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Rozpočty, projekty, plány
Původně jsem si myslel, že do listopadové NZ napíši jen krátkou informaci o přípravě roz-

počtu pro příští rok s tím, že již budeme moci trochu více plánovat a nejen v radě, finanční komisi
a zastupitelstvu řešit, které priority města a osad budeme v rámci příštího rozpočtového roku ře-
šit. Bohužel však příprava rozpočtu bude komplikovanější, než jsme předpokládali. Důvodem je
prodloužení administrace velkých investičních projektů, které naše město realizovalo v před-
chozích letech a které musely být předfinancovány formou úvěru. Přestože jsme podklady k vy-
účtování předali již na konci loňského resp. začátku letošního roku, probíhá administrace
a proplácení ze strany poskytovatelů dotací velmi pomalu. Vzhledem k tomu, že teprve na konec
října a začátek listopadu jsou plánovány fyzické kontroly výstupů projektů, nemáme jistotu, zda
budou dotace vyplaceny alespoň do konce roku. S ohledem na skutečnost, že po celou dobu musí
Město Nové Hrady platit úroky z úvěrů, muselo dojít i v rámci letošního schváleného rozpočtu
k změnám, které znamenaly zejména omezení dalších investičních akcí (např. koupaliště, výkup
některých pozemků pro ZTV). Z tohoto důvodu jsme také další projekty, na které máme přislíbe-
né dotace (ale které musíme taktéž kompletně předfinancovat), odsunuli k realizaci na příští
rok. Naším záměrem je nejprve doúčtovat již proběhlé akce, po obdržení dotace okamžitě
splatit úvěry a poté s čistým štítem vykročit k dalším akcím. Finanční prostředky pro příští rok
jsou již zajištěny např. na rekonstrukci bytů v Domě s pečovatelskou službou, úpravu veřejného
prostranství mezi Zahradní čtvrtí a ZTV Pod Zámeckým, rekonstrukci obřadní síně na radnici
a rekonstrukci objektu bývalých jeslí. V současné době probíhá též výběrové řízení na rekultiva-
ci skládky a v průběhu zimních měsíců bychom měli v rámci projektu řešícího snížení imisní zá-
těže z dopravy získat zametací stroj, který budou TSM používat k zametání a snížení prašnosti
ve městě a osadách.

Připraveny jsou též projektové žádosti k pokračování revitalizace našich sídlišť (parkovací
plochy, zeleň, rekonstrukce chodníků, kanalizace apod.) a připravujeme i projektové žádosti pro
další investiční i neinvestiční akce. Jak jsem
však již uvedl, veškeré realizace nyní musíme
tlumit do doby, než budou proplaceny již při-
slíbené dotace. Přestože z tohoto důvodu ne-
bude v rámci přípravy rozpočtu na rok 2014
příliš velký prostor pro finančně náročné akce,
mohou občané v průběhu listopadu přímo (pí-
semně či ústně na MěÚ) nebo prostřednictvím
svým zvolených zástupců dávat návrhy, které
poté finanční komise, rada a zastupitelstvo po-
soudí a případně zařadí do rozpočtu.

Mgr. Vladimír Hokr

Pozvánky na listopad
9. 11. Koncert Slávka Klecandry
9. 11. Kurz genealogie v kovárně
11. 11. Svatomartinské odpoledne

a Martinská jízda
14. 11. Přednáška v Novohradském

muzeu „Novohradské hory –
fenomén vysídlené krajiny“

15. 11. Společenský a taneční večer
s hudbou

23. 11. Kurz genealogie v kovárně
27. 11. Koncert KPH v T. Svinech
29. 11. Přednáška v Novohradském

muzeu „Počátky krajinných
parků v Čechách“

30. 11. Prodejní výstava knih
v knihovně

30. 11. Adventní tvořivá dílna
v Koželužně

30. 11. Předvánoční setkání seniorů
30. 11. – 1. 12.  Vánoce u pana správce

na státním hradě

Poslední říjnovou sobotu zvala novohradská
kovárna na Bramborování, při krém bylo jed-
nak co ochutnávat, tak i co „bramborově“ vy-
rábět.                                                        K. J.

Poslední říjnovou sobotu se konaly tradiční
Podzimní hradní slavnosti, které přilákaly hod-
ně návštěvníků. Díky celodennímu programu,
který opět nabídnul a prozradil něco z�naší
historie a určitě i díky krásnému počasí bylo
velmi příjemné si den na hradě užívat. Prog-
ram slavností doplnily i páteční večerní hrané
prohlídky.                                                 K. J.

Oddíl TJ Karate má v�tomto čísl 4 články a mno-
ho fotografií, kterými informuje o svojí činnosti.
A má skutečně o čem, tak neváhejte a čtěte. K. J.

V�říjnu se uskutečnil odborný výlet žáků ZŠ N.
Hrady do Českého Krumlova. Na programu
byla návštěva grafitového dolu, Ateliéru Seidl
a prohlídka SUPŠ sv. Anežky České.
Více o tom slovem i obrazem uvnitř čísla. K. J.
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Zápis z 92. schůze městské rady
ze dne 16.9.2013

� 1. Kontrola usnesení z 91. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 91. jednání rady.

� 2. Žádost o opravu komunikace
Rada města bere na vědomí žádost p. Karla
Šnokhause, Trhové Sviny o opravu komuni-
kace parc. č. 1433 v k.ú. Nakolice s tím, že
oprava komunikace je zařazena do plánu
oprav. Rada pověřuje starostu dalším jed-
náním ve věci přípravy projektové doku-
mentace k předmětné komunikaci a její
realizace v rámci realizace plánu společ-
ných zařízení v rámci komplexní pozemko-
vé úpravy katastrálního území Nakolice.
(Rada obdržela od p. Karla Šnokhause, Tr-
hové Sviny žádost o opravu komunikace
parc. č. 1433 v k.ú. Nakolice. Komunikace
je dle oznámení p. Šnokhause pro osobní
vozidlo velmi obtížně sjízdná.)

� 3. Žádost o sjednání nápravy
Rada města bere na vědomí žádost p. Jana
Debery, Nové Hrady a postupuje ji Tech-
nickým službám města Nových Hradů k vy-
řízení.
(Rada obdržela od p. Jana Debery, Nové
Hrady žádost o sjednání nápravy ve věci pa-
dání omítky z domu čp. 79 - Český dům a
zajištění štítu domu tak, aby nedocházelo
při dešti k zatékání do bytu.)

� 4. Žádost o ukončení pronájmu
Rada města souhlasí s ukončením pronájmu
a nájemní smlouvy k pozemku parc. č. 2357
v k.ú. Byňov k 31.12.2013.
Rada města schvaluje záměr pronájmu po-
zemku parc. č. 2357 v k.ú. Byňov a pověřu-
je tajemnici MěÚ zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Františka Krtka,
Štiptoň žádost o ukončení pronájmu po-
zemku parc. č. 2357 v k.ú. Byňov k datu
31.12.2013.)

� 5. Žádost o povolení výjimky
Rada města jako zřizovatel povoluje výjim-
ku z počtu účastníků oddělení školní druži-
ny Základní školy Nové Hrady, z 90 na
100 účastníků, ve třech odděleních.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady žádost o povolení výjimky
z nejvyššího počtu žáků podle § 23 odst. 5
školského zákona. Škola žádá o povolení
výjimky z počtu účastníků oddělení školní
družiny. Ve třech odděleních bude celkem
100 účastníků, čímž bude překročeno
o 10 účastníků ve třech odděleních.)

� 6. Informace OŽP
Rada města bere na vědomí informaci Od-
boru životního prostředí MěÚ Nové Hrady
o údržbě zámeckého parku.
(Rada obdržela od Odboru životního prostře-
dí MěÚ Nové Hrady informaci o kontrolní

pochůzce zámeckým parkem Nové Hrady,
která byla provedena ve spolupráci s komisí
životního prostředí. Při kontrole nebyly
zjištěny závady v údržbě parku.)

� 7. Oznámení o kladném výsledku
hodnocení přijatelnosti
Rada města bere na vědomí oznámení Úřa-
du regionální rady regionu soudržnosti Ji-
hozápad o kladném výsledku přijatelnosti
projektu: Revitalizace Buquoyské hrobky a
městského opevnění pro rozvoj cestovního
ruchu v Nových Hradech.

� 8. Zpráva o auditu operace
Rada města bere na vědomí Zápis Minister-
stva financí ČR o auditu operace: Nové Hrady
– výstavba a modernizace místních komuni-
kací.

� 9. Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2013
Rada města bere na vědomí Zápis Krajské-
ho úřadu Jihočeského kraje z dílčího pře-
zkoumání hospodaření za rok 2013.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje Zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření za rok 2013 s tím, že není třeba
přijmout opatření k nápravě chyb.)

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

� 11. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 12. Pozemek – cesta v k.ú. Nakolice
Rada města bere na vědomí žádost p. Tomá-
še Vokůrky o zrušení polní cesty na pozem-
ku parc. č. 1372 v k.ú. Nakolice a pověřuje
starostu města provedením místního šetření
za účasti členů osadního výboru.
(Rada obdržela od p. Tomáše Vokůrky žá-
dost o zrušení polní cesty na jeho pozemku
parc. č. 1372 v k.ú. Nakolice. Jeho pozemek
je využíván jako místní cesta.)

� 13. Koupě pozemku k.ú. Nové Hrady
Rada města souhlasí s koupí pozemku parc.
č. 331 o celkové výměře 151m2 v k.ú. Nové
Hrady od pí. Hany Bohuslávkové, Vrch-
lického 94, Sokolov a pí. Lenky Bílkové,
Jiřího z Poděbrad 2018/7, Sokolov za část-
ku 120,-Kč/m2 a postupuje návrh koupě po-
zemku k projednání zastupitelstvu města.
(Starosta informoval radu o jednání s pí. Bo-
huslávkovou a pí. Bílkovou, Sokolov o kou-
pi pozemku parc. č. 331 o výměře 151 m2

v k.ú. Nové Hrady. Pozemek se nachází
u fotbalového hřiště Tělovýchovné jednoty
Nové Hrady.)

� 14. VZ – Rekultivace skládky odpadu
Jižní Město Nové Hrady
Rada města schvaluje zadávací dokumenta-
ci stavby - veřejné zakázky na stavební prá-
ce, užší řízení - Rekultivace skládky odpadu
Jižní Město Nové Hrady a pověřuje Inves-

tiční a majetkový odbor MěÚ Nové Hrady
další administrací projektu.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY,
spol. s r.o. České Budějovice podrobné
podmínky zadávací dokumentace veřejné
zakázky - užší řízení - podlimitní zakázka
na stavební práce: Rekultivace skládky od-
padu Jižní Město – Nové Hrady.)

