci připomenout, že stále probíhá celostátní projekt
Čtení pomáhá a že tím že čtou, mohou někomu potřebnému pomoci. Funguje to tak, že ten,
kdo přečetl nějakou knihu, na internetu na www.ctenipomaha.cz se přihlásí, zodpoví tři kon-
trolní otázky o obsahu knihy. Odpoví-li dobře, získá virtuálních 50 Kč, které obratem předá
(zase virtuálně) postiženému dítěti (na zdravotní pomůcky, nákladnou operaci, slepeckého
psa apod.), které si vybere ze seznamu. Na tomto webu naleznete i ty, kterým již děti takto
pomohly.

D. Císařová, knihovnice
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Na začátku srpna uspořádalo novohradské informační centrum
nový, řekněme tomu, poznávací festival – Novohradské Poznávání
2012. Jeho program byl složený z několika aktivit, které mají co do-
činění s cestováním, poznáváním, objevováním a samozřejmě letní
pohodou. Proto v nabídce několika dnů byla kostýmovaná prohlíd-
ka města (u které předčil zájem naše očekávání), komentovaná vycházka po nové naučné stezce
Buquoyská krajina (s velice zajímavým a odborným výkladem), promítání starých fotografií N.
Hradů a okolí (v příjemném prostředí Koželužny) a cykloputování po stezce pamětí Novohrad-
ska (za příjemného provozu a svitu slunce). Na základě pozitivní odezvy návštěvníků jednotli-
vých aktivit festivalu budeme pravděpodobně na toto v příštím roce navazovat, a to i s ohledem
na vznikající muzejní expozici reprezentující naše město a okolí. Už po festivalu přicházely
nové nápady co by bylo možné návštěvníkům města nabízet, co a jak vylepšit a čím se „pochlu-
bit“, tak už se opravdu těšíme.

Festival Novohradské Poznávání 2012 byl finančně podpořen z grantového programu Jiho-
českého kraje Produkty a služby v cestovním ruchu „Žijeme v památkách“.

K. Jarolímková

Novohradské Poznávání – první „zkušební“ ročník

Komentovaná prohlídka městem
aneb jak se žije v klášteře

Komentovaná prohlídka městem
aneb novohradská radnice

Komentovaná prohlídka městem
aneb knihovna v Českém domě

Komentovaná prohlídka městem
aneb na návštěvě v kovárně

Komentovaná prohlídka městem aneb posled-
ní zasávka u hrobky

Komentovaná vycházka do Tereziina údolí

Malebná krajina Novohradská Na návštěvě tvrze ŽumberkPromítání starých fotografií

Přehledný dřevěný ukazatel směrů Zastavení na hrázi rybníka
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – září a říjen 2012

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

Divadelní představení:
¡ 11. 9. – Listování: „Turné v hajzlu“ – Malé divadlo, ČB
¡ 13. – 20. 9. – Budějovická ohlédnutí aneb historií města

křížem krážem
¡ 14. a 21. 9. – Rožmberské nebe – Rožmberk n. Vlt.
¡ 15. a 22. 9. – Borovanské múzy – Borovany
¡ 26. a 27. 9., 26. a 27. 10. – Škola základ života

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 27. a 28. 9., 29. 10. – Rigoletto, DK Metropol, ČB
¡ 1. 10. – Rendez-vous s paní Operetou – DK Metropol, ČB
¡ 2. a 3. 10. – Rok na vsi – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 8. 10. – Petrolejové lampy – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – Fuk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. a 25. 10. – Misantrop – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. a 13. 10. – Bez gravitace – DK Metropol, ČB
¡ 16. a 17. 10. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. a 20. 10. – Hello Dolly – DK Metropol, ČB
¡ 19. 10. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 20. 10. – Tramvaj do stanice touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 10. – Don Pasquale – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 24. 10. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 27. 10 – Romeo a Julie – DK Metropol, ČB
¡ 31. 10. – Hledám děvče na boogie woogie

– Jihočeské divadlo, ČB

Otáčivé hlediště 2012, Český Krumlov:
¡ 7. a 8. 9. – Kocour v botách

Koncerty:
¡ 4. – 8. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové – Č. Budějovice
¡ 21. 9. – varhanní koncert Jaroslava Tůmy – Borovany
¡ 28. 9. – Cimbal Classic – Nové Hrady
¡ 29. 9. – Svatováclavský koncert – klášter Zlatá Koruna
¡ 30. 9. – Svatováclavský koncert, Žestě 200 – Borovany
¡ 6. 10. – Raego – KD Slavie, Č. Budějovice
¡ 30. 10. – poslední koncert kapely ELÁN v Č. Budějovicích,

Budvar Aréna

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

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady

ZÁŘÍ 2011
Kino Český dům Nové Hrady zve v září na filmy:

Středa 12. 9. 2012, 17.00 hod.

