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Letní zprávy dobré i špatné
Asi to také znáte, když k vám někdo přijde a řekne: „ Mám pro tebe

dvě zprávy, jednu dobrou a druhou špatnou. Jakou chceš slyšet dřív?“
Tak přesně takhle bych se mohla zeptat nyní vás, čtenářů NZ. Ale pro-
tože bych se odpověď dozvěděla až po vydání srpnového čísla a reago-
vat na to bych mohla až v zářijovém čísle, odpovím si sama. Nejprve
bych chtěla slyšet tu dobrou zprávu. Nad dobré zprávy přece není, dob-
ré zprávy upřednostňuji.

Takže, dobrá zpráva z našeho informačního centra v půli prázdnin
zní: Návštěvníci a hosté našeho města velmi pozitivně hodnotí to, v ja-
kém pořádku Nové Hrady jsou. A to doslova. Uklizeno, čisto, uprave-
no, opraveno, a to nejen na náměstí, ale i v uličkách a místech
„zastrčených“, upravená pěkná zeleň. Máte to tady hezké, říkají, takhle
to opravdu není všude. Dokonce i při prohlídkách hrobky, kde jsem ně-
kolikrát byla, mi všímaví lidé s potěšením okomentovali místní uprave-
ný hřbitov. No řekněte sami, není příjemné tohle slyšet a pyšnit se na to,
v jakém krásném místě můžeme žít?

No a aby moje zprávy byly patřičně vyvážené, tak s odvahou při-
cházím s druhou zprávou, s tou špatnou. Největší letošní letní ostudou
je Tereziino údolí! Ano, to Krásné údolí, jak
zněl jeho původní název, je dneska jako „turis-
tické lákadlo“ absolutním průšvihem. Říkat
dneska o tomto místě, že je to národní přírodní
památka, jedna z nejrannějších ukázek nového
pojetí aristokratické zahrady na českém úze-
mí, že jeho vzhled byl inspirován ranými ang-
lickými parky na německém území… Tak
tohle dnes říct návštěvníkům rozhodně není
možné. To, že kvůli velké vodě neteče vodo-
pád, to lze samozřejmě pochopit, ale to v jakém
stavu jsou louky a celková údržba, to je oprav-
du těžké nějak omlouvat a na informačním
centru se celé léto vymlouvat...

A můžu všechny ubezpečit, že stačí jedna
jediná negativní zkušenost či a dále komento-
vaná poznámka třeba: „V tom Terčině údolí to
bylo hrozné“ – a tenhle návštěvnický pohled
a pocit se automaticky může přesunout i na
všechny ostatní služby cestovního ruchu a tu-
díž nám vzniká docela obstojná „negativní
reklama“. (k Tereziinu údolí se dočtete ještě
něco víc uvnitř čísla) K. Jarolímková

Červnová velká voda potrápila i Novohradsko. Jak to na některých mís-
tech vypadalo se můžete dočíst i v našem zpravodaji.                    K. J.

Už druhým rokem oživili zámecký park mysliv-
ci, ochránci a rybáři, a to pěknou a prospěš-
nou akcí o přírodě. Víc se dozvíte uvnitř čísla.

K. J.

Už třetím rokem pořádá KIC Nové Hrady první červencový týden festi-
válek Novohradské Hraní – to od slova hrát (si). Co všechno bylo na
programu a jak to dopadlo, se můžete dočíst uvnitř čísla.             K. J.
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Zápis z 85. schůze městské rady

ze dne 6. 6. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 84. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení z 84. jednání rady
města.

� 2. Umístění toulavého psa
Rada města schvaluje umístění nalezeného
psa do útulku Domov Fauny v Hrachově.
(Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady návrh na umístění
nalezeného psa do útulku Domov fauny
v Hrachově. Majitel psa se nepřihlásil a
o psa neprojevil zájem ani žádný náhradní
majitel.)

� 3. Žádost o součinnost
Rada bere na vědomí žádost Krajského úřa-
du Jihočeského kraje o součinnost při zjišťo-
vání údajů potřebných k přípravě podkladů
pro rozhodnutí o poskytnutí státní pomoci
při obnově území postiženého pohromou
a při odborné přípravě na toto zjišťování a
pověřuje starostu města zajištěním součin-
nosti.

� 4. Podklady k financování a žádosti
o uvolnění finančních prostředků
Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční
a majetkový odbor zajištěním odhadu ná-
kladů na financování povodňových škod a
jeho zasláním Krajskému úřadu Jihočeské-
ho kraje.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje žádost o provedení odhadu ná-
kladů v souvislosti s přípravou podkladů
pro financování povodní.)

� 5. Darování pozemkové parcely
Rada města souhlasí s darováním pozemku
parc. č. 1438/1 o výměře 5 246 m2 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů Jihočeskému kraji a
postupuje žádost zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru darovat pozemek
v k. ú. Údolí u Nových Hradů rada souhlasí
s darováním pozemku parc. č. 1438/1 /ostat-
ní plocha – silnice/ Jihočeskému kraji. Jed-
ná se o pozemek pod komunikací II. třídy
v osadě Údolí, kterou má ve správě Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje. Formou
vzájemných darovacích smluv dojde ke
směně nejen tohoto pozemku, ale i dalších,
které se nachází pod komunikacemi II. a III.
třídy /pro Jihočeský kraj/ či chodníky nebo
jde o jiné plochy, které by Jihočeský kraj
převedl formou daru do majetku Města
Nové Hrady.

� 6. Rozpočtové opatření
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 4/2013.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 4/2013. V rozpočtovém opatření
jsou navrženy přesuny prostředků mezi jed-
notlivými položkami.)

� 7. Lokalita U Olejového rybníku –
koupě pozemku, věcné břemeno
Rada souhlasí s návrhem Kupní smlouvy
nemovitosti, směnné smlouvy nemovitosti a
smlouvy o zřízení věcného břemene a po-
stupuje ji k projednání na jednání zastupitel-
stva města.
(Starosta města informoval radu o průběhu
jednání týkající se lokality u Olejového ryb-
níku. Na základě jednání vlastníků poze-
mků v této lokalitě došlo ke zjištění, že se
část veřejné komunikace nachází na poze-
mcích manželů V. a L. Tupých /353 m2/ a
paní J. Děkanové a V. Emrové /267 m2/. Na
základě jednání bylo ujednáno, že dojde
k oddělení částí pozemku a pozemky pod
stávající cestou by Město Nové Hrady od-
koupilo za cenu určenou Směrnicí zastupitel-
stva města N. Hradů pro oceňování pozemků
tj. za 70 Kč/m2. Zároveň bylo předmětem
jednání řešení vypořádání věcného břemene
vedení vodovodního potrubí, které též zasa-
huje pozemky paní I. Volfové. Na základě
dohody byla vypracována souhrnná Kupní
smlouva nemovitosti, směnná smlouva ne-
movitosti a smlouva o zřízení věcného bře-
mene, která řeší vedle koupě pozemků a
vyřešení věcného břemene též směnu poze-
mků /tato část smlouvy se netýká Města
Nové Hrady/. Rada souhlasila s návrhem
Kupní smlouvy nemovitosti, směnné smlou-
vy nemovitosti a smlouvy o zřízení věcného
břemene a postoupila ji k projednání na jed-
nání zastupitelstva města.)

� 8. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí grantu č.
SD/OEZI/367/13 na projekt „Instalace šik-
mé schodišťové plošiny ZŠ Komenského
30, Nové Hrady“ a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy. Rada souhlasí s realizací a
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční a
majetkový odbor zajištěním výběrového ří-
zení a další administrací projektu.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje návrh Smlouvy o poskytnutí
grantu na projekt „Instalace šikmé schodišťo-
vé plošiny ZŠ Komenského 30, Nové Hra-
dy“. Celková výše grantu činí 360.000,- Kč
s vlastním podílem 240.064,- Kč.)

� 9. Oznámení o poskytnutí grantu
Rada města schvaluje Smlouvu s Jihoče-
ským krajem o poskytnutí grantu č.
SD/OEZI/180/13 na projekt „Místo pro ro-
dinu a podporující komunitu“ a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí
s realizací a pověřuje MěÚ Nové Hrady, In-
vestiční a majetkový odbor zajištěním reali-
zace a administrací projektu ve spolupráci
s paní Lucií Sovovou.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje návrh Smlouvy o poskytnutí
grantu na projekt „Místo pro rodinu a pod-
porující komunitu“. Celkový výše grantu
činí 20.000,- Kč s vlastním podílem ve výši
1.053,- Kč.)

� 10. Registrační list
Rada bere na vědomí Registrační list k pro-
jektu „Snížení energetické náročnosti Cen-

tra volnočasových aktivit v N. Hradech“ a
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční a
majetkový odbor přípravou podkladů pro
Rozhodnutí o přidělení dotace.
(Rada obdržela Registrační list k projektu
„Snížení energetické náročnosti Centra vol-
nočasových aktivit v N. Hradech“, který
řeší rekonstrukci objektu bývalých jeslí.
Tímto listem jsou Městu Nové Hrady sděle-
ny podmínky, za kterých bude realizace fi-
nančně podpořena. Dotace bude poskytnuta
na výměnu stávajícího kotle na hnědé uhlí
za nízkoemisní spalovací zdroj tepla spalu-
jící zemní plyn a dále k zateplení budovy.
Celkové náklady projektu byly stanoveny
na 8 279 700,- Kč, dotace činí 6 276 824,-
Kč. Rada pověřila MěÚ Nové Hrady, Inves-
tiční odbor přípravou podkladů pro Roz-
hodnutí o přidělení dotace.)

� 11. Dodávka a instalace serveru –
zrušení výběrového řízení
Rada města schvaluje zrušení veřejné za-
kázky malého rozsahu na dodávku a instala-
ci serveru pro Městský úřad Nové Hrady a
pověřuje Investiční a majetkový odbor
MěÚ přípravou zadání nového výběrového
řízení.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady připomínky
k neuskutečněné kupní smlouvě na dodáv-
ku a instalaci serveru pro MěÚ Nové Hrady.
Společnost, která podala nejvýhodnější na-
bídku, dosud nepodepsala smlouvu o dílo a
po obhlídce místa plnění nebyla schopna
garantovat plnou kompatibilitu se systé-
mem, který využívá městský úřad. Rada
vzhledem k nejasnostem ohledně kompati-
bility rozhodla o zrušení celého výběrového
řízení a pověřila MěÚ Nové Hrady, Inves-
tiční a majetkový odbor přípravou zadání
nového výběrového řízení.)

� 12. Zakoupení pozemků
Rada města bere na vědomí žádost p. Petra
Novotného, Jílovice o zakoupení pozemků
parc. č. 741/10, č. 741/11, č. 741/12 a č. st.
179/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Rada
pověřuje místostarostu p. Šlence provede-
ním místního šetření a dále postupuje žá-
dost k projednání Osadnímu výboru Údolí
u Nových Hradů.
(Rada obdržela od p. Petra Novotného, Jílo-
vice žádost o zakoupení pozemků parc. č.
741/10, č. 741/11, č. 741/12 a č. 179/2 v k.
ú. Nové Hrady.)

� 13. Ochranná a zdolávací opatření
Rada města bere na vědomí nařízení Stát-
ní veterinární správy pro Jihočeský kraj
o ochranných a zdolávacích opatření v sou-
vislosti s výskytem nebezpečné nákazy –
moru včelího plodu.

� 14. Zápis z jednání komise sociálních
věcí a zdravotnictví
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 4. 6. 2013 a souhlasí s přidělením bytu
č. 50 v DPS pí. Hedvice Jaklové.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
4. 6. 2013, s doporučením a návrhem pro
radu přidělit byt č. 50 v DPS paní Hedvice
Jaklové.)

� 15. Informace o plnění odvodové
povinnosti
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti Bonver Win a. s., Ostrava o plnění
odvodové povinnosti za 1. čtvrtletí roku
2013 ve výši 26.858,- Kč.

� 16. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

Zápis z 86. schůze městské rady

ze dne 24. 6. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 85. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 85. jednání rady města.