Zápis z 93. schůze městské rady
ze dne 30.9.2013

� 1. Kontrola usnesení z 92. jednání rady
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 92. jednání rady města.

� 2. Přikoupení pozemku
Rada města bere na vědomí žádost Bronis-
lava a Hany Filipkových, České Budějovi-
ce o prodej pozemku parc. č. 12/1 k.ú.
Obora, pověřuje místostarostu p. Šlence
místním šetřením a dále postupuje žádost
Osadnímu výboru Nakolice, Obora, Vyšné
k vyjádření.

� 3. Žádost o odprodej části pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Patri-
ka Auzského o prodej části pozemku parc.
st. č. 1/1 k.ú. Obora, pověřuje místostarostu
p. Šlence místním šetřením a dále postupuje
žádost Osadnímu výboru Nakolice, Obora,
Vyšné k vyjádření.

� 4. Odstoupení od kupní smlouvy
Rada města bere na vědomí odstoupení
p. Leoše Brychty, Nové Hrady od kupní
smlouvy ze dne 8.7.2013 a postupuje infor-
maci na vědomí zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od p. Leoše Brychty, Nové
Hrady odstoupení od kupní smlouvy ze dne
8.7.2013 k prodeji pozemku parc. č. 35/2
k.ú. Nové Hrady, neboť Katastrální úřad pro
Jihočeský kraj zamítl návrh na vklad vlast-
nického práva, z důvodu nesrovnalosti
v geometrickém plánu.)

� 5. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení práva VB
Rada města bere na vědomí žádost společ-
nosti SETERM CB a.s., České Budějovice
o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zří-
zení práva věcného břemene pro společnost
E.ON Distribuce, a.s. na akci: Údolí, K 429/3,
Vlček - úprava NN, za jednorázovou úhra-
du ve výši 10.000,-Kč bez DPH. Smlouvou
bude zatížen pozemek parc. č. 1445/2 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Rada postupuje
smlouvu ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB a.s. České Budějovice žádost o uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva
věcného břemene na akci: Údolí, K 429/3,
Vlček - úprava NN. Stavbou bude dotčen
pozemek parc. č. 1445/2 k.ú. Údolí u No-
vých Hradů ve vlastnictví města.)

� 6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
Rada města schvaluje Dodatek č. 2 ke
Smlouvě o výpůjčce ze dne 19.11.2012

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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s ČR - Ministerstvo vnitra a pověřuje staros-
tu jeho podpisem.
(Rada obdržela od Policejního prezidia ČR,
odbor správy majetku návrh Dodatku č. 2 ke
smlouvě o výpůjčce ze dne 19.11.2012, jed-
ná se o výpůjčku areálu TSM (bývalá rota).
Předmětem dodatku je prodloužení doby tr-
vání smlouvy, a to do 30.9.2014.)

� 7. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí Zápis z jednání ko-
mise sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
25.9.2013 a zařazuje pí. Hanu Horáčko-
vou, p. Jana Šillera, pí. Ivanu Rafaeliso-
vou, p. Jiřího Čížka do seznamu uchazečů
o byt v DPS.
Rada na základě doporučení komise souhla-
sí s přidělením uvolněného bytu č. 38 v DPS
pí. Vlastě Bicanové, Májová 37, Kájov.
Rada projednala žádost pí. Marty Kyselové
o výměnu bytu v DPS Nové Hrady s tím, že
v současné době není výměna možná z dů-
vodu, že není zájemce o byt 1+1 v DPS.
(Rada obdržela Zápis z jednání komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
25. září 2013, s doporučením a návrhem pro
radu.)

� 8. Územní energetická koncepce
Rada města bere na vědomí Územní energe-
tickou koncepci Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od Energy Centre České
Budějovice Územní energetickou koncepci,
vypracovanou pro Město Nové Hrady.)

� 9. Oznámení o vyhlášení a schválení
plánu Národní přírodní rezervace
Žofinka
Rada města bere na vědomí oznámení Mi-
nisterstva životního prostředí o vyhlášení a
schválení plánu Národní přírodní rezervace
Žofinka.

� 10. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

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

� 12. Projekt rybníky
Rada souhlasí s přípravou projektové žá-
dosti do výzvy č. 50 Operačního programu
Životní prostředí, oblast podpory 6.4. Opti-
malizace vodního režimu krajiny a pověřuje
starostu ve spolupráci s MěÚ Nové Hrady
přípravou podkladů pro její podání.
(Rada byla starostou informována o mož-
nosti podání žádosti v rámci výzvy č. 50
Operačního programu Životní prostředí, ob-
last podpory 6.4. Optimalizace vodního re-
žimu krajiny. Výše dotace v rámci tohoto
opatření je 70% uznatelných nákladů. Měs-

to Nové Hrady by v rámci předkládaného
projektu mohlo požádat o dotaci na rozšíře-
ní rybníků, opravy hrází a odbahnění.)

� 13. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke Kup-
ní smlouvě se společností XANADU a.s.,
Praha a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti XANADU
a.s., Praha návrh dodatku č. 1 ke kupní
smlouvě k dodávce serveru pro městský
úřad. Dodatkem se prodlužuje termín dodá-
ní do 31.10.2013 a rozšíření dodávky o 1 ks
licence SW.)

� 14. Odvolání k výběrovému řízení
Rada města bere na vědomí odvolání firmy
MDI - Ing. Miroslav Dráždil ve věci výbě-
rového řízení " Rekonstrukce dveří požární
zbrojnice Údolí". Rada konstatuje, že vy-
braný dodavatel splnil minimální požadav-
ky předmětu díla ve všech bodech
citovaných v odvolání, a z tohoto důvodu
zamítá odvolání firmy MDI - Ing. Miroslav
Dráždil.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyjádření
k odvolání proti rozhodnutí zadavatele o vý-
běru nejvhodnější nabídky, společnosti
MDI - ing. Miroslav Dráždil k výběrovému
řízení " Rekonstrukce dveří požární zbrojni-
ce Údolí". Odvolání bylo posouzeno a bylo
konstatováno, že vybraný dodavatel splnil
minimální požadavky předmětu díla ve
všech bodech odvolání společnosti MDI -
Ing. Miroslav Dráždil.)

� 15. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
Rada města schvaluje Smlouvu o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene s ČR -
Krajské ředitelství policie Středočeského
kraje a pověřuje starostu podpisem smlouvy
na akci: ZTV Nové Hrady - Jižní Město -
1. etapa.
(Rada obdržela od ČR - Krajské ředitelství
policie Středočeského kraje návrh smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene k akci: ZTV Nové Hrady - Jižní Město
- 1. etapa" - kanalizační sběrač. Smlouvou
budou zatíženy pozemky parc. č. 944/1 a
č. 944/8 v k.ú. Nové Hrady s nimiž přísluší
hospodařit Krajskému ředitelství policie
Středočeského kraje. Město jako oprávněný
je povinno uhradit jednorázovou částku ve
výši 20.000,-Kč.)

� 16. Smlouva o dílo – dodatek č. 1
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o dílo č. 010/2013 se společností
ITS Praha, spol. s r.o. Modřice a pověřuje
starostu jeho podpisem.
(Rada obdržela od společnosti ITS Praha,
spol. s r.o. návrh Dodatku č.1 ke smlouvě
o Dílo č. 010/2013 o dodávce a montáži plo-
šiny pro základní školu. Předmětem dodat-
ku je prodloužení termínu dodávky do
22.10.2013.)

ZÁPIS z 21. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 26. září 2013
Přítomni:

p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr,
p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít
Kasan, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr
Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska,

Omluveni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Jan Koll-
mann, pí. Mgr. Jarmila Kubaláková, p. Ing.
František Štangl, p. Lukáš Winzberger
Celkem bylo přítomno 10 členů zastupitel-
stva.

Zapisovatel:
Bc. Jana Káplová - tajemnice MěÚ.
Pan starosta zahájil zasedání, které se kona-
lo od 18.00 hodin v sále "Koželužny" v No-
vých Hradech. Bylo přítomno 10 členů
zastupitelstva, tj. nadpoloviční většina a za-
stupitelstvo je usnášeníschopné. Pan staros-
ta konstatoval, že zápis z 20. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení z 20. jednání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Změny rozpočtu
4. Úvěrové smlouvy – projekty ROP
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Doplnění programu nebylo podáno. Předlo-
žený program byl schválen – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány, p. Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to: p. Bc. Josef Vochoska, p. Miroslav
Šlenc, pí. Emilie Koppensteinerová.
Hlasování o členu návrhové komise p. Bc.
Josefu Vochoskovi.

Hlasování:
Pro 9
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Jiří Vi-
cány
Proti 0
Zdržel se 1
p. Bc. Josef Vochoska
Hlasování o členu návrhové komise p. Mi-
roslavu Šlencovi.

Hlasování:
Pro 9
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
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Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
p. Miroslav Šlenc

Hlasování o členu návrhové komise pí. Emilii
Koppensteinerové.