· Sněhurka a lovec

Pohádka skončila! Zapomeňte na Sněhurku, jejímuž líbeznému zpěvu
v legendární disneyovce naslouchá celá příroda. V téhle verzi křehká
princezna neváhá vlézt do brnění a na zlou machechu vyrazit s mečem
v ruce. Sněhurka a lovec je výpravnou dobrodružnou fantasy, která
možná paradoxně odpovídá původní verzi bratří Grimmů víc než Dis-
neyho film. Alespoň to tvrdí její režisér Rupert Sanders. „I když má ori-
ginál pouhých sedm stránek, je to příběh až biblických rozměrů se
spoustou skrytých významů. Zároveň je velmi temný. Chápu, proč ho
Disney pro rodinné publikum převyprávěl. My se vlastně vracíme ke
kořenům,“ říká Sanders.

Dobrodružný, přístupný, český dabing, 126 min., 55 Kč

Středa 19. 9. 2012, 13.30 hod. (ŠD),  17.00 hod.

· Tady hlídám já

Film Tady hlídám já navazuje na tradičně žánrově úspěšné české kome-
die. Jeho posláním nemá být jen pobavit, ale i otevřít emocionální rovi-
nu chápání mezilidských vztahů. Ukazuje i to, jak se dítě může cítit ve
společnosti osamoceně. Hlavní postavou je 8 letá Kačenka a její psí ka-
marád jezevčík Hugo. Hugo je jejím ochráncem, kamarádem a v nepo-
slední řadě i rozdmýchávačem komických situací, o které v jejich
rodině není nouze.

Česká rodinná komedie, přístupný, 110 min., 55 Kč

Zavírání hlavní turistické sezony
Ačkoli již druhým rokem je díky hostům Hotelu Rezidence celoroční frekvence návštěv no-

vohradského informačního centra mnohem větší, přesto hlavní „nápor“ spadá stále na období
léta. Tedy na období tzv. hlavní turistické sezony, která je od června do srpna a tak trochu ještě
doznívá během září. Přání a zájem letních hostů, dotazy, připomínky jsou téměř totožné již ně-
kolik let. V některých případech je to dobře, jindy to ale bohužel vypovídá o ne vždy kvalitních
službách a nedostatcích, které by bylo možné odstranit celkem snadno. Informace a podněty,
které se k nám během léta dostávají jsou ale někdy poměrně osobní, konkrétní a často v našich si-
lách ale neověřitelné a neovlivnitelné. Ale samozřejmě i my víme, že ne každému člověku se lze
vždy zavděčit a někdy i kdybyste se „rozkrájeli“, tak spokojenost stejně nebude. Nicméně opět
nám letošní léto potvrdilo tu skutečnost, že na celkovém obraze a dojmu našeho města, který
letní návštěvníci získají, se podílí opravdu úplně všichni a všechno. Děkujeme všem, kteří pod-
porují a poskytují kvalitní služby pro zdejší cestovní ruch a tím zároveň vytvářejí i pracovní pří-
ležitosti nejen sobě ale i dalším lidem. Dále děkujeme ředitelce TSM N. Hrady a jejich
zaměstnancům za technickou pomoc a podporu  při pořádání kulturních akcí v našem městě.

A ještě jedna informace – vzhledem k probíhající rekonstrukci náměstí se letos nebudou ko-
nat na konci září Gastroslavnosti. Menší „náhradou“ snad bude slavnostní otevírání Kulturně –
spolkového domu, kde bude zajištěno občerstvení i hudba. Děkujeme za pochopení.

Za Infomační centrum  N. Hrady K. Jarolímková
Úsměv sluší všem a průvodcům po památkách
dvojnásob
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Letní soustředění karate 28. července – 4. srpna 2012 Věšín
Dva naši členové získali nejvyšší žákovské stupně technické vyspělosti v AKJ

Letošního letního soustředění se u obce Věšín do oblasti Brdských
lesů u Příbrami již po desáté sjelo na 120 cvičenců bojových umění. Za-
stoupeny zde byly školy a kluby z Chomutova, Českých Budějovic,
Plzně, Prahy, Mostu, Kladna, Nových Hradů a Brna.

Program tréninků byl odstartován již tradičně sobotním odpoled-
nem a zde měli prostor hosté z jiných bojových umění. Jujutsu trénoval
Matěj Novák 3. Dan. Jiu Jitsu vyučoval Zbyňek Goralczyk 4. Dan Jiu
Jitsu se svým týmem, kdy hlavní náplní tréninkových bloků, při kterých
si mnozí sáhli až na dno svých sil, bylo vyproštění se z držení a přede-
vším boj na zemi. Další host dvojnásobný vicemistr světa Kick Box Mi-
chal Bittner vicemistr Evropy 2011 v Brazilském Jiu Jitsu tento trenér
předával našim cvičencům cenné zkušenosti ze světových kolbišť a pře-
devším technické části přípravy na zápasy kumite, ale také figtingu.
Důležitou a nedílnou součástí jejich tréninku byla taktická a psychická
příprava závodníka na soutěž.