� 2. Smlouva o poskytnutí podpory
Rada města schvaluje Smlouvu č. 12108492
se Státním fondem životního prostředí v rám-
ci Operačního programu Životní prostředí
na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Nové Hrady" a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od Státního fondu životní-
ho prostředí ČR v rámci Operačního prog-
ramu Životní prostředí návrh Smlouvy
č. 12108492 na akci "Snížení imisní zátěže
z dopravy ve městě Nové Hrady".)

� 3. Zápis z konkurzního řízení
Rada města bere na vědomí Zápis z kon-
kurzního řízení na pracovní místo ředite-
le/ky Mateřské školy Nové Hrady ze dne
12. 6. 2013 a na základě výsledků konkurz-
ního řízení jmenuje pí. Evu Heřmanovou
na pracovní místo ředitelky Mateřské ško-
ly Nové Hrady, Hradební 175 s účinností od
1. 8. 2013 do 31. 7. 2019.
(Rada obdržela Zápis z konkurzního řízení
na pracovní místo ředitele/ky Mateřské
školy Nové Hrady, Hradební 175. Přihláš-
ku do konkurzního řízení podala jediná
uchazečka – stávající ředitelka paní E. Heř-
manová. Komise se usnesla, že na pracovní
místo ředitelky je vhodná uchazečka pí. Eva
Heřmanová.)

� 4. Seznámení s průběhem a výsledným
stavem povodní
Rada města bere na vědomí zprávu o průbě-
hu povodní za sledované období ve správ-
ním území města Nových Hradů a přijatá
opatření předložená členy povodňové ko-
mise p. Luďka Prášila, p. Zdeňka Vaňka a
Mgr. Vladimíra Hokra. Rada města bere na
vědomí předběžné vyčíslení škod vzniklých
na majetku města po povodni, a to v celkové

odhadnuté výši 420.000,- Kč. Rada města
dále bere na vědomí nutnost aktualizovat
Povodňový plán města Nových Hradů, a to
zejména o aktualizaci členů povodňové ko-
mise a aktualizaci kontaktů krizových štábů
a kontaktů jednotlivých organizací a vlast-
níků nemovitostí ve stanoveném záplavo-
vém území. Rada města pověřuje starostu a
místostarostu Bc. J. Vochosku aktualizací
Povodňového plánu obce a zasláním na pří-
slušné povodňové orgány.
(Rada obdržela od členů povodňové komise
povodňovou zprávu s průběhem povodní za
období od 2. 6. 2013 do 15. 6. 2013 a následu-
jícím odhadem celkových škod na majetku
Města Nových Hradů. Povodňová komise
též doporučila aktualizovat Povodňový plán
města.)

� 5. Předložení nabídky
Rada města bere na vědomí předložené na-
bídky na opravu nátokového jezu na řece
Stropnici k náhonu vodopádu v NPP Terči-
no údolí a na odbahnění odkalovacího ryb-
níčku náhonu na vodopád v NPP Terčino
údolí a pověřuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela od odboru Životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady nabídku na opravu
nátokového jezu na řece Stropnici k náhonu
vodopádu v NPP Terčino údolí a nabídku na
odbahnění odkalovacího rybníčku náhonu
na vodopád v NPP Terčino údolí. Při povod-
ni v měsíci červnu 2013 velká voda vzala
nátokový jez, který zvedal hladinu Strop-
nice tak, aby voda mohla téci do koryta náho-
nu vodopádu. Bez přehrazení toku vodopád
nepoteče. V současné době je toto provizor-
ně vyřešeno přehrazením z kmene a několika
kamenů. Odbahnění odkalovacího rybníčku
včetně nového stavidla je další nezbytnou
nutností pro fungování vodopádu.)

� 6. Prodej pozemků – Pod Zámeckým
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mků parc. č. 325/4, č. 325/20, č. 325/25,
č. 325/28 v k. ú. Nové Hrady (dle GP parc.
č. 325/4 o výměře 218 m2 a parc. Č. 325/20
o výměře 1 432 m2) pí. Marii Procházka
Štanglové, Vilová čtvrť 238, Nové Hrady.
Rada města doporučuje zastupitelstvu schvá-
lit prodej předmětných pozemků za částku
100,- Kč/m2 a postupuje žádost k projednání
zastupitelstvu města.
(Po opakovaném zveřejnění záměru prodeje
pozemků v lokalitě Pod Zámeckým, rada
projednala žádost pí. Marie Procházka Štan-
glové o koupi pozemků v k. ú. Nové Hrady.)

� 7. Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemků parc. č. 317/1, č. 318/1, č. 320/1,
č. 320/9, č. 320/12, č. 325/4, č. 325/20,
č. 325/25, č. 325/28 o celkové výměře 5 708 m2

v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Po opakovaném zveřejnění záměru prodeje
pozemků v lokalitě Pod Zámeckým rada ob-
držela žádost manželů Brychtových o proná-
jem pozemku parc. č. 318/1 a č. 325/25.)

� 8. Kupní smlouva
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 52/1 a parc. č. st. 830 v k. ú.
Nové Hrady (dle GP parc. č. st. 830, č. 52/4,
č. 2292 o celkové výměře 14 m2) a pověřuje
tajemnici MěÚ zveřejněním na úřední des-
ce města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON ČR,
s. r. o. České Budějovice návrh kupní smlou-
vy č. 11852012 na koupi pozemků parc.
č. 52/1 a parc. č. st. 830 v k. ú. Nové Hrady.)

� 9. Přidělení příspěvku
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Eu-
roregionu SILVA NORTICA, Jindřichův
Hradec o přidělení příspěvku na projekt:
Příhraniční kaple – Naučná stezka pátera
Bonfilia.
(Rada obdržela od Euroregionu SILVA
NORTICA, Jindřichův Hradec rozhodnutí
regionálního monitorovacího výboru o při-
dělení příspěvku z fondu malých projektů
na projekt "Příhraniční kaple – naučná stez-
ka pátera Bonfilia", ve výši 11 000,- EUR.)

� 10. Zamítnutí příspěvku
Rada města bere na vědomí rozhodnutí Eu-
roregionu SILVA NORTICA, Jindřichův
Hradec o zamítnutí příspěvku na projekt
"Opevněná města – rozšíření prezentace pro-
jektu Stadtmauerstädte NÖ na jihu Čech".
(Rada obdržela od Euroregionu SILVA
NORTICA, Jindřichův Hradec rozhodnutí
regionálního monitorovacího výboru o za-
mítnutí příspěvku z fondu malých projektů
na projekt "Opevněná města – rozšíření pre-
zentace projektu Stadtmauerstädte NÖ na
jihu Čech".)

� 11. Oznámení o poskytnutí investičního
grantu
Rada města bere na vědomí oznámení Jihoče-
ského kraje o poskytnutí grantu na realizaci
projektu "Rekonstrukce dveří požární zbroj-
nice Údolí" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Rada souhlasí s realizací projektu a
pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investiční
a majetkový odbor zajištěním výběrového
řízení a další administrací projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí grantu ve výši 62.000,- Kč
na projekt "Rekonstrukce dveří požární
zbrojnice Údolí".)

� 12. Oznámení o poskytnutí
neinvestičního grantu
Rada města bere na vědomí oznámení Jiho-
českého kraje o poskytnutí grantu na realiza-
ci projektu "Pořízení pneumatik pro hasičský
automobil Tatra 148 CAS 32" a pověřuje
starostu podpisem smlouvy. Rada souhlasí
s realizací projektu a pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Investiční a majetkový odbor zajiš-
těním výběrového řízení a další administra-
cí projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí grantu ve výši 30.000,-
Kč na projekt "Pořízení pneumatik pro ha-
sičský automobil Tatra 148 CAS 32".)
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� 13. Oznámení o poskytnutí grantu
neinvestičního charakteru
Rada města bere na vědomí oznámení Ji-
hočeského kraje o poskytnutí grantu na
realizaci projektu "Novohradská hudební
trilogie 2013" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy. Rada souhlasí s realizací projektu
a pověřuje MěÚ Nové Hrady, Kulturní a in-
formační centrum zajištěním výběrového ří-
zení a další administrací projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje ozná-
mení o poskytnutí grantu ve výši 30.000,- Kč
na projekt "Novohradská hudební trilogie
2013".)

� 14. Žádost o změnu formy odměny
Rada města schvaluje příspěvek TJ Nové
Hrady ve výši 7 400 Kč na úhradu letního
soustředění pro Ladislava Bártu a Tomáše
Hermanna.
(Rada obdržela od předsedy oddílu karate TJ
Nové Hrady přípis k možnosti poskytnutí od-
měny reprezentantům p. Ladislavu Bártovi a
p. Tomáši Hermannovi z oddílu karate, for-
mou uhrazení letního soustředění.)

� 15. Oznámení o ukončení činnosti
a vrácení tenisových kurtů
Rada města bere na vědomí oznámení TJ
Nové Hrady o ukončení činnosti a vrácení
tenisových kurtů v Zámeckém parku v No-
vých Hradech a schvaluje záměr výpůjčky
tenisových kurtů v Zámeckém parku v No-
vých Hradech. Rada pověřuje tajemnici
MěÚ zveřejněním záměru na úřední desce
města.
(Rada obdržela od TJ Nové Hrady oznáme-
ní o ukončení činnosti a vrácení tenisových
kurtů v Zámeckém parku v Nových Hra-
dech. Rada konstatovala, že má zájem
o udržení tohoto sportoviště, a proto jej na-
bídne do výpůjčky pro případné zájemce
o provozování tohoto sportoviště.)

� 16. Vyrozumění poškozeného
Rada města bere na vědomí vyrozumění Po-
licie ČR, obvodního oddělení Trhové Sviny
o poškození skleněné výplně autobusové
zastávky v osadě Údolí, v majetku Města
Nové Hrady.
(Rada obdržela od Policie ČR, obvodního
oddělení Trhové Sviny vyrozumění Města
Nové Hrady jako poškozeného v případu
poškození skleněné výplně autobusové za-
stávky v osadě Údolí.)

� 17. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB, České Budějovice
o vstupu na pozemku ve vlastnictví města
v souvislosti s realizací stavby: Nové Hra-
dy, zahrádky – kabel NN.

� 18. Žádost o sdělení
Rada města bere na vědomí žádost Státního
pozemkového úřadu o sdělení k pozemku

v k. ú. Údolí u Nových Hradů a pověřuje
místostarostu p. Šlence místním šetřením.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu České Budějovice žádost o sdělení
podle zákona k pozemku parc. č. 1503 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 19. Nemovitosti v k. ú. Údolí u Nových
Hradů
Rada města bere na vědomí žádost Státního
pozemkového úřadu České Budějovice a
pověřuje starostu jednáním ve věci.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu České Budějovice stanovisko a po-
souzení k řešení situace pozemků v k. ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 20. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA, a. s. Jindřichův Hradec o po-
volení umístění elektrického zařízení a
pověřuje místostarostu p. Šlence místním
šetřením.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradec žádost o povolení umís-
tění elektrického zařízení společně s návr-
hem na uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne k akci: Janovka, Rybářství N. Hrady - ka-
bel NN v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 21. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA, a. s. Jindřichův Hradec o po-
volení umístění elektrického zařízení a
pověřuje místostarostu p. Šlence místním
šetřením.
(Rada obdržela od společnosti FIERA, a. s.
Jindřichův Hradec žádost o povolení umís-
tění elektrického zařízení společně s návr-
hem na uzavření smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne k akci: Krčín výměna a posunutí TS k od-
běrům el. v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 22. Žádost o součinnost
Rada města bere na vědomí žádost Jihoče-
ského kraje o součinnost při zajištění akce:
Konzultační semináře 2013 – představení
terénního krizového týmu a činnost Die-
cézní charity České Budějovice a pověřuje
součinností MěÚ Nové Hrady, Odbor so-
ciálních věcí – pí. D. Šabatkovou.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje žádost
o součinnost při zajištění akce: Konzultační
semináře 2013 – představení terénního kri-
zového týmu a činnosti Diecézní charity
České Budějovice. Cílem projektu je for-
mou semináře představit terénní krizový
tým.)