Hlasování:
Pro 9
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se 1
pí. Emilie Koppensteinerová

Návrhová komise byla schválena. Předsedou
komise byl zvolen p. Bc. Josef Vochoska.
Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
21. jednání zastupitelstva, a to p. Ivana Doro-
toviče, p. Ing. Ludovíta Kasana.
Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návrhu
– 8 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

Hlasování:
Pro
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Mi-
chale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska
Proti 0
Zdržel se
p. Ivan Dorotovič, p. Ing. Ludovít Kasan

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání
zastupitelstva

Kontrolu usnesení z 20. veřejného jednání zastu-
pitelstva přednesl přítomným starosta p. Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací při plnění
těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu rozpra-
covanosti se nalézají jednotlivě přednesené
body.
V 18.15 hodin se dostavil p. Ing. František
Štangl a hlasoval od bodu č. 1.
Zastupitelstvo města bere na vědomí kontrolu
usnesení z 20. veřejného jednání zastupitel-
stva města – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem
2.1. Prodej pozemku v k. ú. Údolí u Nových
Hradů
Pan starosta uvedl, že o prodeji již bylo jedná-
no v zastupitelstvu v roce 2006. Prodej byl
schválen pro manžele Lavrincikovi, ale nedo-
šlo k podpisu kupní smlouvy. Nyní by poze-
mek z důvodu změny rodinných poměrů
kupovala pouze pí. Humpálová.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda již v roce
2006 byl vypracován geometrický plán a zda
jej hradilo město.
Pan starosta odpověděl, že geometrický plán
byl vyhotoven v roce 2006 a i jako v jiných
případech jej hradilo město.
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení z
22. veřejného jednání zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 27. 4. 2006, bod 2.7 a
nově schvaluje prodej části pozemku parc. č.
1440/4 (dle GP parc. č. 1440/8) o výměře 7 m2

v k. ú. Údolí u Nových Hradů pí. Haně Hum-
pálové, za cenu 100,- Kč/m2 + úhradu nákladů
za geometrický plán. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy - 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Pan starosta konstatoval, že i v tomto případě
se jedná o schválený prodej pozemku v roce
2006. Po schválení vznesli připomínky man-
želé Jurkovi ohledně věcného břemene u toho-
to pozemku. Vše bylo dojednáno a vyřešeno i
za účasti stavebního úřadu.
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení
z 23. veřejného jednání zastupitelstva města
Nových Hradů ze dne 15. 6. 2006, bod 2.5 a
nově schvaluje prodej části pozemku parc. č.
987/1 (dle GP parc. č. 987/4) o výměře 45 m2

v k. ú. Nové Hrady, manželům Svatoslavu a
Marii Jurkovým, za cenu 100,- Kč/m2 + úhra-
du nákladů za geometrický plán. Zastupitel-
stvo pověřuje starostu podpisem smlouvy –
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska,
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Prodej pozemků k. ú. Nové Hrady
U tohoto prodeje pozemků pan starosta vy-
světlil, že se jedná o pozemky pod trafostanicí
v areálu základní školy a původně byla schvá-
lena smlouva o smlouvě budoucí. Po dokonče-
ní stavby došlo k zaměření a zpřesnění,
společnost předložila novou již kupní smlou-
vu s přesnou výměrou a navrhla kupní cenu ve
výši 200,- Kč/m2.
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení ze
14. jednání Zastupitelstva města Nové Hrady
ze dne 20. 9. 2012, bod 2.4 a nově schvaluje
prodej části pozemků parc. st. č. 830 a parc. č.
52/1 - dle GP parc. č. st. 830 - 7 m2, parc. č.
2292 - 3 m2, parc. č. 52/4 - 4 m2 v k. ú. Nové

Hrady společnosti E.ON Distribuce, a.s. se
sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějo-
vice za cenu 200,- Kč/m2. Zastupitelstvo po-
věřuje starostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
I v tomto případě dle konstatování pana sta-
rosty dochází ke zpřesnění původní smlouvy.
Protože se pozemky, kterých se zřízení věcné-
ho břemene týká, nachází ve dvou katastrech,
musí být dle požadavku E.ON Distribuce, a. s.
schváleny dvě smlouvy dle jednotlivých ka-
tastrů.
Zastupitelstvo města revokuje své usnesení
z 16. jednání Zastupitelstva města Nové
Hrady ze dne 20. 12. 2012, bod 2.8 a nově
schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu
č. 1040001220/003 za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH pro stavbu společ-
nosti E.ON Distribuce, a.s. na akci: Štiptoň,
Kapinos - zahuštění TS (stavbou bude zatížen
pozemek parc. č. 2600 v k. ú. Byňov) a Smlou-
vu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu č. 1040001220/008
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH pro stavbu společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. na akci: Štiptoň, Kapinos - zahuštění
TS (stavbou bude zatížen pozemek parc. č.
515 v k. ú. Štiptoň). Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smluv  – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p.
Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef
Vochoska
Proti 0
Zdržel se 0

2.5. Prodej pozemků k. ú. Údolí u Nových
Hradů
Pan starosta uvedl, že pozemky, o jejichž pro-
dej bylo zažádáno, se nachází v bezprostřední
blízkosti nemovitostí manželů Novotných a
o pozemky žádá jejich syn. Žádost byla projed-
nána v osadním výboru, který prodej doporu-
čil. Rada navrhla prodej za částku 100,-Kč/m2.
Zastupitelstvo města schvaluje prodej poze-
mků parc. č. st. 179/2 o výměře 30 m2, parc. č.
741/10 o výměře 2 m2, parc. č. 741/11 o výmě-
ře 2 m2 a parc. č. 741/12 o výměře 18 m2 v k. ú.
Údolí u Nových Hradů p. Petru Novotnému,
za cenu 100,- Kč/m2. Zastupitelstvo pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.
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Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 0

2.6. Dodatek ke Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene

U tohoto bodu dle konstatování pana staros-
ty dochází ke změně trasy vedení elektric-
kého zařízení, které bude řešeno dodatkem
ke smlouvě, neboť nedošlo k dohodě s jiným
majitelem nemovitostí v této lokalitě.
Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2
ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene pro stavbu společnosti
E.ON Distribuce, a.s. "Hlinov – zahuštění
TS". Zastupitelstvo pověřuje starostu pod-
pisem Dodatku č. 2 – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 0

2.7. Koupě pozemku k. ú. Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že majitelky pozemku
nabídly městu ke koupi pozemek, který se
nachází v areálu tělovýchovné jednoty -
částečně pod fotbalovým tréninkovým hřiš-
těm. Podle cenové tabulky města by částka
vycházela na 70,- Kč/m2. Představa majite-
lek nemovitosti byla ve výši 120,- Kč/m2 a
bylo by tím i vyřešeno i dlouhodobé využí-
vání tohoto pozemku tělovýchovnou jedno-
tou. Rada proto zastupitelstvu doporučila
akceptovat tuto cenu, neboť jinak by hrozila
komplikace ve využívání tréninkového
hřiště.
Zastupitelstvo města schvaluje koupi pozemku
parc. č. 331 o celkové výměře 151 m2 v k. ú.
Nové Hrady od pí. Hany Bohuslávkové a
pí. Lenky Bílkové, za částku 120,- Kč/m2.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska,
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
Rozpočtová opatření č. 7 a č. 8 již byla
schválena radou města, jedná se o přesuny
v rozpočtu v rámci jednotlivých položek.
Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtové opatření č. 7/2013 a č. 8/2013 –
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Úvěrové smlouvy – projekty ROP
4.1. Úvěr – Modernizace místních
komunikací

Pan starosta vysvětlil, že u obou úvěrů se
jedná o předfinancované projekty z Regio-
nálního operačního programu NUTS II Ji-
hozápad. Vyúčtování projektu Modernizace
místních komunikací Nové Hrady - zlepšení
dostupnosti a bezpečnosti na daných úse-
cích bylo předloženo poskytovateli na konci
roku 2012, dle sdělení referentky by mohl
být do konce roku vyúčtován. U tohoto
projektu je prodloužení lhůty k vyplacení
dotace zcela jasně způsobeno poskytova-
telem dotace. Limit pro splacení úvěrů
byl stanoven do 28. 2. 2014, a to s ohle-
dem na možnost prodloužení termínu do-
končení administrace a proplacení dotace.
Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda je ve
smlouvě zakotvena možnost předčasného
splacení úvěru.
Pan starosta odpověděl, že dle úvěrové
smlouvy je město po obdržení dotace povin-
no splatit úvěr nejpozději do 15ti dnů.
Zastupitelstvo schvaluje prodloužení úvěru
s Komerční bankou, a. s. k projektu Moder-
nizace místních komunikací Nové Hrady -
zlepšení dostupnosti a bezpečnosti na da-
ných úsecích (CZ.1.14/1.5.00/13.02382) do
28. února 2014. Zastupitelstvo pověřuje sta-
rostu podpisem příslušného dodatku k úvě-
rové smlouvě – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 0

4.2. Úvěr – "Statek"
Dle konstatování pana starosty byl tento
projekt rozsáhlejší a složitější, bylo zde více
dodatků na vícepráce a změny realizace.
Projekt prochází pečlivou kontrolou, město
musí dokládat další doklady k vyúčtování.
Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termí-
nu dokončení administrace projektu.

Zastupitelstvo schvaluje prodloužení úvěru
č. 10230/10/LCD s Českou spořitelnou, a. s.
k projektu Nové Hrady - investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality společen-
ského a spolkového života, do 28. února
2014. Zastupitelstvo pověřuje starostu pod-
pisem příslušného dodatku k úvěrové
smlouvě – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Vladimír Hokr, p.
Mgr. Michal Jarolímek, p. Ing. Ludovít Kasan,
pí. Emilie Koppensteinerová, p. Petr Michale, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace z řad za-
stupitelů města ani občanů.