Tréninkový plán celého týdne byl rozložen do třech bloků, a to jed-
nak dopolední a odpolední dvouhodinové tréninky (pro děti do 12 let
pouze hodina a půl), večer po 19 hodině pak začínal třetí dobrovolný
trénink, na kterém se většina cvičenců připravovala ke zkouškám na
stupně technické vyspělosti. Jednotlivé tréninkové bloky vedli hlavní
trenéři.

O padesátičlennou skupinu dětí ve věku od sedmi do třinácti let pe-
čovali vychovatelé, kteří se o naše nejmenší bojovníky starali v čase
mimo tréninky, dohlíželi na hygienu, úklid na chatkách a měli pro děti
připravený celotýdenní program her, soutěží a dalších činností, které
vyplňovaly jejich volný čas mezi tréninky. Počasí nám přálo a bylo
nejlepší za posledních deset let.

Dvakrát za soustředění byl proto naplánovaný odpočinkový blok ve
dvou dnech, který většina cvičících využila k odpočinku a regeneraci,
kdy někteří trávili čas volejbalem, stolním tenisem nebo jinou hrou,
další skupinky odjely do Příbrami do Aqua parku, kde především
využily sauny a vířivé koupele.

Součástí soustředění bylo i sportovně-branné odpoledne, kdy si měli
možnost všichni účastníci soustředění vyzkoušet a soutěžit ve střelbě
ze vzduchovky, hod šurikenem na cíl (hvězdice), zde mělo spoustu
účastníků nulu pro zásah rukojmí, dále pak střelbu z luku, hod cvičným
granátem na cíl, střela míčem na branku aj.

Týden utekl jako voda a byl tu závěr soustředění, který je již tradič-
ně spojený se zkouškami na stupně technické vyspělosti. Ke zkoušce od
9. kyu až po 1. kyu AKJ nastoupilo celkem 32 cvičenců. Celá skupina
byla velmi dobře připravena a předvedla velice hezký průřez zkušebním
řádem. Byly zde předvedeny velice pěkné sebeobranné techniky, údery,
kopy, pády, randori, kombinace a kata.

Na nejvyšší žákovský technický stupeň 1. kyu (hnědý pásek s čer-
ným proužkem) nastoupili také Martin a Tomáš Hermannovi, kteří
úspěšně zvládli celou náročnou zkoušku. Především díky kvalitnímu
randori – volný boj s využitím sebeobranných technik a velmi vydaře-
nému tameshi-wari – přerážení tří dřevěných desek postupně za sebou
se podařilo získat certifikát 1. kyu AKJ.

Ne všichni uchazeči ve zkoušce na technické stupně uspěli a obdrželi
mezinárodně platný certifikát European Budo Centrum Allkampf-Jitsu.

Závěrem patří poděkování celému realizačnímu týmu, který se na
soustředění podílí.

Martin Hermann

Martin Hermann ml. kope uramawashi geri při zkoušce na 1. kyu AKJMartin s Tomášem předvedli v randori sebeobranné techniky

Tomáš Hermann provádí kop ve výskoku yoko tobi geri

Tělovýchovnou jednotu
Nové Hrady

SPONZORUJE
v roce 2012 ČEZ, a.s.,

za což jim patří veliký dík.

I. Dorotovič,

předseda TJ N. Hrady
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� Nabízím volná místa v autě v pracovní dny na trase NH – Třeboň –
NH. Přibližný čas 6.30, 16.00. Kontakt 606 641846.

� Hledám partnera na dojíždění z Nových Hradů do Borovan
v pracovní dny. Kontakt 606 641 846.

� Prodám družstevní byt 3+1 s halou a lodžií v N. Hradech.
Cena dle dohody. Tel. 728 847 705

� Koupím malý rodinný domek v jižních Čechách. Cena dle dohody.
Tel. 728 847 705

� Prodám staveb. pozemek o celk. výměře 1907 m2,
v�Údolí u N. Hradů. Cena: 600 Kč/m2.
Tel.: 737�767�213, 222�316�547.

WELLNESS HOTEL REZIDENCE Nové Hrady
P Ř I J M E

- POKOJSKÉ -
(na částečný nebo plný úvazek)

- SERVÍRKU/ČÍŠNÍKA -
(na plný úvazek)

- OBSLUHU WELLNESS -
(na plný pracovní úvazek)

- RECEPČNÍ -
(na plný pracovní úvazek)

- KADEŘNICI -
(na plný pracovní úvazek nebo ŽL)

Veškeré potřebné informace obdržíte při osobním pohovoru,
který si můžete v případě zájmu sjednat na tel. 602 795 146

případně mailem na dvorak@rezidencenh.cz.

CHOVATELSKÉ POTŘEBY
Trhové Sviny, Trocnovská 587

Od 10. 9. – 15. 9. sleva 10% na veškerá krmiva pro
pejsky a kočičky. Sleva se nevztahuje na zboží v AKCI.

Provozní doba: Po – Pá  9–11.30  12.00–17.00
So   9–11.30

úřední dny: každou středu od 14.30 do 16.30 h
nebo dle dohody

řádková inzerce