� 23. Výroční technickohospodářská
zpráva
Rada města bere na vědomí Výroční tech-
nickohospodářskou zprávu za rok 2012,
Plán údržby a oprav a Aktualizaci plánu in-
vestic na rok 2014 od společnosti ČEVAK
a. s. České Budějovice.

(Rada obdržela společnosti ČEVAK a. s.
České Budějovice Výroční technickohos-
podářskou zprávu za rok 2012, Plán údržby
a oprav a Aktualizaci plánu investic na rok
2014.)

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

� 25. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 26. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 Smlou-
vy o dílo se společností SEXTA spol. s r. o.
Planá 67 a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti SEXTA
spol. s r. o., Planá návrh Dodatku č. 1
Smlouvy o dílo k projektu "Rekonstrukce
obchodu na náměstí Republiky v Nových
Hradech". Z důvodu změny vytápění prostor
se navyšuje cena z původní 650.737,03 Kč
na 780.785,10 Kč včetně DPH a dokon-
čení stavebních prací se prodlužuje do
16. 8. 2013.)

Zápis z 87. schůze městské rady

ze dne 8. 7. 2013

� 1. Kontrola usnesení z 86. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 86. jednání rady města.

� 2. Projekt "Revitalizace Buquoyské
hrobky a městského opevnění pro
rozvoj cestovního ruchu v Nových
Hradech"
Rada bere na vědomí přípravu projektu
"Revitalizace Buquoyské hrobky a měst-
ského opevnění pro rozvoj cestovního ru-
chu v Nových Hradech" a postupuje podání
žádosti v rámci Regionálního operačního
programu NUTS II Jihozápad, oblast pod-
pory 3.2 Revitalizace památek a využití
kulturního dědictví v rozvoji cestovního
ruchu k projednání zastupitelstvu města
s doporučením schválení podání žádosti a
předfinancování a kofinancování projektu
z rozpočtu města v případě přidělení dotace.
(Rada byla starostou informována o přípra-
vě projektu "Revitalizace Buquoyské hrob-
ky a městského opevnění pro rozvoj
cestovního ruchu v Nových Hradech", který
je připraven k podání v rámci Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad,
oblast podpory 3. 2 Revitalizace památek a
využití kulturního dědictví v rozvoji cestov-
ního ruchu. Projekt řeší opravu nemovitých
kulturních památek v majetku Města Nové
Hrady za účelem jejich dalšího využití v ob-
lasti cestovního ruchu, zejména obnovu
dřevěných prvků a fasády na objektu histo-
rické kovárny, opravu fasády radnice v No-
vých Hradech, revitalizaci Buquoyské
hrobky /omítky v přízemí, dokončení res-
taurátorských prací na kamenných prvcích,
výmalbu a odvodnění objektu/ a opravu
dvou částí městského opevnění /mezi domy
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čp. 246 a 20 a v blízkosti ZŠ v Komenského
ulici/. Předpokládané náklady projektu jsou
4 284 804,- Kč, v případě přidělení dotace
/85% způsobilých nákladů/ by se město
podílelo na úhradě 15% způsobilých nákladů
projektu /621 571,- Kč/ a úhradě nezpůsobi-
lých výdajů projektu /část projektové doku-
mentace a položkových rozpočtů, zpracování
výběrového řízení a přípravu projektové žá-
dosti/ ve výši 141 000,- Kč. Rada vzala na
vědomí přípravu projektu a postoupila po-
dání žádosti k projednání zastupitelstvu
města s doporučením schválení podání žá-
dosti a předfinancování a kofinancování
projektu z rozpočtu města v případě přiděle-
ní dotace.)

� 3. Vyjádření k prodeji pozemku
Rada města bere na vědomí vyjádření p. Ja-
roslava Šulce k prodeji pozemku manželům
Dolanských a postupuje žádost manželů
Dolanských k projednání zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od p. Jaroslava Šulce, býva-
lého tajemníka MěÚ Nové Hrady vyjádření
k prodeji pozemku parc. č. 311/20 v k. ú.
Nové Hrady manželům Dolanským. P. Šulc
byl pověřen radou projednáním prodeje po-
zemku s právníkem. Z porady s právníkem
za přítomnosti p. Haidera bylo dohodnuto,
že po nabytí pozemku do vlastnictví manže-
lů a dokončení stavby, lze jednat o poskyt-
nutí motivačního příspěvku.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 5/2013
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 5/2013.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 5/2013. V rozpočtovém opatření
jsou navrženy přesuny prostředků mezi jed-
notlivými položkami - jedná se zejména
o zařazení nově přiznaných dotačních pros-
tředků do rozpočtu města.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 6/2013
Rada města souhlasí s rozpočtovým opatře-
ním č. 6/2013 a postupuje jej ke schválení
zastupitelstvu města. Z 20
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 6/2013. Rozpočtovým opatřením
č. 6/2013 bude změněn závazný ukazatel
rozpočtu, a to tím, že budou použity pros-
tředky z minulých let ve výši 3 000 000,- Kč.
Tyto prostředky budou použity na předfi-
nancování a kofinancování dotací, jejichž se
město Nové Hrady stalo příjemcem.)

� 6. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA a. s., Jindřichův Hradech o po-
volení umístění elektrického zařízení na
pozemcích parc. č. 1254/1 a č. 1461/1 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů, formou zřízení věc-

ného břemene. Rada města souhlasí s návr-
hem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu se
společností E.ON Distribuce, a. s. pro akci
"Janovka, Rybářství N. Hrady – kabel NN"
za jednorázovou úplatu ve výši 10 000,- Kč
bez DPH a postupuje návrh smlouvy ke
schválení zastupitelstvu města.
(Místostarosta p. Šlenc informoval radu
o provedeném místním šetření k žádosti
společnosti FIERA a. s., Jindřichův Hradec
o povolení umístění elektrického zařízení
pro akci "Janovka, Rybářství N. Hrady - ka-
bel NN" s tím, že nejsou ze strany města ná-
mitky.)

� 7. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti FIERA a. s., Jindřichův Hradech o po-
volení umístění elektrického zařízení na
pozemku parc. č. 913 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, formou zřízení věcného břemene.
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu se společností
E.ON Distribuce, a. s. pro akci "Krčín vý-
měna a posunutí TS k odběrům el." za jed-
norázovou úplatu ve výši 10.000, Kč bez
DPH a postupuje návrh smlouvy ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Místostarosta p. Šlenc informoval radu
o provedeném místním šetření k žádosti
společnosti FIERA a. s., Jindřichův Hradec
o povolení umístění elektrického zařízení
na akci: "Krčín, výměna a posunutí TS k od-
běrům el." s tím, že nejsou ze strany města
námitky k realizaci akce. Zřízení práva věc-
ného břemene bude zpoplatněno částkou
10 000,- Kč bez DPH.)

� 8. Sokolí hnízdo
Rada bere na vědomí informaci o jednání
s představiteli Krajského ředitelství policie
Středočeského kraje a postupuje zastupitel-
stvu města k projednání možnost podání žá-
dosti o bezúplatný převod části areálu
Sokolí hnízdo a navazujících pozemků.
(Rada města byla starostou informována
o jednání s představiteli Krajského ředitel-
ství policie Středočeského kraje ve věci ná-
sledného využití areálu Sokolí hnízdo a
navazujících pozemků. Z vyjádření předsta-
vitelů Krajského ředitelství policie Středo-
českého kraje vyplývá, že areál /mimo
jednoho objektu a přilehlých pozemků, kte-
ré budou i nadále sloužit k rekreaci zaměst-
nanců/ a pozemky v jeho blízkosti budou
nabídnuty k prodeji resp. k případnému bez-
úplatnému převodu. Město Nové Hrady by
mohlo požádat o bezúplatný převod za před-
pokladu naplnění požadavku veřejného záj-
mu, jeho udržitelnosti 5–10 let a splnění
dalších podmínek, které budou stanoveny Mi-
nisterstvem vnitra ČR resp. Ministerstvem fi-
nancí ČR. Rada konstatovala, že Město Nové
Hrady by mohlo naplnit požadavek veřejného
zájmu na části pozemků /sportovní hřiště a
navazující pozemky k tzv. staré střelnici/,

neboť tyto pozemky jsou dlouhodobě využí-
vány základní školou pro hodiny tělocviku
a nachází se na nich i cesta a naučná stezka.
Rada dále konstatovala, že nelze prokázat
naplnění všech požadavků na využití are-
álu bývalého tábora. Rada též konstatova-
la, že bez zajištění navazujícího využití
areálu /zejména nemožnosti ekonomické-
ho zhodnocení areálu formou pronájmu/ a
finančních prostředků na rekonstrukci hlav-
ní budovy a pokrytí provozních nákladů
/zejména pravidelné revize a pravidelná
údržba - na základě podkladů od Policie
Středočeského kraje 800 000 – 900 000,- Kč
ročně bez nákladů na mzdy dvou zaměstnan-
ců – správců areálu/ by bylo nutné stanovit
přesnou výši nákladů a tím i zatížení rozpoč-
tu města v dalších letech. Rada vzala na vě-
domí informaci o jednání s představiteli
Krajského ředitelství policie Středočeského
kraje a postoupila zastupitelstvu města k pro-
jednání možnost podání žádosti o bezúplatný
převod části areálu Sokolí hnízdo a navazují-
cích pozemků.)

� 9. Prodej části pozemku k. ú. Vyšné
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc. č. 72, č. 73, č. 74, č. 82 a
č. 1644/40 v k. ú. Vyšné a pověřuje tajemni-
ci MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Nako-
lice, Vyšné, Obora souhlasné stanovisko
s prodejem pozemků v k. ú. Nakolice. Mís-
tostarosta p. Šlenc informoval radu o prove-
deném místním šetření s tím, že nejsou
námitky k prodeji pozemků.)

� 10. Prodej části pozemku k. ú. Štiptoň
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemků parc. č. 1042/1 v k. ú. Štiptoň a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním na úřední desce města.
(Místostarosta p. Šlenc informoval radu
o provedeném místním šetření, ze strany
města nejsou námitky k prodeji, dále rada
obdržela souhlasné stanovisko Osadního
výboru Byňov, Jakule a Štiptoň s prodejem
části pozemku.)

� 11. Prodej pozemků k. ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mků parc. č. 741/10, č. 741/11, č. 741/12 a
par. st. č. 179/2 v k. ú. Údolí u Nových Hra-
dů a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření místosta-
rostou p. Šlencem a souhlasném stanovisku
Osadního výboru Údolí u Nových Hradů,
nejsou námitky k prodeji pozemků v k. ú.
Údolí u Nových Hradů.)

� 12. Žádost o pronájem nebytového
prostoru
Rada města schvaluje záměr pronájmu neby-
tových prostor nám. Republiky čp. 43, Nové
Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hra-
dy zveřejněním na úřední desce města.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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(Rada obdržela od pí. Marie Vochozkové,
Nové Hrady žádost o pronájem nebytových
prostor na náměstí Republiky v čp. 43 – bý-
valé kanceláře TSM.)

� 13. Změna učitele
Rada města bere na vědomí žádost rodičů
3.B Základní školy Nové Hrady o zabránění
výměny třídního učitele. Rada konstatuje, že
rozhodování o výběru třídního učitele spadá
plně do kompetence ředitele školy. Rada po-
věřuje starostu města projednáním podnětu
od rodičů s ředitelem základní školy.
(Rada obdržela od rodičů žáků 3.B Základní
školy Nové Hrady podepsanou žádost o za-
bránění výměny třídního učitele v této třídě,
neboť se obávají o další vývoj žákovského
kolektivu a jeho soudržnost.)

� 14. Výpis z povodňové knihy –
jednorázové odměny pro členy
povodňové komise
Rada města schvaluje výplatu jednorázo-
vých odměn za výkon funkce členům po-
vodňové komise dle návrhu.
(Rada obdržela výpis z povodňové knihy
s výčtem zasedání povodňové komise a
s návrhem na výplatu jednorázových odměn
této komise ve výši 200 Kč za jedno zasedá-
ní komise.)