� 8. Diskuse
Pan starosta otevřel téma Sokolího hnízda.
V pondělí tohoto týdne proběhla prohlídka
areálu, kdy správce areálu přítomné členy
zastupitelstva informoval o údržbě a opra-
vách jeho jednotlivých částí. Majitel se za-
tím nevyjádřil k podmínkám bezúplatného
převodu a jeho udržitelnosti. Město by mu-
selo prokázat veřejný zájem asi cca 5 let.
Vedení města kontaktují soukromé osoby
nebo neziskové organizace, zda by zde
mohly vyvíjet svou činnost, např. organizo-
vat tábory. Pan starosta konstatoval, že po
prohlídce areálu již nemá obavu z nákladů
na jeho provoz. Pokud by se zajistil partner,
určitě by stálo za zvážení podání žádosti
o bezúplatný převod areálu na město.
Pan Šlenc uvedl, že prostředí osobně zná,
svůj názor již řekl minule s tím, že nepožá-
dat i o druhou část by byla chyba. Je zde
krásné prostředí, žádné velké náklady na
opravy. Samozřejmě by se zde zatím ne-
dalo podnikat, ale přijít o tento prostor by
byla opravdu škoda.
Pan Dorotovič se dotazoval, zda by byl pře-
vod bez tzv. domečku a jídelny, tzn. že nej-
lukrativnější objekt by si Policie ponechala.
Dále konstatoval, že např. na ošetřovně byla
vždy vlhkost.
Pan starosta dále ještě upřesnil, o které po-
zemky na minulém jednání město požádalo
a které spadají do druhé části, o kterou by
bylo možno dále žádat. V areálu je velký
objekt s jídelnou a ošetřovnou, společenská
chata, chatky. Volejbalové hřiště si nechá
Policie a i domeček před tím. Pro Policii je
to oblíbená lokalita a nechtějí o to přijít, ku-
chyni nepotřebují. Pokud se požádá o bez-
úplatný převod, musí se hledat naplnění pro
tento areál. Jednání s Policií je zdlouhavé a
daly by se využít další dotační tituly.
Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda bylo měs-
to informováno, že bylo požádáno o navrá-
cení pozemku v této lokalitě v rámci
církevních restitucí.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6
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Pan starosta odpověděl, že město ví o této in-
formaci.
V 18.59 odešel pan Dorotovič.
Pan Ing. Štangl se dotazoval na komunikaci –
průtah obcí Jakule směrem na Hranice, neboť
se věc řeší již dlouho. Také průtah Údolím č.
II/156 není v dobrém stavu, upozornil, zda by
to nemělo být předmětem reklamace a dále
měl ještě připomínku k hlášení rozhlasu bě-
hem smutečních obřadů na hřbitově, které jsou
hlášením rušeny. Také upozornil, zda by se
nemělo prověřit majetkové vypořádání areálu
tělovýchovné jednoty.
V 19.04 hodin se vrátil pan Dorotovič.
Pan starosta odpověděl, že zatím se neprová-
dělo majetkové prověření sportovního areálu.
Pozemek, který byl pod hokejovým hřištěm,
byl státu a byl již převeden TJ, proto se prověří
i ostatní pozemky v areálu.
Pokud se týká rozhlasu, již se dělaly dohody
na konkrétní časy, aby vyhlášení nerušilo mše,
zároveň, aby jej slyšeli i občané, kteří přijíždí
domů. Na druhou stranu je snahou okamžité
hlášení v urgentních případech, např. pokud
nepoteče voda. Hlášení rozhlasu a konání
smutečních obřadů bude řešeno s TSM tak,
aby vždy při smutečním obřadu došlo k předá-
ní informace na úřad či Kulturní a informační
centrum.
Pan starosta podotkl, že již obdržel podnět na
špatný stav kanálů i od osadního výboru. Rek-
lamace průtahu Údolím již byla řešena s p.
Bromem ze Správy a údržby silnic.
Průtah obcí Jakule by měl být řešen v rámci
rozpočtu SUS, ale zatím nejsou peníze. Ze
strany města byl činěn velký tlak na řešení
např. při jednání s radním Jihočeského kraje
pro dopravu p. Krákem. Stav komunikace je
špatný, v návrhu byly dva způsoby řešení -
pouze oprava krytu vozovky a celková rekon-

strukce. Tlak ze strany města je neustále vyví-
jen, ale rozhodující jsou krajské finance pro
Správu a údržbu silnic.
Pan Vicány upřesnil, že reklamace průtahu
Údolím se vyřizuje s tím, že společnost Euro-
via, která stavbu prováděla, stále informuje, že
kanály si ještě sedají a tudíž to zatím nelze
opravit. Silnice ale již praskla a je ztížena i
zimní údržba, proto je reklamace stále otevře-
na. Průtah Jakulí je opravdu zatím pořád otev-
řený. Dále uvedl, že by měla být řešena
komunikace mezi suškou Údolí a Hlinovem.
Pan Sýkora (občané) upozornil, že pokud se
bude dělat průtah Jakulí a budou se stavět
chodníky, je třeba majetkově vyřešit pozemky
pod nimi. Dále upozornil, že se občanům nelí-
bí stav a údržba nádraží ČD a jeho okolí. Také
komunikace kolem Prefy je rozbitá, pokud se
jenom zalepí, vydrží to jenom chvíli. Také se
mu nelíbí, jak své pozemky udržuje podnik
Lesy ČR a i hájovna na Jakuli chátrá. Majitel
slíbil, že skládku pneumatik na Jakuli odklidí,
ale jsou zde pořád. Ještě uvedl, že se mu nelíbí
stav bývalého "Charvátovce" v Byňově, lidi si
vše vysečou, dotazoval se, zda je zde nějaká
pomoc, např. přes stavební úřad.
Pan starosta uvedl, že "Charvátovec" již řešil
stavební úřad. Z pohledu stavebního úřadu je
stavba zabezpečena, přímé ohrožení tam není.
Pokud by byl vydán demoliční výměr, muselo
by demolici zaplatit město ze svého rozpočtu a
poté požadovat náhradu po majitelích.
S podnikem Lesy ČR proběhlo jednání, zda by
nám prodaly nebo pronajaly část pozemku
u hájovny, kde plánuje město výstavbu chod-
níku, zatím nedošlo k dohodě. Pan Žemlička
dále uvedl, že mají v plánu hájovnu opravit a
využívat.
Dále pan starosta ještě uvedl, že na základě žá-
dosti p. Tomáška proběhlo jednání a dojde ke
změně jízdního řádu a ke zlepšení dopravní
dostupnosti na trase Nové Hrady - Jakule k na-
vazujícímu vlaku do Č. Velenic. Při jednání se
zástupci JIKORDu se otevřela i debata, zda by

byla možnost přímého spojení do Českých
Budějovic před sedmou hodinou, aby občané
přijeli do ČB před osmou. Tento spoj by byl
zajímavý zejména pro studenty, kteří by ne-
museli jezdit již před šestou a dlouze čekat a
přestupovat v T. Svinech. Zatím mohou stu-
denti využívat kombinovaný spoj – autobus
+ vlak. Cenově vychází stejná cena autobus a
kombinace vlak + autobus. Pokrytí dojíždění
je jinak docela slušné a nebylo v poslední době
předmětem výhrad ze strany občanů.

Pan starosta dále uvedl, že stav vlakového ná-
draží je velmi neuspokojivý. Dráhy tvrdí, že
čekárnu otevírat nepotřebují a že na provoz
toalet a čekárny nejsou peníze.

Pan Ing. Štangl uvedl, že v případě hájovny na
Jakuli je třeba obrátit se přímo na ředitele, ne-
boť nevěří, že by společnost chtěla opravovat
hájovnu pro bydlení, když mají byt na Hra-
dech. Je třeba se domluvit, aby s tím něco udě-
lali. Chodníky na Jakuli je třeba projektově
připravit. Areál nádraží je špatně udržován,
České dráhy jezdí po kolejích, vše ostatní
vlastní Správa železniční dopravní cesty.
V organizaci je tlak na snižování nákladů a ve
všech malých nádražích je situace obdobná,
nádraží jsou ve špatném stavu a dělají ostudu
obcím.

Pan starosta ještě upřesnil, že špatný je i stav
přilehlého parkoviště a nájezdu na rampu u ná-
draží. Součástí projektové dokumentace je
chodník, který bude končit u Brunnerů. Pokud
se týká kanalizace, dotknout se pozemků i ji-
ných majitelů. Dle jeho názoru zatím nebudou
finanční prostředky na celkovou rekonstrukci,
neboť řešený projekt narazil na nesouhlas
Nové Vsi, proto je třeba v průtahu Jakulí udě-
lat alespoň nový koberec na stávající povrch.

Pan Michale upozornil, že budovy nádraží
jsou stále Českých drah, ale jedná se o jejich
převodu.

Pan starosta konstatoval, že je potřeba vyvolat
jednání se všemi zainteresovanými osobami,
stejně jako v případě údržby Terčina údolí,
kde již bylo naplánováno jednání, aby jeho
údržba byla příští rok v lepším stavu. Pokud
jsou v Terčině údolí tzv. "motýlí louky", které
mají jiný režim údržby, je třeba tyto lokality
označit, aby turisté věděli, proč tento stav je a
nevypadalo to, jako když traktoru provádějící-
mu seč došla nafta a úsek nebyl dosekán. V le-
tošním roce jsme uskutečnili projekt "Trávíme
čas v přírodě", který se týkal vybavení okolí
parkoviště při vstupu do Terčina údolí. Díky
tomuto projektu se zlepšilo zázemí parku a vý-
stupy projektu byly velmi kladně hodnoceny
občany i turisty.

� 9. Závěr a usnesení

Starosta města poděkoval všem přítomným
zastupitelům i občanům města za účast na
21. veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů a ukončil jednání zastupitelstva.

Jednání Zastupitelstva Města Nových Hradů
bylo ukončeno v 19.30 hodin.

Zápis předán k podpisu dne 30. 9. 2013

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

Schůzka k NPP Terčino údolí
Již v minulých číslech NZ jsem se vyjadřoval ke stavu Národní přírodní památky Terčino

údolí a informoval též o tom, že se pokusíme svolat jednání se všemi zainteresovanými sub-
jekty, abychom debatovali zlepšení stavu a péče o tuto památku.

Pozvání na jednání nakonec přijali nejenom zástupci ochrany přírody (CHKO Blanský
les, Agentura ochrany přírody), památkové péče (Národní památkový ústav) a Povodí Vlta-
vy, ale i poskytovatelé finančních prostředků k údržbě (SZIF), členové místních spolků
(ČSOP), zástupci osadního výboru či podnikatelů.

V úvodu jsme se shodli na tom, že největším problémem je kvalita práce firmy, která má
na starost sečení lučních porostů. Pan ředitel Ing. Chmel ze Státního intervenčního fondu
(SZIF) vysvětlil pravidla pro čerpání dotací k této činnosti. Vedoucí správy CHKO Blanský
les RNDr. Flašar sdělil, že i správa nebyla spokojena s kvalitou odváděné práce a již podniká
kroky k zajištění sečení luk novou firmou s tím, že snahou je, aby od příštího roku již vše
fungovalo lépe a dle předem daných pravidel.

V další části jsme debatovali podněty k zlepšení stavu parku, zejména péči o lavičky a vo-
dopád. Diskutovala se i péče o louku za Lázničkami, označení motýlích luk či příjezdová ces-
ta. Všemi přítomnými bylo odsouhlaseno, že se opakovaně setkáme na jaře, abychom se
vzájemně informovali o krocích a aktivitách, které byly přislíbeny.