� 15. Návrh omezení provozu a uzavření
MŠ Nové Hrady
Rada města bere na vědomí návrh ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady omezení a
uzavření provozu Mateřské školy Nové
Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady návrh omezení provozu a uzav-
ření MŠ, a to omezení provozu od 29. –
30. 10. 2013 a uzavření o vánočních prázd-
ninách od 23. 12. do 5. 1. 2014.)

� 16. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě MŠ Nové Hrady
Rada města jako zřizovatel povoluje výjim-
ku z nejvyššího počtu dětí v 1. třídě, 2. třídě a
4. třídě Mateřské školy Nové Hrady z 24 dětí
na 28 dětí.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
N. Hrady žádost o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě Koťátek, Žabiček, a Broučků
mateřské školy z 24 dětí na 28 dětí. Toto
zvýšení nebude na újmu kvalitě výchovně
vzdělávací práce školky a budou splněny
podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví
dětí.)

� 17. Zápis do MŠ Nové Hrady pro šk.
rok 2013 – 2014
Rada města bere na vědomí informaci o zá-
pisu do Mateřské školy Nové Hrady pro
školní rok 2013 - 2014.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
N. Hrady informaci o zápisu do školky pro
školní rok 2013 - 2014. Bylo podáno 38 žá-
dostí a vyhověno bylo 35 žádostem.)

� 18. Zápis z Osadního výboru pro Byňov,
Jakuli a Štiptoň

Rada města bere na vědomí Zápis z 3. Zase-
dání Osadního výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň ze dne 3. 6. 2013 a pověřuje starostu
města dalším jednáním ve věci dořešení
podnětů osadního výboru.

(Starosta informoval radu o zápisu z 3. zase-
dání Osadního výboru Byňov, Jakule, Štip-
toň ze dne 3. 6. 2013. Osadní výbor
projednal žádost pana Fischera, který poža-
doval náhradu ve výši 5 000,- Kč za opravu
cesty. Osadní výbor tuto žádost zamítl
vzhledem k tomu, že realizace opravy cesty
nebyla konzultována s Městem N. Hrady
ani osadním výborem a proplacení je poža-
dováno s velkým časovým odstupem. Osad-
ní výbor dále jednal o stavu asfaltových
komunikací a rekonstrukci obchodu v By-
ňově - k těmto bodům navrhuje osobní jed-
nání se starostou města. Na návrh SDH
Byňov projednal nutnost opravy okapu na
hasičárně s tím, že je též nutno odvést dešťo-
vou vodu do stoky směrem za bývalou ško-
lu. Osadní výbor se též zabýval stížností
ohledně volně pobíhajících psů, opravy cest
po povodních a nutnost vykácení křoví v za-
táčce u p. Herzoga v Jakuli. Starosta města
informoval radu města o průběžném plnění
podnětů osadního výboru.)

� 19. Objednávka prezentace

Rada města bere na vědomí spolupráci
Czech Tourismu, Praha a pověřuje starostu
a radního Mgr. Jarolímka dalším jednáním.

(Rada obdržela od společnosti Czech Tou-
rism, Praha objednávku na prezentaci České
republiky v rámci přípravy a pořádání kon-
ference Newcastles of the World, která se
uskuteční v roce 2014 v Nových Hradech.
Za tuto prezentaci zaplatí Czech Tourism
částku 150 000,- Kč včetně DPH.)

� 20. Žádost o spolupráci

Rada města schvaluje příspěvek společ-
nosti CK RBB invest, Jindřichův Hradec
ve výši 10.000,- Kč na pořádání 2. ročníku
mezinárodního cyklistického závodu Oko-
lo jižních Čech a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti CK RBB in-
vest, Jindřichův Hradech žádost o spoluprá-
ci při pořádání 2. ročníku mezinárodního
cyklistického závodu Okolo jižních Čech,
který se uskuteční v září letošního roku.
Třetí etapa závodu by dne 7. září 2013 zaví-
tala do Nových Hradů, kde by se uskutečni-
la sprinterská prémie.)

� 21. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě

Rada města schvaluje Dodatek č. 4 k pojist-
né smlouvě č. 7720297737 se společností
Kooperativa pojišťovna, a. s. Praha a pově-
řuje starostu podpisem dodatku smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti Kooperativa
pojišťovna, a. s., Praha návrh Dodatku č. 4 k
pojistné smlouvě. Dodatek řeší pojištění od-
povědnosti za škodu.)

� 22. Smlouva o poskytnutí příspěvku
ERDF
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytnu-
tí příspěvku od Euroregionu Silva Nortica,
Jindřichův Hradec na projekt "Příhraniční
kaple – Naučná stezka pátera Bonfilia" a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada
souhlasí s realizací a pověřuje MěÚ Nové
Hrady, Investiční a majetkový odbor zajiš-
těním výběrového řízení a další administra-
cí projektu.
(Rada obdržela od Euroregionu Silva Norti-
ca, Jindřichův Hradec návrh Smlouvy o pos-
kytnutí příspěvku ERDF, fond malých
projektů Jižní Čechy – Horní Rakousko –
Dolní Rakousko na projekt "Příhraniční
kaple - Naučná stezka pátera Bonfilia".)

� 23. Registrace žádosti o dotaci
Rada města bere na vědomí informaci MAS
Sdružení Růže o úspěšném zaregistrování
žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce
bytů DPS Nové Hrady". Rada souhlasí s rea-
lizací a pověřuje MěÚ Nové Hrady, Investič-
ní a majetkový odbor zajištěním výběrového
řízení a další administrací projektu.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže in-
formaci o úspěšném zaregistrování žádosti
o dotaci na projekt "Rekonstrukce bytů DPS
Nové Hrady".)

� 24. Registrace žádosti o dotaci
Rada města bere na vědomí informaci MAS
Sdružení Růže o úspěšném zaregistrování
žádosti o dotaci na projekt "Modernizace
obřadní síně v Nových Hradech". Rada sou-
hlasí s realizací a pověřuje MěÚ Nové Hra-
dy, Investiční a majetkový odbor zajištěním
výběrového řízení a další administrací pro-
jektu.
(Rada obdržela od MAS Sdružení Růže in-
formaci o úspěšném zaregistrování žádosti
o dotaci na projekt "Modernizace obřadní
síně v Nových Hradech".)

� 25. Žádost o povolení nákupu
malotraktoru
Rada města bere na vědomí informaci ředi-
telky Technických služeb města Nových
Hradů o nákupu malotraktoru na zimní
údržbu chodníků a souhlasí s nákupem ma-
lotraktoru po provedení výběrového řízení.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů žádost o povo-
lení nákupu malotraktoru na zimní údržbu
chodníků.)

� 26. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

� 28. Krizový plán
Rada města bere na vědomí informaci o po-
vinnosti zpracovat plán krizové připrave-
nosti a pověřuje starostu a místostarostu Bc.
Vochosku dalším jednáním.

INFORMACE Z RADNICE
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(Rada obdržela od Hasičského záchranného
sboru Jihočeského kraje informaci o povin-
nosti zpracovat plán krizové připravenosti
v souvislosti s Krizovým plánem obce s roz-
šířenou působností Trhové Sviny.)

� 29. ČEVAK – vysvětlení kalkulace
Rada města bere na vědomí vysvětlení kal-
kulace likvidace zvláštních odpadních vod
od společnosti ČEVAK a. s. České Budějo-
vice a žádá společnost ČEVAK a. s. České
Budějovice o doplnění informace o kom-
pletní předložení fakturace jednotlivých pří-
padů likvidací odpadních vod z jímek a
septiků za roky 2010 – 2013 a vysvětlení,
jak bylo v jednotlivých případech rozhodo-
váno o nákladnosti likvidace.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK, a.
s. České Budějovice vysvětlení kalkulace
ceny za likvidaci zvláštních odpadních vod.
Likvidace dovozových odpadních vod je

nákladnější a je spojena s větším rizikem,
cena je stanovena na základě průměrné kva-
lity a koncentrace dovozových vod na
ČOV. Rada vzala na vědomí informaci spo-
lečnosti ČEVAK, a. s., nicméně požádala
o doplnění informace o kompletní předlože-
ní fakturace jednotlivých případů likvidací
odpadních vod z jímek a septiků za roky
2010 - 2013 s tím, že požaduje vysvětlení,
jak bylo v jednotlivých případech rozhodo-
váno o nákladnosti likvidace.)

� 30. Nájemní smlouva – okolí domu čp. 20
Rada města schvaluje nájemní smlouvu
k pronájmu části pozemku parc. č. 2273
v k. ú. Nové Hrady o výměře 40 m2 mezi
Městem Nové Hrady jako nájemcem a pro-
najímateli p. Milanem Bedrim , pí. Marce-
lou Bedriovou, pí. Růženou Božovskou, pí.
Ing. Magdou Sergejevovou, p. Štefanem
Šprtkou a p. Ing. Vladislavem Trskem dle
návrhu.
(Rada byla starostou informována o nutnos-
ti uzavření nájemní smlouvy k části poze-
mku parc. č. 2273 v k. ú. Nové Hrady, na

kterém se nachází část městského opevnění.
Pro potřeby podání projektu do Regionální-
ho operačního programu musí mít Město
Nové Hrady k části předmětného poze-
mku (o výměře 40 m2) uzavřenu nájemní
smlouvu. Nájemní smlouva je uzavřena
na základě dohody do 10. 7. 2013 s tím, že
nájemné bylo stanoveno dohodou ve výši
1,50 Kč/m2/rok.)

� 31. Smlouva o umístění reklamního
předmětu

Rada města schvaluje smlouvu o umístění rek-
lamního předmětu ev. č. IČ: 00245267/001
mezi Městem Nové Hrady a Budějovickým
Budvarem, n. p. a pověřuje starostu jejím
podpisem.

(Rada byla starostou informována o jednání
ve věci vybavení Kulturního a společenské-
ho domu v Nových Hradech výčepním zaří-
zením od Budějovického Budvaru, n. p.
Výčepní zařízení bude v objektu umístěno
bezplatně. Za tímto účelem rada schválila
smlouvu o umístění reklamního předmětu.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

Povodňová pohotovost červen 2013
Téměř přesně po roce přívalové deště při-

nesly nutnost vyhlášení povodňové pohotovos-
ti a zásahy našich hasičů. První část povodní
jsme začali řešit po nočních vydatných deštích
v neděli ráno (2. 6.) na Janovce, kde se voda
vylévala ze stok a hrozila i obydlím. V odpo-
ledních hodinách pak začala prudce stoupat
hladina Humenické přehrady a bylo jasné, že
v případě jejího naplnění dojde k výrazně sil-
nějšímu průtoku Stropnicí přes Terčino údolí
do osady Údolí a zejména do Štiptoně. Z toho-
to důvodu byla vyhlášena pohotovost SDH
Nové Hrady a SDH Údolí a svoláno jednání
povodňové komise, na kterém došlo k rozdě-
lení dohledu nad jednotlivými úseky, včetně
monitoringu dalších lokalit (Vyšné, Nakolice,
Zevlův rybník, Sokolí hnízdo). Ve večerních
hodinách bylo po pádu stromu v Terčině údolí
nutno tento strom odklidit a umožnit průjezd
k Hamru, kde byly následně preventivně při-
praveny pytle s pískem k zamezení zatopení
objektu Hamru.

Největší komplikace způsobovala voda
v osadě Štiptoň, kde zaplavila zahrady rodin-
ných domů. Z důvodu předpovědi zvyšování
hladiny došlo v průběhu dne k evakuaci domá-
cích zvířat z bezprostředního okolí řeky a k za-
bezpečení majetku v blízkosti domů. Průtok
vody u obou mostů hlídali hasiči a průběžně
odstraňovali naplavené kusy dřeva. Ve večer-
ních hodinách však i zde voda opět stoupla a
valila se přes mosty. Byly zatopeny některé
studny, velká část zahrad, nicméně jednotlivé
domy nebyly ohroženy, a to i díky opatření,
která jsme v loňském roce realizovali v blíz-
kosti „starého mlýna“.

Veškeré vodní toky byly hlídány hasiči až
do pondělní noci, kdy se zdálo, že se vše vrací
do normálu. V průběhu týdne voda sice klesa-

pokračování na str. 8
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la, nicméně další srážky během víkendu při-
nesly vyhlášení další pohotovosti v neděli
večer. Tato pohotovost se týkala všech krajů,
kde hrozilo další zvyšování hladin. V neděli
večer jsme tak opět svolali naše hasiče a roz-
dělili úseky, které byly dále monitorovány až
do pondělního večera. Na večerní schůzce pak
bylo konstatováno, že průtoky na jednotlivých
úsecích jsou stabilní. S ohledem na to byl pří-
mý dohled ukončen s tím, že naši hasiči byli
připraveni doma na další případné úkoly.

Druhá „povodňová aktivita“ již nebyla tak
velká, nicméně i v rámci ní jsme museli řešit si-
tuaci ve Štiptoni a zejména na Janovce, kde do-
šlo k překopu místní komunikace, aby voda
nezaplavila rodinný dům. Cestu následně pro-
vizorně opravili zaměstnanci Technických slu-
žeb města a zlepšení průtočnosti vody bude do
budoucna řešit ve spolupráci s Pozemkovým
úřadem v rámci realizace cest a protipovodňo-
vých opatření spojených s komplexní poze-
mkovou úpravou.

Přestože v katastru našeho města nedošlo
k tak ničivému přívalu vody jako v jiných čás-
tech našeho kraje a republiky, velmi rád kon-
statuji, že naši hasiči odvedli dobrou práci a
jako tradičně jejich zásahy a pomoc znamena-
ly pomoc občanům a snížení možných škod.
Chtěl bych proto touto cestou poděkovat čle-
nům SDH Nové Hrady a SDH Údolí za zvlád-
nutí povodňových událostí a za jejich pomoc a
nasazení v jejich průběhu. Chtěl bych též po-
děkovat všem, kteří byli nápomocni při řešení
povodňové situace (složky IZS, členové po-
vodňové komise, zaměstnanci MěÚ Nové
Hrady, členové osadních výborů, zaměstnanci
Technických služeb města ad.) a děkuji všem,
kteří budou i nadále připraveni pomoci při ře-
šení následků povodně.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

P. S. Poděkování našim hasičům a dobrovolní-
kům za součinnost v době povodní zaslalo i
krajské vedení Hasičského záchranného sboru
v Č. Budějovicích.

Povodňová pohotovost
pokračování ze str. 7
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Smutné konstatování
V poslední době velmi často řeším stav Terčina údolí nebo spíše vel-

mi často mne zastavují místní i přespolní a ptají se, co se to tam děje.
Většina návštěvníků totiž při jeho návštěvě zažívá určité zklamání
z péče, které se této významné památce dostává. Zvláště my místní,
kteří jsme s tímto přírodním parkem spojeni od dětství a pamatujeme si
tedy, jak vypadal před desítkami let a především v době, kdy se o jeho
vzhled staral Robert Blíženec. Zvláště za jeho správy bylo Terčino údo-
lí opravdu krajinným parkem, kterým jsme se všichni chlubili, vodili
tam známé, bylo to místo plné českých i zahraničních turistů a přede-
vším místo častých procházek pro místní občany.

Bohužel však před několika lety přešla správa Národní přírodní pa-
mátky Terčino údolí pod CHKO Blanský les a zejména poté, co bylo
sečení luk svěřeno zemědělské firmě, která absolutně nerespektuje
nebo dosud nepochopila význam této památky, je stav péče o park vel-
mi tristní. Město Nové Hrady již několikrát tento stav urgovalo, vyvola-
li jsme několik jednání, kde bylo dojednáno, jak a do kdy bude probíhat
těžba (došlo ke shodě mezi lesními správci lesů N. Hradů a H. Stropni-
ce), bylo dojednáno, že v přípravě plánu péče pro další období bude za-
jištěn větší dohled a Město N. Hrady se bude moci k plánu péče
vyjádřit. Naše největší připomínky však byly a jsou k firmě, která pro-
vádí sečení resp. spíše mulčování. Po úletu, kdy firma několik dní ne-
chala trávu před hlavním vstupem nebo kdy docházelo k přejezdům
stok v prostoru za Lázničkami mimo vyznačené mostky, jsme byli opět
šokováni poslední sečí a opět jsme se obrátili na CHKO Blanský les
s tím, aby z jejich strany byla sjednána náprava.

Když vidím, s jakým nadšením a nasazením pečují o části parku či
náhon vodopádu naši ochránci přírody (zejména u těch, jejichž věk pře-
kračuje sedmdesátku či osmdesátku), jak se snaží popovodňový stav ře-
šit náš odbor životního prostředí s kolegy z Povodí Vltavy, jakou péči
věnovali v minulosti i současnosti nájemci penzionu Hamr a také při
pohledu na snahu nových majitelů o záchranu Lázniček, je mi smutno,
že hlavní organizace, která má i v názvu ochranu přírody, není schopna
zabezpečit lepší péči o NPP Terčino údolí.

Město Nové Hrady v minulosti i současnosti přispívalo a přispívá
k péči o park tím, že se stará o ty části, které jsou v jeho majetku. V loň-
ském roce jsme vybavili parkoviště mobilním záchodem a i v letošním
roce díky projektu Trávíme čas v přírodě zlepšujeme zázemí mezi par-
kovištěm a parkem. Podporujeme též finančně naše ochránce přírody a
ve spolupráci s odborem životního prostředí řešíme zejména stav náho-
nu vodopádu, aby jedno z hlavních lákadel pro návštěvníky nebylo bez
vody. Je smutné, že veškeré tyto snahy jsou následně devalvovány ne-
horázným přístupem zemědělské firmy k sečení…

Po poslední seči jsme opět urgovali stav péče o park a budeme
v těchto urgencích pokračovat, dokud nedosáhneme zlepšení stavu.
Chápu, že pro někoho, kdo bydlí desítky kilometrů od N. Hradů, není
péče o park prioritou a že i firma z Malont nemá k němu potřebný vztah,
pro nás místní je to však stav, se kterým se smířit nehodláme a budeme
se snažit o jeho zlepšení. Do té doby však budeme neustále trnout a bát
se vzít své známé na procházku do míst, kde nám vždy bylo krásně a ke
kterým nás váží krásné vzpomínky…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Prodej kvalitních
lahvových vín z Moravy

Vína jakostní a vína s přívlastkem

za příznivé ceny

Prodejní doba: Po – Ne 15:00 – 21:00 hod.

Nebo po tel. domluvě kdykoli

tel. 606 747 199
František Herzog, Byňov 116 (Jakule)

I N Z E R C E
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Po celkové rekonstrukci objektu bývalého
Statku pokračujeme v jednotlivých krocích
k jeho dalšímu využití. Nejprve jsme zajistili
zázemí pro místní spolky a organizace, naše
kultura zde organizuje koncerty, přednášky či
jiné pořady a od letošního června jsme již
plně rozběhli část přízemí, kde svůj domov
našlo naše muzeum, které není pouze muze-
em městským, ale také regionálním, neboť
nabízí i informace o historii i současnosti re-
gionu Novohradských hor a Novohradska.

Muzeum je rozděleno do několika částí.
Jedna místnost je věnována Novohradským
horám a její hlavní náplní je model Novohrad-
ských hor, který vytvořil pan Milan Koželuh.
Tento model doplňují nádherné velkoformáto-
vé fotografie, které přímo vybízejí k návštěvě
známých i neznámých částí hor.

Druhá část expozice je tvořena z informač-
ních panelů vzniklých v rámci projektu Po sto-
pách společné historie a nově vytvořených
modelů novohradských pamětihodností. Tato
část expozice ještě dozná změn a bude celkově
zaměřena na historický vývoj města, význam-
né osobnosti, šlechtické rody a významné pa-
mátky. V rámci této části jsou pro návštěvníky
také připraveny staré fotografie či videa.

Pro letošní turistickou sezónu je však v na-
šem muzeu k vidění i velmi zajímavá expozi-
ce, kterou tvoří soukromé sbírky dvou
místních občanů. Jedná se o předměty, které se
váží k našemu městu i celému regionu. Když
jsem měl možnost tyto sbírky prvně vidět, zůstal jsem opravdu ohro-
men a věřím, že díky vstřícnosti jejich majitelů budou velmi potěšeni i
jednotliví návštěvníci muzea. O nejzajímavějších předmětech by stálo
za to napsat samostatný článek, otázkou však je, které z těch mnoha
krásných, malých i větších věciček označit za ty nejzajímavější. Možná
právě i jejich majitelé by to určovali jen těžko. Ale o tom třeba příště…

Chtěl bych proto všechny místní i přespolní pozvat k návštěvě naše-
ho muzea a této unikátní expozice. Vedle seznámení se s výstavou a
stálou expozicí si možná uvědomíte, že i Vy máte doma nějaké „pokla-
dy“ po babičkách, dědečcích nebo i starší a třeba i Vy budete mít chuť
jednou tyto vlastní poklady ukázat i ostatním nebo třeba jen prodiskuto-
vat s dalšími sběrateli či odborníky jejich stáří, případně původ.

Závěrem bych chtěl poděkovat spolupracovníkům, kteří se podíleli
na přípravě celé expozice. Největší kus práce odvedli Milan Koželuh a
Tonda Bárta ve spolupráci s paní Věrou Matějkovou a Tomášem Hore-
licou. Počítačové animace a smyčky fotografií pak doplnil Michal Jaro-
límek ml. Naše poděkování též patří Jihočeskému kraji, který
opakovaně podpořil naše muzeum formou grantu, který je určen na
propagaci muzea. Mgr. Vladimír Hokr

Poděkování
Jménem celé rodiny bychom chtěli touto cestou poděkovat

ZO ČSOP Nové Hrady za vzpomínku na Ing. Bohuslava Švarce a
odhalení pamětní desky v zámeckém parku. Zvláště děkujeme před-
sedovi ZO ČSOP p. Starému a Ing. Šáchové za organizaci celé akce
a p. Jánu Dorotovičovi za krásný projev věnovaný celoživotní práci
a zásluhám Ing. Bohuslava Švarce v oblasti ochrany přírody.

Rodina Švarcova a Štenglova

Obec Hranice, Hranice 86, 374 01 Trhové Sviny

Záměr č. 2/2013
oznamuje ve smyslu § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000Sb.
o obcích v platném znění.
Zastupitelstvo obce Hranice vyhlašuje záměr na

Pronájem pohostinství
v Kulturním domě
v Hranicích č.p. 79.
Záměr byl schválen na VIII. veřejném zasedání
zastupitelstva ze dne 20. 2. 2012.

Na zřetel budou brány pouze žádosti podané od 8. 7. 2013

do 8. 8. 2013 poštou nebo osobně na Obecním úřadě.

Vyvěšeno  8. 7. 2013
Sejmuto  9. 8. 2013

Za obec Hranice starostka Pavlína Deutschová

Muzeum města Nové Hrady a Novohradska
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Vrh E – rodiče: Canni Vlama x Dalamánek z
Dolního konce dvě fenky černé s pálením a je-
den pejsek čokoládový - hnědý s pálením

Vrh F – rodiče: Alien Tiffany Moravia x
I-Yaromir Zimerbude /import Rusko/ dva pej-
sci barvy červené

Vrh G – rodiče: Alien Tiffany Moravia x Na-
stoyaschiy Polkovnik iz Omskoi Kreposti /im-
port Rusko/ dvě fenky barvy červené

NIKAM NECHOĎTE
OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

PŘIJDE ZA VÁMI!

Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti
vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování a do-
stupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy
tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a
kdykoli.

Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a může-
me říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme před-
stavit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické
podobě, které si účastník prochází formou samostudia. Materiály míva-
jí nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prv-
ky (těmi mohou být např. různá videa, zvukové soubory, testy či
úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už
jste právě doma, v práci či na dovolené. Výuku můžete také přerušit a
neomezeně se k ní vracet.

Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, ně-
kdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým
lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém počítači
do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho
prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato for-
ma výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lek-
torem a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli
počítače s internetem. Lektor tedy „přijde se svým školením až za
vámi“.

Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občan-
ské vzdělávání, který s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou
gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se účinně zapojit do ob-
čanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a
participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístupu k životnímu
prostředí Odpovědný přístupu k financím, Multikulturalismus a pre-
vence extremismu a Dobrovolnictví.

Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou
s důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet
zdarma moderní výukové metody v praxi a přiučit se občanským do-
vednostem, navštivte projektové stránky www.nebudovcan.cz, kde
najdete termíny i detailní informace.

Celý název projektu: „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednot-
livců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206.
Projekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky.

Chovatelská stanice
Celeste Cascata

INFORMUJE

Chovatelské úspěchy
V minulém čísle NZ jste si mohli přečíst článek o tom, jak se

chovatelská stanice Celeste Cascata věnovala v loňském roce pře-
devším odchovu svých štěňátek. A protože se nám do červencové-
ho čísla nevešly fotografie štěňátek, uveřejňujeme je nyní.

Více o chovatelské stanici se dozvíte na:

http://www.ketyfa.webzdarma.cz.
K. J.
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EXKURZE NA SÁDKY
V pátek 21. června si 1. A vyšla pěšky na exkurzi na místní sádky. Cestou jsme museli

projít velkým rojem komárů, ale vše jsme si vynahradili na sádkách, kde nám byl podán vyčer-
pávající výklad o práci a chodu sádek. O rybách nás zajímalo snad úplně vše. Na naše všetečné
otázky vždy existovala správná odpověď. Byli jsme svědky i výtěru ryb. Po exkurzi jsme se ob-
čerstvili a také jsme mohli volně kreslit a tvořit koláže z těstovin na rybí téma. Zpět jsme se vy-
dali o něco bohatší a boj s komáry cestou zpět  jsme také vyhráli.

Ještě jednou děkujeme paní Kamile Roškové–Krajčírikové, paní Marii Roškové a panu Bal-
kovi  za vlídné přijetí, vyčerpávající  výklad,  výborné pohoštění a  zajímavou zábavu.

Žáci  1. A  a  Mgr.  Jana  Tomášková
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ROZŠÍŘENÍ PŘÍRODNÍ
UČEBNY ZŠ NOVÉ HRADY

Projekt s názvem „Rozšíření přírodní učebny ZŠ Nové Hrady“ reali-
zovala Základní škola Nové Hrady ve školním roce 2012/2013. Na tento
projekt získala škola grant v rámci 9. výzvy Revolvingového fondu Mi-
nisterstva životního prostředí.

Již v roce 2006 byla na pozemku školy zřízena přírodní učebna a
okrasná zahrada. Ta je využívána především při výuce pěstitelských
prací a přírodopisu.

V rámci projektu byl řešen současný zhoršený stav zahrady. Došlo
k výměně části dřevěných obrubníků, dosypání kůry, vysypání cestiček
kačírkem, dosazení trvalek a jiných druhů rostlin, léčivých bylin. Poda-
řilo se zakoupit i nové zahradnické náčiní. Znovuobnovení okrasné za-
hrady provedl p. Zdeněk Dorschner, který zahradu rovněž navrhoval.
Dalším cílem projektu bylo rozšíření kapacity přírodní učebny. K tomu
došlo nákupem ratanových taburetek.

V budoucnu by měla být nadále zahrada využívána k výukovým
účelům žáků ZŠ, nově ji bude využívat k výuce spolek Klub maminek
v Nových Hradech, který vede p. Lucie Sovová. Bude tedy sloužit i
k výuce malých dětí. ZŠ Nové Hrady

„Tento dokument byl vytvořen za finanční po-
moci Revolvingového fondu Ministerstva ži-
votního prostředí. Za obsah tohoto dokumentu
je výhradně odpovědná Základní škola Nové
Hrady a nelze jej v žádném případě považovat
za názor Ministerstva životního prostředí.“

1. ročník Dne ochrany přírody,
myslivosti a rybářství se vydařil

– budeme pokračovat
Dne 22. 6. 2013 proběhl 1. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti a

rybářství, který se uskutečnil v zámecké zahradě na Nových Hradech.
Od 13:00 hodin se o slavnostní zahájení postarala dechová kapela Ve-
selá muzika vedená panem Bc. Josefem Vochozkou, který s kapelou
vystoupil v rámci sponzorského daru u příležitosti probíhajících oslav
50. výročí založení MS Nové Hrady, 50. výročí založení Místní organi-
zace sortovních rybářů a 30. výročí založení MO ochránců přírody
Nové Hrady. Nutno dodat, že jak muzikanti tak zpěváci kapely před-
vedli výborný výkon hodný jejich jména a příjemně pobavili všechny
přítomné. Je na místě jim poděkovat a vyslovit přání, aby spolupráce i
nadále v tomto duchu pokračovala.

Pro děti byla připravena nabídka deseti „soutěží“, kde byla prověře-
na jejich znalost ochrany přírody, myslivosti, rybářství, kynologie a
zručnosti ve střelbě z luku, vzduchovky, nahazování prutem do vyme-
zeného prostoru a házení míčků na cíl. Děti se zapojily velmi aktivně
o čemž svědčí i jejich počet, který dosáhl téměř osmdesátky účastníků,
což je úctyhodné číslo a my všem dětem děkujeme za projevený zájem.
Soutěže byly vedeny myšlenkou „kdo ví a umí vyhrává a kdo neví vy-
hrává také“, protože mu bylo vše řádně vysvětleno a děti tak získaly
nové vědomosti, čímž byl naplněn smysl celého dne, tedy ochrany pří-
rody ve všech podobách. Praktický příklad pomoci a ochraně přírody si
mohly děti vyzkoušet pří jízdě lodičkou po jezeře, kdy bylo jezírko čiš-
těno od pet lahví, skleněných lahví a dalších věcí, které do jezírka roz-
hodně nepatří.

Pro dospělé byla připravena soutěž v hodu polenem za divočákem -
srncem, kdy si hlavní cenu vyházel pan Pavel Samec z Plzně, který ho-
dil poleno do vzdálenosti devíti metrů. Druhým nejdelším hodem mu
sekundoval člen MS Nové Hrady pan Arnošt Maier, kterému chybělo
k vítězství  několik centimetrů.

O občerstvení se postaral penzion Hamr a pouze závada na výčep-
ním zařízení trochu zastínila jinak velmi dobrý servis. Třešničkou na
dortu byly grilované ryby, které ocenil každý, kdo si je stihl dát dříve,

pokračování na str. 14
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než došlo k jejich vyprodání. Zde patří dík MO sportovních rybářů
z Nových Hradů v čele s Ing. Ludovítem Kasanem, jedním z hlavních
organizátorů celé akce, který je hnacím motorem organizace, jež sdru-
žuje rovněž naše děti a dospělé. Dalším z hlavních organizátorů byl pan
Ladislav Starý, který se stará o naše nejmenší ochránce a myslivce stej-
ně, jako o celou MO ochránců přírody v Nových Hradech. Oběma uve-
deným náleží za jejich obětavost poděkování.

Zážitkem bylo i shlédnutí skvělého vystoupení mistra Evropy
v dřevorubeckém sportu pana Davida Síly, kdy předvedl své umění
s motorovou pilou, ruční pilou a sekerou. Jeho výstup po kmenu a ná-
sledné přesekání polena nadchlo všechny přihlížející, stejně jako prá-
ce s ruční zubatou pilou či speciálně upravenou motorovou pilou
vážící 27 kg s lištou z harvestoru a motoru
z terénního motocyklu o obsahu 250 kub. cm.

Akci doplnila přehlídka trofejí z honiteb
sousedících s honitbou MS Nové Hrady. Zde
bychom velmi rádi poděkovali členům MS
Kamenná – Žár, Blata – Hranice a Vraní Hníz-
do, kteří se spolu s MS Nové Hrady této neofi-
ciální přehlídky zúčastnili. Především srnci
z honitby MS Kamenná – Žár byli opravdu na
vysoké chovatelské úrovni.

Celý den se nesl v duchu oslav měsíce
června, který je měsícem myslivosti a ochrany
přírody a již zmíněného jubilea MS Nové Hra-
dy, MO ČRS a MO ČSOP N. Hrady. Celá akce
si kladla za cíl propagaci ochrany přírody,
myslivosti a rybářství, sjednocení v duchu ka-
marádství ne jen členů mysliveckých sdružení
a spolků ale hlavně osvěty a dobré zábavy. Or-
ganizátoři se snažili, aby si tento den mohl
každý užít.

Zde bychom za organizátory velmi podě-
kovali starostovi města Nové Hrady Mgr.
Vladimíru Hokrovi a dalším zaměstnancům
radnice, ředitelce technických služeb pani
Aleně Kedrušové, panu Horalíkovi a všem
zaměstnancům za pomoc, včetně perfektně
připraveného materiálu pro pana Sílu,
o který se postaral neméně zdatný dřevoru-
bec pan Stanislav Budín. Vedení Akademie
Věd sídlící v zámku na N. Hradech zastou-
pených Petrem Hambergerem, kteří nám
poskytli prostory krásně upravené zámecké
zahrady a den zaštítili sponzorským darem
v podobě elektrické energie a zapůjčením
dalšího materiálu. Velmi nám dále pomohl
pan Kamil Vlček z hotelu Máj, který byl
připraven v případě nepřízně počasí pos-
kytnout sál v hotelu a vše tomu podřídil,
člen MS N. Hrady pan MVDr. Kypet, který
zapůjčil techniku k dopravě dřeva a balíku
slámy a Ing. Zvonař a zaměstnanci Rybář-
ství Nové Hrady pan Škornička st. a ml.,
kteří zařídili dovoz lodi k jezírku a celý den obsluhovali.

Závěrem bychom za organizátory poděkovali všem členům spolků,
kteří akci pomohli zorganizovat, neboť bez jejich obětavé práce by ne-
mohla vzniknout a hlavně všem návštěvníkům, kteří svou účastí potvr-
dili, že je o takovou akci na Nových Hradech zájem a má smysl v tomto
duchu pokračovat. Dle odhadu organizátorů se zúčastnilo celé akce ke
třem stovkám návštěvníků.

Druhý ročník Dne ochrany přírody, myslivosti a rybářství bude – zá-
jem a slušná účast k tomuto organizátory zavazuje. Těšíme se na setká-
ní v měsíci červnu roku 2014.

Organizátoři a pořadatelé (-Bry- -Kas- -Stý-)

1. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti
a rybářství pokračování ze str. 13
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Novohradské Hraní 2013 slovem a obrazem
Kulturní festival Novohradské Hraní se koná v našem městě tradič-

ně první týden v červenci a je určený všem, kteří mají rádi výtvarno, di-
vadelno a muziku. A tak tomu bylo i letos.

Od pondělí do pátku byly zejména pro děti připraveny výtvarné pot-
řeby na náměstí u kašny, a tak stačilo mít jenom chuť vzít štětec do ruky
a zamalovat si. Kdo nechtěl malovat, ale podívat se na pěknou výstavu,
mohl se jít podívat do Koželužny, kde vystavila od 1. 7. svoje obrazy
Daniela Roulová-Plocková na své prodejní výstavě „Trochu štěstí“.
Výstava potrvá až do konce prázdnin.

Divadelní zážitek jsme připravili pro děti i dospěláky. Ve čtvrtek
4. července byla uvedena nejprve odpolední pohádka pro děti „O ko-
houtkovi a slepičce“ v podání divadélka Pnutí a nutno podotknout, že
při tomto představení se bavili skvěle děti i rodiče. Představení bylo
velmi svěží, vtipné i laskavé. Večerní představení na hradním nádvoří
bylo určené pro dospělé diváky, pro které přivezl Labyrint světa skvělý
herec, komediant a člověk Víťa Marčík. Zajímavé ztvárnění Komen-
ského Labyrintu světa bylo velmi působivé a nutilo diváky být neustále
ve střehu a přemýšlet…, výkon jediného herce na jevišti byl obdivu-
hodný.