Věřím, že tato schůzka a především dohodnuté závěry povedou k tomu, že již v příštím
roce se bude Terčino údolí vracet ke stavu, na který jsme byli v minulosti zvyklí a který bude
nám všem dělat více radosti. Mgr. Vladimír Hokr
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Volební okrsek č. 1
Nové Hrady I. – staré město
Volební účast 56,87 %

Výsledek hlasování:

číslo Název strany hlasy celkem v  %

1 Česká strana sociálně demokratická 110 23,01

2 Strana svobodných občanů 4 0,83

3 Česká pirátská strana 16 3,34

4 TOP 09 23 4,81

5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 0

6 Občanská demokratická strana 22 4,60

9 Politické hnutí Změna 4 0,83

10 Strana soukromníků ČR 1 0,20

11 Křesť. demokrat. unie – Čs. str. lidová 22 4,60

13 Suver. – Strana zdravého rozumu 5 1,04

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 0

17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 51 10,66

18 Dělnic. str. sociální spravedl. 8 1,67

20 ANO 2011 64 13,38

21 Komunistická str. Čech a Moravy 142 29,70

22 LEV 21 – Národní socialisté 0

23 Strana zelených 5 1,04

24 Koruna Česká ( monar. Strana ) 1 0,20

Volební okrsek č. 2
Nové Hrady II. – nové město
Volební účast 60,02 %

Výsledek hlasování:

číslo Název strany hlasy celkem v  %

1 Česká strana sociálně demokratická 176 27,76

2 Strana svobodných občanů 10 1,57

3 Česká pirátská strana 21 3,31

4 TOP 09 53 8,35

5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 0

6 Občanská demokratická strana 44 6,94

9 Politické hnutí Změna 4 0,63

10 Strana soukromníků ČR 5 0,78

11 Křesť. demokrat. unie – Čs. str. lidová 32 5,04

13 Suver. – Strana zdravého rozumu 5 0,78

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 2 0,31

17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 53 8,35

18 Dělnic. str. sociální spravedl. 5 0,78

20 ANO 2011 81 12,77

21 Komunistická str. Čech a Moravy 125 19,71

22 LEV 21 – Národní socialisté 4 0,63

23 Strana zelených 12 1,89

24 Koruna Česká ( monar. Strana ) 2 0,31

Volební okrsek č. 3 – Byňov
Volební účast 63,08 %

Výsledek hlasování:

číslo Název strany hlasy celkem v  %

1 Česká strana sociálně demokratická 27 22,13

2 Strana svobodných občanů 4 3,27

3 Česká pirátská strana 6 4,91

4 TOP 09 6 4,91

5 HLAVU VZHŮRU – volební blok 0

6 Občanská demokratická strana 7 5,73

9 Politické hnutí Změna 1 0,81

10 Strana soukromníků ČR 0

11 Křesť. demokrat. unie – Čs. str. lidová 10 8,19

13 Suver. – Strana zdravého rozumu 0

15 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 0,81

17 Úsvit přímé demokracie T. Okamury 14 11,47

18 Dělnic. str. sociální spravedl. 0

20 ANO 2011 21 17,21

21 Komunistická str. Čech a Moravy 24 19,67

22 LEV 21 – Národní socialisté 0

23 Strana zelených 1 0,81

24 Koruna Česká ( monar. Strana ) 0

Pozvánka na veřejné projednání
– plánování sociálních a souvisejících

služeb na Trhosvinensku,
Borovansku a Novohradsku

21.11. od 16 hodin se v prostorách nového Kulturního domu v Tr-
hových Svinech uskuteční veřejné projednáni k plánování sociálních a
dalších služeb na území obce s rozšířenou působností Trhové Sviny
(obce Trhosvinenska, Borovanska, Novohradska a Stropnicka). Na
jednání jsou zváni všichni, kteří využívají, potřebují využívat nebo se
zajímají o sociální problematiku či se chtějí do procesu plánování těch-
to služeb zapojit. Na tomto setkání také představí své služby pro zdejší
občany vybraní poskytovatelé těchto služeb.

Komunitní plánování je hledání cest jak zajistit dostupnost so-
ciálních a dalších služeb pro osoby, které mají určité sociální problé-
my nebo jsou z nějakého důvodu, např. díky svému věku či
zdravotnímu stavu, ohroženy sociálním vyloučením. Zapojit se při-
tom může každý, kdo má zájem. Na Trhosvinensku a jeho okolí ko-
munitní plánování úspěšně probíhá již od roku 2010. Plánovány
jsou jak služby poskytované podle zákona o sociálních službách, tak
služby „související“ – pro seniory, zdravotně postižené, rodiny
s dětmi atd. k dispozici jdou zde např. dva domovy pro seniory, pe-
čovatelská služba, Kluby Archa a Domeček, keramické a tkalcov-
ské dílny nebo centra denních služeb, protidrogové programy,
doprovod zdravotně postižených dětí do škol a další.

Přijďte se podívat, jaké služby jsou Vám v našem regionu dostup-
né, co se plánuje do budoucna nebo nám sdělit Vaše potřeby a nápa-
dy. Všichni jste srdečně zváni.

Za organizační tým: Mgr. Věra Korčaková,
vedoucí řídící skupiny a místostarostka města Trhové Sviny

I N F O R M A C E   O   H L A S O V Á N Í
při volbě do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané 25.10 – 26.10.2013
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Vážení spoluobčané,
pocítil jsem nutnost reagovat na článek pana starosty z minulého

čísla NL o plánované elektronické aukci. Předem chci všechny ujistit,
že nejde o zaujetí z mé pracovní pozice, pouze jen a jen o předání zku-
šeností, se kterými budou mnozí z Vás, kteří si již prošli peripetií změ-
ny dodavatele energie, jistě souhlasit.

Znáte to všichni – zvonek, za dveřmi mladý muž v obleku: „Máte
nárok na slevu až 10 % …“ Deset procent z čeho? Z celkové fakturova-
né částky? Tak to ani náhodou. Platby za distribuci a související služby
nám určuje Energetický regulační úřad (ERÚ) a s cenou nehne ani čaro-
děj Dobroděj. Jedná se pouze o položku za dodávku elektřiny (zemního
plynu) a ta u odběratelů, kteří netopí elektřinou, činí cca 50 % z celkové
částky.

A tvrzení, že čím více se přihlásí odběratelů do aukce, tím lepší cena
bude, je také zavádějící. Ano, pro společnost organizující tuto „loterii“
je to dobré, protože vyinkasuje větší poplatek, ale jinak jde o dost složi-
tý proces ocenění (podniky, domácnosti, přímotop, jednotarif,…), kte-
rý by bylo obsáhlé popisovat.

Z periodik jste se mohli dočíst, že v mnohých obcích, ba i větších
městech, byl podomní prodej pro nekalé praktiky zcela zakázán. No, a
elektronická aukce je vlastně takovou nástupnickou akcí. Jde v podstatě
o sňatek s partnerem, kterého jste nikdy neviděli, nevíte jaké je národ-
nosti, barvy pleti,… A to nepřeháním – ve výpisu z Obchodního rejstří-
ku společností, které mají licenci na obchodování s energiemi, jsem již
viděl typicky ruská i východoasijská jména. Proto také ERÚ zpracová-
vá právní podklady pro regulaci tohoto byznysu, jenž zatím chybí.

Pokud se rozhodnete pro účast v elektronické aukci, nevíte vlastně
kdo ji vyhraje, s kým budete podepisovat smlouvu, jaké jsou obchodní
podmínky, jaké další poplatky se v nich mohou objevit. A divili byste

se, co vše se dá do smlouvy zanést a na čem vybírat peníze (viz. Město
Vodňany – 9 % z uspořené částky). Uvědomte si, že za to, co podepíše-
te, neručí radnice, nebo starosta, byť by nad tím držel záštitu, ale pouze
Vy sami.

Na posezení se zástupci spol. eCENTRE a. s. klidně jděte, ale ptejte
se, ptejte se, ptejte se. Při takovéto akci, více než kde jinde, platí ono
„co je psáno, to je dáno“. Takže, než podepíšete přihlášku do aukce, ne-
chte si ve zvláštním ujednání potvrdit podmínky, na které jste ochotni
přistoupit. Tzn.: S vítěznou společností nemusím podepsat Smlouvu
o sdružených službách dodávky elektřiny (zemního plynu) a nebudu za
to penalizován. Vysoutěžená cena bude konečná a nebude navýšena ji-
nými poplatky. Stálý měsíční plat bude 0 Kč. Přeregistrace dodavatele
u Operátora trhu (OTE) bude bezplatná. Výpovědní lhůta smluvního
vztahu nebude delší jak 3 měsíce. Smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou bez prolongace. V případě přeplatku v periodické fakturaci mi ne-
bude navýšena záloha na příští období. Telefonní linka dodavatele i
korespondence (např. zaslání faktury) nebudou zpoplatněny. Uvidíte,
jak se druhá strana po předložení Vašich požadavků bude kroutit.

Chci, abyste také věděli, že stabilní dodavatelé (E.ON) se těchto
aukcí neúčastní pro jejich netransparentnost, rozpor s právním řádem i
energetickým zákonem. Některé aukční společnosti jsou smluvně vá-
zány s alternativními dodavateli, navíc mnohdy do průběhu aukce
vstoupí „virtuální dodavatel“, který záměrně cenu sníží a na to pak musí
reagovat ostatní soutěžící. Proto také bývá ona vysoutěžená nízká cena
dotována jinými poplatky uvedenými ve smlouvě, či obchodních pod-
mínkách.

Co já radím když se mě někdo zeptá? Domácnostem, pokud hledají
cestu úspory – zajděte na poradenské centrum, nebo raději navštivte in-
ternetové stránky současného dodavatele (např.: www.eon.cz), kde se
dozvíte o nabízených produktech se zvýhodněnou cenou, najdete zde i

Energie II.
V minulém NZ jsem informoval o možnos-

ti zapojení se do aukce k zajištění výhodnější
ceny energií. Vzhledem k tomu, že mne v pos-
ledních měsících zastavovalo mnoho občanů
s dotazem, zda budeme tuto aktivitu „organi-
zovat“, očekával jsem, že po uveřejnění člán-
ku dotazů přibude. V minulém článku jsem též
psal o tom, že k systému aukcí dále sledujeme
nové informace. Vzhledem k tomu, že i v tom-
to směru došlo za uplynulý měsíc k posunu,
rád bych některé uvedl a zároveň zopakoval
některá důležitá fakta.

¡ Město Nové Hrady nebrání provozovate-
lům e-aukcí, aby oslovili občany a nabídli
jim možnost do aukce se zapojit.

¡ Město Nové Hrady však není ORGANI-
ZÁTOREM aukce a ani negarantuje výši
vysoutěžené ceny. Stejně tak Město Nové
Hrady nemůže a nebude zasahovat do
smluvních podmínek.

¡ Město Nové Hrady poskytne prostory pro
setkání občanů se společností, která nabíd-
ne informace o aukci, jejím průběhu a pod-
mínkách.

Z pohledu vývoje informací o cenách ener-
gií vnímám poslední měsíc jako velmi význam-
ný. Jde zejména o informace o tom, že největší
prodejci elektřiny (např. ČEZ, E.ON) budou
snižovat ceny o 20 %, resp. 15 %. S ohledem na
to, že firmy provádějící e-aukce mluví o vy-

soutěžení ceny nižší o řádově 15 – 30 %, je
otázkou, jak velká bude reálná úspora. Je třeba
si též uvědomit, že garantovaná úspora se ne-
odvíjí od aktuálních cen, ale od cen v jednotli-
vých uzavřených smlouvách. Pokud tedy
někdo uzavřel smlouvu v době, kdy byla cena
vyšší, mohl by významně ušetřit již tím, že si
se stávajícím poskytovatelem uzavře smlouvu
dle současných podmínek.

Jako častý argument proti e-aukcím se ob-
jevuje to, že její účastník dopředu neví, který
poskytovatel bude vybrán a že tím pádem ne-
víme, zda jde o firmu, která následně nebude
mít ve svých obchodních podmínkách něco,
co se ukáže jako nevýhodné či méně výhodné
oproti stávajícímu dodavateli. Nejsem odbor-
ník v této problematice, vnímám to tak, že vel-
cí dodavatelé takto argumentují (a možná i
oprávněně a na základě zkušeností z praxe),
neboť jim díky aukcím hrozí ztráta klientů. Na
druhou stranu zase aukční kanceláře uvádějí,
že před samotnou aukcí musí firmy prokázat,
že vše splňují a že nedojde k poškození klien-
tů. Z tohoto pohledu se zdá, že jde o transpa-
rentnější průběh než u podomních prodejců,
kterým v minulosti mnoho občanů lidově ře-
čeno naletělo, nicméně u podomních prodejců
si občan může smluvní podmínky přečíst a dle
nich se také rozhodnout (je spíše otázkou stra-
tegie podomních prodejců, že „člověka ukeca-
jí“, aniž by si podmínky přečetl). Od aukční
společnosti by proto bylo dobré, kdyby již
před zapojením do aukce občanům předložila

podmínky, které musí potenciální dodavatelé
splnit a které nebude později možno měnit.

Osobně si kladu otázku, jak budou součas-
ný trend vnímat třeba v Říčanech, kde obec
podobnou aukci zorganizovala. Výsledky
aukce byly velmi zajímavé (díky tomu se asi
také zvedla vlna nadšení a zájmu po celé
zemi), nicméně je otázkou, jaké bude porov-
nání v momentu, kdy dochází k tak velkému
snížení cen energií. Uzavírání smlouvy na
dva roky je totiž na jednu stranu dobré (zej-
ména v době, kdy ceny stoupají), na druhou
stranu má i svá rizika (v případě, že ceny spí-
še klesají).

Jak jsem již uvedl výše, nejsem odborní-
kem, který by do detailu vše znal. Proto nemo-
hu dát všeobecně fungující doporučení či tip,
na jehož základě by jednotliví občané snížili
své náklady. Jako logické se jeví to, že v přípa-
dě nákupu „ve velkém“ by měla být cena vý-
hodnější, na druhou stranu ale největší hráči
na trhu (např. ČEZ, E.ON) jistě také nenaku-
pují „v malém“.

Závěrem si proto dovolím pouze jedno
malé doporučení: pečlivě si vždy prostuduj-
te podmínky, porovnejte ceny a nabídky
včetně „doprovodných“ poplatků, zkoumej-
te třeba i to, zda má uvažovaný prodejce po-
bočku v naší blízkosti, případně využijte
možnosti prokonzultovat vše s někým, kdo
je v daném oboru více zkušený. Přeji všem
správný výběr.

Mgr. Vladimír Hokr

Chci, abyste věděli

pokračování na str. 9
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cenné rady jak postupovat při změně dodavatele, jak a kdy se můžete ze
smlouvy vyvázat. Změnu hledejte u stabilních dodavatelů, kteří mají
zveřejněné obchodní podmínky. Zadejte svou spotřebu a hodnotu jisti-
če do některého z kalkulátorů a nechte si „poradit“ i tímto způsobem.

Co radím zástupcům firem? Vyhlašte výběrové řízení, ať máte pře-
dem jasno, kdo se o Vás uchází. A pokud jste se pro změnu dodavatele
rozhodli, najděte sílu i pro to, abyste o tom informovali své zaměstnan-
ce. Zajděte na ekonomický, investiční, technický odbor a řekněte: „Pře-
šli jsme k jinému dodavateli, tady máte kontakty na jejich zástupce.
Pokud budou nějaké potíže při zařizování nového připojení, změně saz-
by, přepisu, dohledání plateb, reklamaci faktury, a podobně, klidně se
obraťte na nás a my to vyřešíme.“

Všem odvážným závěrem popřeji, aby po změně nedošlo k tomu
nejhoršímu – úpadku, či krachu dodavatele (viz. Moravia Energo), to
pak musíte přijmout dodavatele, kterého určí OTE a vysoutěžená cena
Vám zůstane jen na papíře.

Pokud snad někomu připadá tento článek příliš jednostranný, do-
volte mi na závěr údaje z veřejných zdrojů (Mladá fronta Dnes, Eko-
nomika): Na změně dodavatele energie prodělalo před rokem 61 %
dotazovaných, letos už 74 %. Vyplývá to z průzkumu agentury IBRS.
Průměrná roční ztráta se zvýšila ze 110 na 126 Kč.

Jan Kollmann

E.ON a obce
Jako poděkování za dlouhodobou spolupráci podpořila letos spo-

lečnost E.ON Energie, a. s. několik sportovních klubů na svém záso-
bovacím území materiálním vybavením. Jsem velice potěšen, že
jsem mohl být prostředníkem při pořízení potřebných věcí pro fot-
balisty TJ Nové Hrady. Dostalo se na dospěláky, a jak vidíte na
snímku, v podobě bezpečnostních kompozitních branek, i na ty
mladší. Jan Kollmann

Bezplatné ošetření
v rakouském Gmündu

je stále aktuální!
Dnes můžeme s radostí konstatovat, že pilotní projekt přeshraniční-

ho zdravotního ošetření českých pacientů, který odstartoval v únoru to-
hoto roku, byl úspěšný. Na základě 100% spokojenosti ošetřených
pacientů byly formou fondu poskytnuty finanční prostředky na pokra-
čování ambulantního ošetření. Tyto finanční prostředky mají až do od-
volání zajistit ambulantní ošetření pacientů v Gmündu. Cílem fondu je
pokračovat ve stávající zdravotní péči až do doby nových smluvních
stanov.

Lidé z Českých Velenic, Suchdola, Horní Stropnice, Nových Hradů
a okolí se mohou na základě doporučení svého praktického lékaře ne-
chat v Zemské klinice Gmünd (Landesklinikum Gmünd) ambulantně
ošetřit. Jedná-li se o akutní stavy, je samozřejmě možné se kdykoliv
dostavit bez předešlého ohlášení. Jaké jsou tedy podmínky návštěvy
Zemské nemocnine v Gmündu? Jednoduše stačí disponovat platným
českým zdravotním pojištěním (kartička pojištěnce) a v případě výše
uvedených vyšetření doporučením praktického lékaře. A pak se stačí už
jen dostavit v určenou hodinu. Čekací doba na jednotlivá vyšetření je
minimální. Jazykovou bariéru bourají stále přítomní tlumočníci, kteří
mimo pracovní dobu mají také 24-hodinovou pohotovost. Mimo to je
v nemocnici také přítomný česky mluvící personál.

Nabídka Zemské nemocnice Gmünd se však nemá zastavit jen na
stávajících zdravotních výkonech. Nápady pro další rozšíření a téma-
tem budoucích diskuzí je např.: stacionární ošetření, vzájemná koope-
race v oblasti zdravotní péče a mnoho dalšího. Významným krokem
k naplnění cílů rakousko-české kooperace na poli zdravotního ošetření
byla diskuze zástupce hejtmana Mag. Wolfganga Sobotky a hejtmana
Vysočiny Dr. Jiřího Běhounka, který je současně vice-prezidentem nej-
větší české pojišťovny. Výsledkem je příslib úhrady zdravotního ošet-
ření ambulantních pacientů, přičemž se do budoucna počítá také se
stacionárními pobyty. Odpovídající smluvní jednání je plánováno na ří-
jen/listopad tohoto roku. Pokud se situace bude i nadále příznivě vyví-
jet, můžeme již hovořit o stálém provozu ošetření českých pacientů
v nedaleké gmündské nemocnici. A. P.

Chci, abyste věděli …
(pokračování ze str. 8)

INFORMACE
Živnostenského odboru

MěÚ Trhové Sviny
pro podnikatele majících jako

předmět podnikatelské činnosti
prodej lihovin

Informujeme touto formou podnikatele, kteří jsou oprávněni
k prodeji lihovin a to jako maloobchodní nebo velkoobchodní pro-
dejci, v rámci pohostinské činnosti, v rámci pohostinství v doprav-
ních prostředcích, popřípadě další, že došlo ke dni 17. 10. 2013 ke
změně živnostenského zákona, jenž se významně dotýká uvedených
podnikatelů.

Podnikatelé, kteří byli ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona
oprávněni na základě stávajícího živnostenského oprávnění prodá-
vat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny, můžou v této činnosti
pokračovat nejdéle po dobu 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti toho-
to zákona, to je do 17. 4. 2014. Prodávat dál po uvedeném datu li-
hoviny je možno pouze na základě koncesované živnosti.

Požádá-li podnikatel ve lhůtě do 17. 4. 2014 živnostenský úřad
o koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo liho-
vin, může v prodeji kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin
na základě oprávnění pokračovat do doby pravomocného rozhod-
nutí o udělení koncese, nebo o zamítnutí žádosti o koncesi, anebo
o zastavení řízení. Marným uplynutím lhůty k podání žádosti o
koncesi pro prodej kvasného lihu, konzumního lihu nebo lihovin
podnikateli právo prodávat kvasný líh, konzumní líh nebo lihoviny
zaniká.

Další informace k této problematice je možno získat v přísluš-
ném znění zákona č.309/2013 Sb. nebo na kterémkoliv živnosten-
ském úřadě.

S ohledem na předpoklad značného počtu podnikatelů jichž se
uvedená změna zákona dotýká, doporučujeme podnikatelům neod-
kládat případné podání žádosti o koncesi a věc v předstihu řešit.