Hudební část Novohradského Hraní byla soustředěna na páteční ve-
čer, ve kterém vystoupily tři kapely. První byla kladenská kapela Kupa
a jejich americký bluegrass byl velmi slušný. Druhou kapelou bylo mo-
ravské Svítání, jejichž repertoár se dá označit jako „Original Czech

Prvním červencovým dnem byla zahájena letní prodejní výstava obrazů
Daniely Roulové-Plockové v Koželužně

Tradiční malování pro děti nám na začátku července tradičně „obarvi-
lo“ náměstí… hi

Vtipné a příjemné představení O kohoutkovi a slepičce potěšilo nejen
děti, ale i odrostlejší diváky hi

pokračování na str. 16
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Muzic“, navíc s nádechem moravského tem-
peramentu. Vystoupení této kapely bylo vel-
mi příjemné jak muzikantsky a pěvecky, tak i
právě originalitou písniček a jejich aranžmá.
Po těchto dvou kapelách, které nejsou u nás ni-
jak zvlášť známé (což nemělo vůbec vliv na
kvalitu muziky), zahrála kapela Fleret, která
má za sebou poctivých třicet let existence. Je-
jich výkon byl opravdu profesionální a velmi
dobrý, a to i přes zranění houslisty, který mu-
sel koncert „ustát v sedě“. Věřím, že tento
koncertní mix na hradním nádvoří nezklamal
nikoho, kdo měl chuť na dobrou muziku. Os-
tatně tak to je přeci při Novohradském Hraní
už třetí rok.

K. Jarolímková

Jakékoli vystoupení divadelníka Víti Marčíka opakovaně překvapuje,
těší a určitě i inspiruje… h

Kladenská Kapela Kupa sobotní večer zahájila a dobře jej zahájila…

Moravské Svítání přivezlo své originální sklady i aranžmá… hi

Fleret večer správně vygradoval – inu, za těch třicet let se to už na-
učil… hg

Novohradské Hraní 2013
pokračování ze str. 15
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V loňském roce jsme uspořádali poprvé Literárně-hu-
dební podvečer, kde jsme propojili psané (a čtené) slovo
s hudbou. Tehdy jsme v Kovárně četli pověsti z knihy Vrko-
če pro regenta, v Koželužně představila své básně Kateřina
Bolechová a na závěr večera zahrály harmonikářky sestry
Raabovy.

Letos jsme tedy pokračovali v podobném duchu a po-
zvali spisovatele Davida Žáka, autora knížky Návrat Krá-
le Šumavy. Jak sám D. Žák prozradil, psaním se lze uživit
jen těžko, tak je „normálně“ zaměstnaný jako kantor a
k tomu píše z vlastní potřeby básně nebo prózu. Na pos-
lední knížce, zejména její přípravě, strávil několik let, ale
dle zájmu o knížku a její prodejnosti se jeho dobrá přípra-
va vyplatila. Na sebe a o své tvorbě toho prozradil tak
akorát, aby nalákal na „Krále“ další čtenáře. Ostatně, ně-
kolik výtisků Návratu Krále Šumavy vzal na podvečerní
čtení s sebou a všechny našly nové čtenáře.

Mluvené slovo doprovodila příjemně kapela Sunny
Band, což velmi pozitivně komentoval nejen D. Žák, ale i
další návštěvníci Literárně – hudebního podvečera. Takže
ještě jednou, písemně, díky všem, kteří se na této letní a
příjemné akcičce podíleli. K. Jarolímková

Červencový koncert na Dvorku
Na pátek 19. července jsme milovníky dobré muziky pozvali na

koncert „Fabrica Atomica-Akustica“ , na kterém zazpívali a zahráli
Oskar Petr a Jiří Vopava. A byl to naprosto stoprocentní hudební
zážitek! Oskar Petr – skvělý muzikant, skladatel, textař (mimocho-
dem např. autor písničky Medvídek od kapely Lucie) a člen legen-
dární kapely Marsyas předvedl dokonalou hru i charismatický a
úžasný zpěv. A Jiří Vopava – velmi dobrý muzikant, ale i zpěvák,
byl rozhodně plnohodnotný člen dua (hraje také v kapele Cop). Pa-
rádní večer, parádní hudební sousto, těžko popsat víc těm, kteří na
koncertě nebyli. K. J.

Literárně – hudební podvečer druhým rokem
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Novohradská hudební trilogie

Koncert
na novohradském zámku

9. 8. 2013, 19.00 hod.

„Václav Jan Tomášek a jeho generace aneb
Když skladatelé čeští dějiny hudby předbíhali“

skladby V. J. Tomáška zahraje klavírista
a profesor AMU Praha Tomáš Víšek

TOMÁŠ VÍŠEK – klavír
Tomáš Víšek (1957) začal hrát na klavír v 8 letech na hudební škole u prof. Pavla Svobody.

V létech 1972 - 1976 studoval pražskou konzervatoř u prof. Valentiny Kameníkové a později
u prof. Zdeňka Kožiny a v létech 1976 - 84 Akademii múzických umění (AMU) v Praze, nejprve
ve třídě prof. Josefa Páleníčka a později prof. Zdeňka Jílka, u kterého posléze pokračoval i při
svém studiu aspirantury v létech 1990–1993.

Již během studií se stal několikanásobným laureátem domácích a mezinárodních soutěží.
K jeho posledním soutěžním úspěchům patří 2. cena a cena J. S. Bacha na „Ibla Piano Competiti-
on“ v sicilské Raguse 1994, 5. cena na „Concours Milosz Magin“ v Paříži 1995 a v roce 2013
získal 1. cenu + CMF Prix na mezinárodní soutěži „Concours Musical de France“ v Paříži.

Lyrický kus v pojetí V. J. Tomáška
Na přelomu 18. a 19. století dochází k po-

zvolnému přesunu od vnímání formy k vnímání
zvukovosti jako estetické hodnoty. Beethove-
novy bagately i Tomáškovy eklogy mají jasně
definovanou a vyváženou formální strukturu,
v rámci které vzniká klavírní miniatura, jež
evokuje mimohudební představy. Také nové
technické prostředky a pedalizace, projevující
se v klavírním díle nové generace skladatelů
narozených po roce 1810, nalezneme v To-
máškových skladbách v menší míře, protože
byly právě prostředkem k vytvoření nové zvu-
kové představy, kterou Tomášek odmítal a
kterou ve svém věku již nedokázal plně absor-
bovat.

Co však bylo tím impulzem k napsání prv-
ního sešitu eklog v roce 1807, v době kdy žád-
ný z tvůrců romantického lyrického kusu
nebyl ještě na světě? První střípky této sklá-
danky nám poskytuje sám autor ve své mono-
grafii, když píše: „Již dlouhou dobu se
projevovala nepochopitelná lhostejnost vůči
klavírní sonatě a orchestrální symfonii. Neko-
nečné variace měly klavíristy odškodnit za so-
natu a orchestrální ouverturu za symfonii.
Tento zpočátku mělký vkus doby mne donutil
hledat útočiště u poetiky, abych se rozhlédl,
zda by nebylo možno přesadit její mnohé bás-
nické odrůdy do oblasti tónů a tím rozšířit
stejně dosud úzké hudební básnictví…“ To-
mášek, jako člověk literárně vzdělaný a oso-
ba usilující o nejvyšší umělecké hodnoty,
nechtěl být součástí tohoto povrchního hu-

debního proudu. Stejně jako jeho současnicí,
ať už to byl L. v. Beethoven, nebo později R.
Schumanna F. Chopin, se proti skladatelům
této hudby vymezoval a vyjadřoval se k jejich
kompoziční práci velmi negativně.

Tomášek silně vnímal dobový zájem
konce 18. a začátku 19. století o buklickou
lyriku a obecně o venkovské prostředí. Ten-
to idylický pohled na život venkova a jeho
obyvatel má svůj počátek již v období roko-
ka, avšak do hudebního umění se dostává se
značným zpožděním. Je pravděpodobné, že
Tomášek znal významné teoretické dílo J.
CH. Gottscheda z roku 1730, které předsta-
vuje systematický základ tohoto idylického
prvku v umění. Tomášek si oblíbil kromě
hudby právě literaturu, která jej inspirovala
ke tvorbě prvních eklog. Dalším faktorem li-
terárního vlivu je bezesporu kompozice pís-
ní, které se věnoval s oblibou celý život.
I když nemůžeme Tomáška považovat za
prvního skladatele tzv. lyrického kusu, mů-
žeme říct, že by první, kdo realizoval myš-
lenku přenést idylický prvek z básnictví do
hudby. Lze jej tedy směle označit za prů-
kopníka v této oblasti.

Dalším důležitým aspektem, který vedl
ke kompozici prvních eklog byla bezesporu
změna v Tomáškově osobním životě. Není
náhodou, že první sešit eklog napsal sklada-
tel již v prvním roce své služby u hraběte J.
Buquoye. Právě poté, co se Tomášek roz-
hodl zanechat svých studií a přijal nabídku

hraběte, mohl se naplno věnovat umění.
Také změna prostředí a pobyt na venkově
mu byla inspirací pro práci na prvních eklo-
gách. Ve své autobiografii píše: „Myslil
jsem na pastýře, jehož způsob života je sice
jednoduchý, který však právě jako všichni
lidští tvorové je podroben zkouškám. Vy-
jádřit hudebním výrazem jeho city, plynoucí
z rozmanitých životních událostí, bylo tedy
těžkou úlohou, kterou jsem si určil a které –
posouzeno z všeobecké účasti – jsem se také
šťastně zhostil.“

(ukázka z bakalářské práce Magdaleny
Halžové DiS, Václav Jan Tomášek – charak-
teristický kus) K.J.

Václav Jan Tomášek
a jeho generace

aneb „Když skladatelé čeští
dějiny hudby předbíhali“

Někteří čeští skladatelé měli nehoráz-
nou smůlu – ve svém díle byli schopni vi-
dět daleko dopředu, ovšem poté, co přišli
ke slovu slavnější Mistři, nikdo se už pak
nepodíval na letopočet. Tak byl Dusík
s odstupem času pokládán za epigona
Chopina a Schumanna (ač v jeho době vů-
bec nežili), tak se moc neví, že formu im-
promptu nezaložil Schubert, ale Tomáškův
žák a přítel Voříšek, že Tomášek napsal
své první eklogy ještě před Schubertovými
impromptu a své dithyramby, upomínající
jednoznačně na Liszta, stvořil, když Lis-
ztovi bylo osm let…

Program koncertu
− Franz Schubert (1797-1828):

Impromptus op. 90

− Jan Ladislav Dusík (1760-1812):

Chansonette („Melodické etudy“ op.
16, č. 11)

− Jan Václav Hugo Voříšek

(1791-1825): Impromptus op. 7 -  č. 2
(G-dur) a 6 (H-dur)

− Václav Jan Tomášek (1774-1850):
Eklogy – op. 47 č. 4 G-dur,
op. 51 č. 5 Es-dur, op. 47 č. 6 Es-dur,
op. 83 č. 6 C-dur

− Václav Jan Tomášek:

Tre ditirambi, op. 65

− Franz Liszt (1811-1886): Uherská
rapsodie č. 9 „Pešťský karneval“

− Franz Liszt: Tarantela z cyklu „Vene-
zia e Napoli“
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Srpen
¡ 2. 8. , 19.00 hod.

Koncert kapely Gama CB
Revival populární  anglické skupiny  60. let
“The Shadows a Cliff Richard“
novohradské náměstí, vstupné dobrovolné

¡ 23. 8., 19.00 hod.
Koncert Trio Neřež,
Z. Vřešťál, V. Sázavský a V. Beneš
Na  dvorku Kulturně-spolkového domu, 50/70 Kč

Trio Neřež vychází z české folkové ka-
pely Neřež, a to konkrétně z muzikantů
Zdeňka Vřešťála a Víta Sázavského.
První deska nově vzniklé skupiny se
jmenovala Neřež a vyšla v roce 1998.
Obsahuje písničky Zdeňka Vřešťála
(včetně Já s tebou žít nebudu z repertoá-
ru Nerezu v novém aranžmá) a píseň
Ženy Jaromíra Nohavici, který ji také

na desce zpívá (tato píseň o pět let později vyšla v jiné verzi na
Nohavicově albu Babylon). S kapelou Neřež vystoupila už něko-
likrát dobrá slovenská zpěvačka Katka Koščová. Velmi pěkný
živý záznam kapely a Katky K. na CD je například z koncertu
z divadla v Táboře.

¡ 29. 8., 18.00 hod.
Strašidlácké bubákování a Pohádka „Perníková
chaloupka“ aneb Rozloučení s prázdninami
Muzeum strašidel www.muzeumstrašidel.cz
hradní nádvoří, 50 Kč

¡ 30. 8.
Kamil Střihavka a kapela Leaders,
After párty Strog Coffee
Penzion Kamínek, www.penzion-kaminek.cz

Pozvánka na Klášterní slavnosti 2013
Milí spoluobčané,

ráda bych Vás touto cestou opět pozvala na
Klášterní slavnosti. Tentokrát začnou sobot-
ním podvečerním koncertem 14. 9. v 18 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla. Ti z vás, kteří si
byli poslechnout v loňském roce pana Jarosla-
va Kulhana – člena Panochova kvarteta a pe-
dagoga Pražské konzervatoře, mi určitě dají
zapravdu v tom, že se jednalo o mimořádný
kulturní zážitek. Rozhodli jsme se proto ve
spolupráci s ním pokračovat a můžeme se tu-

díž těšit na nové vystoupení spolu s jeho býva-
lým žákem a dnes členem České filharmonie
panem Janem Kellerem a dále s jeho součas-
ným žákem Matyášem Kellerem.

Nedělní program začne tradičně mší svatou
v kostele sv. Petra a Pavla a následně bude
probíhat v klášterních prostorách – ambitech,
jídelně i zahradě.

K poslechu zahraje dudácká kapela Bedr-
ník, pohádkou potěší Víťa Marčík, děti i do-
spělí si budou moci ve tvořivých dílnách

vyzkoušet různé výtvarné techniky, pro děti je
navíc připraveno soutěžní klání v nejrůzněj-
ších disciplínách a postaráno bude jistě i
o dobré občerstvení.

Již tradičně budou umožněny všem zájem-
cům během konání slavností prohlídky koste-
la a kláštera s průvodcem zdarma.

Využijte proto nabízenou příležitost k náv-
štěvě – těšíme se na vás.

Lenka Bráchová, Správkyně kláštera

Kapela Gama CB

Bubákování na konci prázdnin

Letní
koncerty
a další kulturní akce v Nových Hradech
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Prázdninová výtvarná Koželužna
Ó 1. 7. – 31. 8. Výstava obrazů „Trochu štěstí“, Daniela Roulová,

Koželužna, výstava otevřena po-pá, 10.00 – 16.00 hod.

Ó 5. – 31. 8.  Výstava obrazů „Stromy a jejich léčivá síla“,
Vlaďka Jirásková

Doprovodným programem výstavy bude 14. 8. setkání
s výtvarnicí na téma „Síla stromů a zdravý životní styl“.

Ó 5. – 9. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod. Ptačí týden v Koželužně
Nezbedné ptačí předlohy D. Plockové k vymalování a dotvo-
ření. Setkání s výtvarnicí v tomto týdnu dle aktuální možnosti.

Ó 12. – 16. 8. 2013, 10.00 – 16.00 hod.
Týden tvoření (nejen) pro ženy
po – ŠPERKY, fimo-hmota, lekt. P. Vyhlídková
út – MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ, lekt. P. Vyhlídková
st – RUČNÍ VÝROBA MÝDLA, lekt. V. Jirásková,

materiál celý dodáme
čt – PLETENÍ KOŠÍKŮ z pedigu, lekt.  E. Tyrnerová
pá – VÝROBA KULATÝCH „KLOBOUKOVÝCH“

KRABIC, lekt. Věra Kroupová
Kurzovné bude odstupňované dle rozsahu práce a použitého
materiálu.
Předběžné přihlášky lze podat na KIC Nové Hrady.

Ó 19. – 23. 8. LAND ART (nejen) pro děti
Týden v tvůrčím spojení s přírodou, v přírodě, na veřejných
prostranstvích v Nových Hradech.
Lekt. zajišťuje Vlaďka Jirásková.

Ó 26. – 30. 8. Tvůrčí týden pro děti s Lucií Sovovou
Tradiční týdenní tvoření v Koželužně pro děti, které jsou v ní
„jako doma“.

Dalí informace na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady zve

na prodejní výstavy obrazů

Trochu štěstí…
Daniely Plockové-Roulové

V Koželužně N. Hrady
otevřeno po-pá 10.00-16.00 hod.

nebo v době koželužnových aktivit

Výstava potrvá do 31. 8. 2013

Městská knihovna Nové Hrady

O Z N A M U J E ,
že bude z důvodu čerpání dovolené

UZAVŘENA
od 15. července do 16. srpna 2013.

Děkujeme za pochopení

A ještě:
Všem čtenářům a návštěvníkům knihovny přeji krásně strá-

vené léto a příjemné počasí a třeba i s knihou v ruce.

Jak se točí knihy
V čekárně, ve vlaku, v autobusu, v kavárně, v muzeu nebo na jiném

veřejném místě vás může překvapit, že najdete volně položenou knihu,
označenou nálepkou Knihotoč. Je to kniha, kterou si můžete půjčit, pře-
číst a zase někde položit, aby ji našel další čtenář. Současně nahlásíte na
www.knihotoc.cz kde jste knihu našli, jak se vám líbila a kde jste ji ne-
chali.

Knihotoč je hra, happening či taškařice, která podporuje putování
knih mezi čtenáři. Cílem hry je číst knihy a pak je pustit do světa, do
oběhu, pokusit se sledovat kudy putují, kdo je čte, co si o nich myslí.
Akci vymyslel před několika lety Američan Ron Hornbaker, z USA se
šíří po celém světě. Svou variantu má v Itálii a ve Francii, v Polsku,
Švýcarsku nebo na Islandu. U nás tuto akci „rozjelo“ Občanské sdruže-
ní pro Iliteraturu, které vydává internetový časopis www.iliteratura.cz,
zaměřený na zpravodajství o literatuře z celého světa.

Zapojit svou knihu může úplně každý. Pokud si nebude vědět rady,
jsou tu knihovny, které poradí, pomohou. D.C.

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

v rámci rezervačního systému „CB - SYSTEM“.
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Nabídka městského rezervačního
systému CBsystem – léto 2013

Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se ko-

nají v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky

v Kulturním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 8. 8. – Princezna se zlatou hvězdou – hrad Nové Hrady

¡ 15. 8. – Syndibád – hrad Nové Hrady

¡ 20. 8. – Kašpárek v rohlíku – radniční nádvoří, ČB

¡ 22. 8. – O Jankovi a jeho zvířátkách – hrad Nové Hrady

¡ 29. 8. – Perníková chaloupka – hrad Nové Hrady

Divadelní představení, muzikály:
¡ 2. 8. – Divadlo Vizita + koncert Spirituál Kvintet

– Zeměloď Sázava, Sedliště

¡ 26. 7. – 24. 8. – Casanova – Hluboká n. Vlt.

¡ 9., 10. 8. – Čtyři dohody (J. Dušek) – Koječín pod Helfenburkem

¡ 11. 8. – Pátá dohoda (J. Dušek) – Koječín pod Helfenburkem

¡ 14. 8. – 24. 8. – Legenda o Závišovi a Kunhutě – Hluboká n. Vlt.

¡ 20. 8. – Apartmá v hotelu Plaza – DK Metropol, ČB

¡ 23. 8. – Labyrint světa (Teátr Víti Marčíka) – klášter Borovany

Otáčivé hlediště Český Krumlov 2013:
¡ 15. 6. – 24. 8. – Pták Ohnivák a liška Ryška (dětské představení)

¡ 2. – 4. 8. – Romeo a Julie

¡ 6. – 17. 8. – Ženy Jindřicha VIII.

¡ 21. 8. – 7. 9. – Dekameron

Komentované prohlídky:
¡ 5. 7. – 20. 9. – Rožmberské nebe – Rožmberk n. Vlt.

¡ 11. 7. – 19. 9. – Budějovická ohlédnutí,
aneb historií města křížem krážem – ČB

¡ 27. 9. – Rožmberské nebe – derniéra – Rožmberk n. Vlt.

Koncerty, zábavné pořady, festivaly:
¡ 2. 8. – Sax Power Kateřiny Pavlíkové – Klášter Borovany

¡ 7. 8. – Nezmaři – radniční nádvoří, ČB

¡ 9. 8. – Hudba romantismu – zámek Nové Hrady

¡ 9. 8. – Spirituál kvintet – klášter Borovany

¡ 9. – 10. 8. – Jihočeský jazzový festival 2013 –
Piaristické nám., ČB

¡ 14. 8. – Jazz na půdě, jazZÍKAspol – Klášter Borovany

¡ 16. 8. – Aneta Langerová – Borovany

¡ 28. 8. – Jazz na půdě - Two Towers Jazz – Borovany

¡ 23. 8. – Zdeněk Vřešťál – kapela Neřež –
Kulturně-spolkový dům, Nové Hrady

¡ 30. 8. – Filharmonické dechové trio – Klášter Borovany

¡ 5. 9. – Beseda se Zdeňkem Troškou – Borovany

¡ 20. 9. – Varhany a klarinet – Jan Tůma –
Kostel Navštívení Panny Marie, Borovany

Sportovní utkání:
¡ 2. 8. – FC Viktoria Žižkov – Střelecký ostrov, ČB

¡ rezervace permanentek na sezonu 2013/2014
– Střelecký ostrov, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na

www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáško-
vých plemen Lohman hnědý,Tetra hnědá a Dominant žíhaný,krope-
natý, černý, žlutý, modrý a bílý. Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18. týdnů, cena 159 – 170 Kč/ks – v začátku
snášky 178 Kč/ks

Prodeje se uskuteční:v pondělí 13. května 2013
Nové Hrady – parkoviště u potravin – v 11.20 hod.
Případné bližší informace tel.: 728 605 840 728 165 166 415 740 719

Při prodeji slepiček – nová služba- výkup králičích kožek
– cena 22-35 Kč/ks

JUDr. Vlasta Veselá,
Zahradní 340, Nové Hrady,

tel. 606 624 593,
poskytuje veškeré

právní služby,
praxe v oboru 35 let.

Poskytujeme půjčky 5 – 10.000 Kč
pro zaměstnance, ženy na mateřské dovolené,

starobní a invalidní důchodce.

Volejte tel. 773 683 143.

Pohřební služba
Záviš s. r. o.

Kancelář: Trhové Sviny, Školní 661 (bývalý areál Fruty)
České Budějovice (naproti pracovnímu úřadu)

Převoz zesnulých, projednání pohřbů, kremace.
Projednání včetně sobot i nedělí.

Otevřeno  denně Po-Pá: 7.30 – 15.30 hod.

Po pracovní době, v případě nepřítomnosti, v noci.

Volejte nonstop služba: 602 888 552, 725 856 131

Ü
Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR AFI K A

Ing. Milana Hromasová

řádková inzerce

� ANGLIČTINA – klasická nebo on-line výuka, tel. 728 644 683

� Prodám piano Tchiedel, A. Grand – Berlin – London, r. 1906“,
za 3.000Kč, tel. 606 187 696, Svébohy

· Pronájem bytu 3+1 v panelovém domě. Tel.: 728 723 401

· Koupím starou truhlu. Dobře zaplatím. Tel.: 603 169 767