Mgr. Zdeněk Chovanec, živnostenský odbor
tel. 386 301 470,  e-mail : zivkontr@tsviny.cz



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ listopad 2013

Noví obyvatelé a návštěva ve školní družině
Na začátku měsíce října se u nás ve družině zabydleli noví obyvatelé. Jsou to takoví naši do-

mácí družinoví miláčci – mazlíčci. Protože téma naší celoroční hry je o rybách, tak asi tušíte, jací
mazlíčci to budou. Naše akvárium však není stejné, jako má mnoho z vás doma. My máme v ak-
váriu sladkovodní ryby. Prohání se nám tu štika, úhoř, karásci a slunky. Protože některé rybičky
jsou dravci, počty různě kolísají podle toho, jaký hlad má naše velmi dravá štika a také podle
toho, co zrovna naloví děti v novohradských rybníčcích. Moc děkujeme paní Roškové ze sádek,
která nám první obyvatele akvária přinesla.

Také nás opět po roce navštívili pejsci paní vychovatelky Cepákové, ukázali nám své cenné
výhry a paní vychovatelka nám řekla, jak se máme o pejsky starat a co všechno potřebují. Na
konci besedy si děti mohly jezevčíky z chovatelské stanice pohladit a pochovat.

A opět uveřejňujeme další fotografii, u které si můžete vyzkoušet, jak dobře znáte naše město.
B.V.

ŠD informuje

Poznej svoje město
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Následující texty jsem si dovolila vybrat z psaných sdělení a postřehů od dětí ze 7. třídy. Bylo
jich docela hodně a jejich klíčová slova byla: zaujalo mne a líbilo se mi. K. J.

Ve středu 9. října 2013 jsme se vypravili s devátou třídou do Č. Krumlova. Po příjezdu jsme
se rozdělili. My (7. třída) jsme navštívili Fotoateliér Seidel a 9. třída šla do grafitového dolu. Když
jsme přišli do fotoateliéru, hned jsme se (celá třída) vyfotili. Každý z nás dostal fotografii uděla-
nou ve starodávném stylu z počátku minulého století. Poté jsme shlédli dokument o fotoateliéru a
panu Seidlovi. Dále nám ukázali černou komoru, kde jsme si vyzkoušeli vyvolat fotky. Prohlédli
jsme si celý dům, byli jsme na půdě i ve sklepě, kde jsme si mohli napsat staré pohlednice tuží a re-
disperem. Po asi dvou hodinách, kdy skončila prohlídka fotoateliéru, jsme dostali rozchod.

Poté jsme se přesunuli i s 9. třídou do uměleckoprůmyslové školy sv. Anežky České. Viděli
jsme několik kreslíren i umělce a jejich díla. K tomu nám ředitel školy povídal o práci na umělec-
ké škole po celý rok. Pak jsme se přesunuli ještě do druhé budovy, kde jsme viděli mnoho dalších
uměleckých děl.

Tato exkurze se mi moc líbila, byla nejen moc zajímavá, ale i poučná. Mohli jsme si mnohé
věci vyzkoušet a uvidět. A to bylo skvělé. A za to „může“ naše paní učitelka Petra Hejlová, která
pro nás vždycky vymyslí něco zajímavého. :-)
Líbilo se mi vyrábění fotogramů T. F.
Líbilo se mi vyvolávání fotek a pozorování studentů při práci. K. P.
Líbilo se mi, že jsme si přivezli mnoho zážitků a mnoho zkušeností. E. R.
Moc mě na exkurzi zaujalo, když jsme pozorovali studenty při práci. K. K.
Líbilo se mi, když jsme se vyfotografovali. M. H.
Bylo to moc hezké!!! Tam musíte jet, je to bomba!! M. C.

Další zajímavosti z výletu můžete vyčíst i z následujících fotografií.
Děkuji všem dětem za jejich příspěvky (i za ty neuveřejněné v NZ) K. J. Dobrá nálada po návštěvě fotoateliéru

Přípravy před focením v ateliéru

Do druhé budovy školy nás přivítala akademická malířka a pedagožka
E. Výborná

Na závěr prohlídky školy bylo možné navštívit i ateliér oboru kameno-
sochařství a keramiky

Z učeben, kde malovali studenti, se nikomu
moc nechtělo

Představení Střední uměleckoprůmyslové ško-
ly jejím ředitelem

Výlet za poznáním má smysl, i děti to ví
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K legislativním změnám
v základním školství

V minulém čísle Novohradského zpravodaje byla rodičovská veřej-
nost upozorňována na legislativní změny, kterými v letošním školním
roce základní školství prochází. Jedná se o úpravy školních vzděláva-
cích programů (ŠVP), základních dokumentů, podle kterých výuka ve
školách probíhá. Úpravy ŠVP mají odrážet aktuální změny ve společ-
nosti a vyplynuly z požadavků EU, ČŠI, některých ministerstev, Úřadu
vlády ČR.

Zastavme se u vzdělávacích oborů Cizí jazyk a Další cizí jazyk, pro-
tože právě zde došlo k nejzávažnějším změnám.

Pro občany naší země je velmi důležité mít schopnost komunikovat
alespoň ve dvou cizích jazycích, v jednom z globálních jazyků a v jed-
nom z regionálně či kulturně blízkých jazyků. Na ZŠ Nové Hrady se
nyní vyučuje povinně od 3. ročníku anglický jazyk a německý jazyk
jako další cizí jazyk od 7. ročníku. Osnovy pro jejich výuku se musely
„sladit“ s dokumentem SERRJ (Společný evropský referenční rámec
pro jazyky). Dokument popisuje, co se má žák naučit, jaké dovednosti
musí rozvíjet, nebo definuje úroveň ovládání jazyka. Dle SERRJ má
žák 9. ročníku v anglickém jazyce dosáhnout úrovně A2 („Rozumí vě-
tám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se
žáka bezprostředně týkají – základní informace o něm, jeho rodině,
o nakupování, místopisu, zaměstnání,…“). V německém jazyce vyučo-
vaném od 7. ročníku má žák dosáhnout úrovně A1 („Rozumí známým
každodenním výrazům a zcela základním frázím, dokáže se jednodu-
chým způsobem domluvit,…“). ŠVP obsahuje očekávané výstupy a
učivo z oblastí: poslech s porozuměním, mluvení, psaní, čtení s porozu-
měním. Byly stanoveny tematické okruhy. Žák se setkává se situacemi,
které zná z běžného života, které jsou mu blízké, odpovídají jeho věku.
Umí je v cizím jazyce popsat, řešit, umí o nich hovořit. V současné
době se nepřeceňuje gramatická stránka jazyka, důraz se klade na
schopnost komunikovat.

Důležitou úlohu ve vyučování jazyků i ve vyučování ostatních před-
mětů sehrávají vyučovací metody. Učitel musí dobře zvažovat, jakým
novým, netradičním způsobem učivo žákům přiblížit. Dnešní žák pra-
cuje v týmu, zastává nejrůznější role. Výuka je založena na jeho aktivi-
tě a tvořivém přístupu. Žák si sám pro splnění zadaného úkolu
vyhledává informace, posuzuje je a využívá. Pracuje metodami problé-
mového vyučování nebo např. kritického myšlení. Do výuky jsou
zařazovány nejrůznější didaktické hry.

V závěru shrňme, co nám z výše uvedeného vyplývá:
– absolvent ZŠ by měl ovládat dva cizí jazyky na odpovídající

úrovni
– tato úroveň je přesně vymezena
– je stanoveno, jak úrovně dosáhnout
– dosaženou úroveň lze celoplošně srovnávat, hodnotit, rozvíjet,

lze na ni navazovat
– vzdělávání žáků je založeno na jejich aktivní činnosti
– ve vyučování se využívají moderní vyučovací metody, které ve-

dou k rozvoji myšlení.
Mgr. K. Kříha, ZŠ Nové Hrady

Zajímá vás historie Vaší rodiny,

nemáte se už koho zeptat?

Pak je tento kurz určen právě Vám.

Společnost Rožmberk Vás zve na

BEZPLATNÉ KURZY
zaměřené na
„Genealogii“

(studium rodin – tvorba rodokmenu)
Kurz je rozdělen na 3 samostatné části a bude se konat
vždy v sobotu odpoledne a to v následujících termínech:

9. a 23. listopadu 2013, vždy od 13. do 17. hod.
v historické kovárně v Nových Hradech.

Soboty, 9.11. a 23.11., budeme prostřednictvím internetu hledat
konkrétní údaje ve starých matrikách, kronikách a dalších historic-
kých materiálech. K tomu patří procvičování čtení starého písma
(kurentu) a další znalosti.

Kurzy jsou pořádány v rámci projektu „Aktivní kovářské muze-
um“, podpořeného z prostředků Evropského zemědělského fondu
pro rozvoj venkova, prostřednictvím Místní akční skupiny Sdruže-
ní Růže a pro účastníky jsou zdarma. Počet účastníků je omezen,
proto je nutné se v případě zájmu co nejdříve přihlásit. na adrese:
cerna@rozmberk.org, nebo na tel: 602 471 653.

VÝZVA KE SPOLUPRÁCI
příprava stolního kalendáře 2014

Chtěli bychom tímto opět požádat všechny zástupce spolků, záj-
mových organizací a spolků, škol a dalších subjektů, kteří chystají a
plánují kulturní, společenské nebo sportovní akce pro veřejnost v
našem městě a v osadách, o zaslání podkladů do stolního kalendáře
na rok 2014. Akce a jejich termíny pro rok 2014 prosím nahlaste
v infocentru Nové Hrady do 10. listopadu 2013.

Kontakt: infoc@novehrady.cz;
KIC N. Hrady (přízemí radnice), tel. 386 362 195.

Děkujeme všem za spolupráci. KIC
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KIC Nové Hrady zve na odpolední koncert, na kterém vystoupí

Slávek Klecandr
písničkář, skladatel, kytarista, učitel klasické kytary a člen kapely Oboroh

sobota 9. 11. 2013, 16.00 hod.
Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74

Vstupné 50 Kč

Malá ochutnávka před koncertem:
V současné době se připravuje vydání nového sólového „live“ alba S. Klecandra a bude se
jmenovat „Pátý pád“ (voláme koho, co)

Uslyšíte cca 15 skladeb, z toho několik starších oborožích žalmů a songů, k tomu 7 no-
vých písní... a to vše v komorní akustické úpravě hlas + kytara a občas foukačka. V těchto
dnech se domlouvá mastering, obal a vše potřebné k vydání. Doufejme, že se nevyskytne
žádný zádrhel a nové CD najdete letos pod vánočním stromečkem.

Oboroh – Nocí mořem
Petr Mareček – Mladá fronta DNES
Hudebně jistá pouť nejistotou Nocí mořem,

nové album východočeského Oborohu, je vy-
rovnaná a silná kolece jedenácti písní.

Je škoda, že čeští politici, a asi nejen oni,
mají schopnost mnohé příhodné slogany či me-
tafory v lepším případě vyprázdnit do duta,
v horším proměnit na kus hadru. Při poslechu
nového alba východočeské kapely Oboroh Nocí mořem totiž člověku marně přijde na mysl
příměr „klidná síla“, ale řekneli to nahlas, hanba mu nafackuje…

Znalci vědí, že Oboroh se zcela vymyká křesťanským kapelám připomínajícím kázající
náboráře. Definici svého náhledu a vlastně i alba si muzikanti vyřkli sami: “Většinu písní lze
chápat jako jakési poznámky, znaky na dlouhé výpravě nocí a mořem našeho tázavého nitra.
Nemáme tušení, kdy se objeví maják, kdy břeh...

Slávek Klecandr je rozvážný a posmutnělý vypravěč staré písničkářské školy, v jeho hlase
lze odhadnout, jak naposlouchaného má Leonarda Cohena. Kapelové aranže prozrazují, že
k oblíbeným patří desky 60. let, zejména Dylanovy Highway 61 Revisited, Blood in the
Tracks či Slow Train Coming.

KIC Nové Hrady zve na

Společenský a taneční
večer s hudbou
pátek 15. 11. 2013

od 18.00 hod. do 24.00 hod.

Program:
18.00-19.00 hod.
za podpory tanečního mistra J. Štojdla
si můžete zopakovat některé společenské
tance v předplesové sezoně, vhodné pro
páry i jednotlivce, taneční opakování je
v ceně vstupenky na večer

19.00-24.00 hod.
Taneční večer
nekuřácké prostředí, občerstvení
K tanci budou hrát Mladá kapela
a DJ Roman Šollar

Kulturně-spolkový dům, ul. Česká 74
Vstupné 50 Kč

KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

Říjnový taneční večer
V pátek 18. října jsme uspořádali v Kulturně-spolkovém domě první
taneční večer, kterým provázel taneční orchestr Globus. Do programu
jsme zahrnuli u hodinový blok s malou taneční výukou pod vedením ta-
nečního mistra Jiřího Štojdla a jeho partnerky. Kdo měl chuť, mohl si
tak zopakovat nebo nově naučit, základní taneční kroky waltzu, čači a
valčíku. Kdo nemohl přijít napoprvé a rád tančí, může využít dalšího
tanečního večera, při kterém bude hrát nejenom dechovka, ale budete si
moci zatančit i na moderní písničky. K. J.

Zveme na
Koncert  chorvatské

mužské kapely

KLAPA LABIN
v sobotu 30. 11. 2013

Od 18.00 hod.
Kulturně-spolkový dům,

N. Hrady

Město Nové Hrady zve na tradiční

Předvánoční setkání seniorů
v sobotu  30. listopadu 2013, od 15.00 hodin

společenské setkání při hudbě
v Kulturně-spolkovém domě, ul. Česká 74, N. Hrady
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Nejen o kulturní nabídce a významu spolupráce II
V minulém čísle NZ jsem čtenářům nabídla rozhovor s vedoucí

Konferenčního centra novohradského zámku. Mohli jste se tak mimo
jiné dozvědět jaká je její představa o spolupráci s městem (i prostřed-
nictvím KIC) v kulturně-společenské oblasti, jakou by zámek mohl hrát
další roli a co by ráda pro to udělala. Doufám a věřím, že se její dobré
plány a představy budou postupně naplňovat a přeji ji to o to víc, neboť
sama velmi dobře vím, jaká je často nesnadná cesta od nápadu k reali-
zaci, jaké věcné, finanční a někdy i „morálně-volní“ překážky je nutné
překonávat.

O další rozhovor pro NZ (jak jsem minule avizovala) jsem požádala
P. Tomáše Libanta, představeného novohradského kláštera. Vedla mne
k tomu jednak uplynulá spolupráce na projektu Novohradská hudební
trilogie, v rámci které byl jedním z míst pořádaných koncertů i kostel
sv. Petra a Pavla, a také zájem o informace, které mají společné body ve
fungování kláštera a v oblasti cestovního ruchu.

Nejprve malé představení novohradského kláštera
(převzato z internetových stránek)

Kláštera Božího milosrdenství plní funkci duchovního a kulturního cen-
tra Novohradského regionu. Jeho dennodenní chod se odvíjí od modlitby
a služby sester a kněží z Rodiny Panny Marie, práce zaměstnanců kláštera a
ochoty četných dobrovolníků. Je vlastněn a spravován římskokatolickým
společenstvím papežského práva „Rodiny Panny Marie“. Jedná se o nezis-
kovou církevní právnickou osobu registrovanou v Rejstříku evidovaných
právnických osob Ministerstva kultury ČR. Jejím posláním je pastorační
činnost a materiální správa kláštera a svěřených farností v Nových Hra-
dech, Horní Stropnici, Dobré Vodě, Rychnově a Hojné Vodě.

Základní body pastorační činnosti a materiální správy jsou:

Svátostná služba, podpora duchovního života, charitativní služba,
kulturní a vzdělávací činnost, správa kulturního dědictví předků

Rozhovor s páterem Tomášem Libantem,
představeným Rodiny Panny Marie, Klášter Nové Hrady

1. Rodina Panny Marie sídlí v Nových
Hradech od roku 2005. Mohli byste stručně
zhodnotit, jak se Vám u nás líbí, jak vnímáte
naše město, jak se Vám daří naplňovat Vaše
poslání a jednotlivé body pastorační činnos-
ti? Co se změnilo či zlepšilo v oblasti podpory
duchovního života v našem městě za Vaší pří-
tomnosti? Zvětšuje se zájem lidí o Vaši pasto-
rační činnost?

Cítím se tu doma. Není vůbec těžké oblíbit si
Nové Hrady a okolí. Krásná příroda, mimořádná
historie a poutavé památky jsou velkým bohat-
stvím tohoto kraje. To, co mne tu ale nejvíc zají-
má, jsou místní lidé. Hned v prvních dnech po
našem příchodu do novohradského kláštera mi
P. Bonfilius se svým typickým humorem řekl:
„Žijí tu všelijací lidé, jedni lepší než druzí.“ A já
jako kněz se chci naučit mít rád každého, kdo tu
žije. To je moje prvořadé poslání.

Pastorační činnost se dá těžko vykazovat
ve statistických tabulkách ve stylu „letos jsme
o tolik procent lepší než loni“. Jediný obráce-
ný hříšník, jedna spasená duše má větší cenu,
než všechny poklady světa.

2. Na Vašich internetových stánkách jsem
se dočetla o dalších aktivitách kláštera. Jak
v současnosti funguje klášterní školička Im-
manuel, Klub maminek a Programy kera-
mické dílny?

Školička Immanuel funguje nadále každou
středu dopoledne a vedou ji sestry z Rodiny
Panny Marie spolu s Mgr. Marií Průkovou a
paní Janou Šulistovou. Děti si hrají a vzdělá-
vají se podobně jako ve školce, ale s tím rozdí-
lem, že jim též říkáme o Bohu, o naší nebeské
matce Panně Marii a o různých svatých, jako
například o sv. Martinovi, o sv. Mikuláši a o
sv. Anežce…

Klub maminek převedla paní Lucie Sovová
do prostor Koželužny, a zda funguje dál, nevím.

Klášter Božího Milosrdenství pronajal ke-
ramickou dílnu pro rok 2012 a 2013 Sdružení
pro podporu cestovního ruchu na Novohrad-
sku. Lektorkou keramických kurzů je paní
Ludmila Macková.

3. Oproti období do roku 2005 (kdy zemřel
P. Bonfilius a jehož otevřenost kláštera byla
v duchu filozofie „místa setkávání pro všech-
ny lidi, které spojuje touha po pozitivních
hodnotách“) je nyní kulturní a vzdělávací
činnost kláštera pro veřejnost přeci jen men-
ší. Takhle to vnímám nejen já, ale podobný
pocit zažívají i lidé, kteří v minulosti klášter
navštívili a znají jej právě z doby pátera Bon-
filia. V poslední době jsme se setkali i s urči-
tým „steskem“ návštěvníků města, kteří byli
nepříjemně vykázáni z prostor kláštera jako
nevítaní hosté. Je to začátek uzavírání klášte-
ra vůči té veřejnosti, která se zajímá o novo-
hradský klášter pouze jako o zajímavou
stavbu či jakési kulturní dědictví minulosti?

Pokud se skutečně stalo, že někdo byl ne-
milým způsobem vykázán z kláštera, tak se za
to velmi omlouvám. Kláštery byly vždy mís-
tem setkávání. To platí i v současnosti o Kláš-
teru Božího Milosrdenství. O tom však
nerozhodují dveře, ale srdce kláštera. Všichni
lidé v tomto městě si zamykají dveře do svých
domovů a to neznamená, že nejsou dobrosr-
deční. I klášteru podobné objekty jako hrad
a zámek nejsou volně přístupné veřejnosti.
Mnohokrát se přes otevřené dveře dostali do
našeho soukromí zloději a vysloveně nám bra-
li věci ze stolu.

Jsem rád, že klášter plní svou nezastupitel-
nou roli, pro kterou byl vybudován – je místem
modlitby a duchovním centrem novohradské-
ho regionu.

Co se týče kulturní a vzdělávací činnosti
kláštera, na začátku svého fungování klášter
poskytl své volné prostory na nejrůznější kul-
turní a vzdělávací aktivity, které se upřímně
řečeno jinde ve městě konat ani nemohly. Od
té doby se mnoho změnilo. Již řadu let fungují
tvořivé dílny, kurzy i výstavy v Koželužně.
Kulturní program pravidelně nabízí rekonstru-
ovaná kovárna, výstavy a další kulturní aktivi-
ty pořádá město také v nově opraveném
Spolkovém domě. Nabídka vhodných prostor
pro konání kulturních a vzdělávacích akcí je
v tak malém městě, jakým Nové Hrady jsou,

natolik bohatá, že to umožňuje klášteru vrátit
se ke svému původnímu poslání bez jakékoli
újmy pro širší veřejnost.

4. Pokud bychom chtěli v roce 2014 uspo-
řádat opět koncert v kostele, v podobném du-
chu jako letos, tedy vyjít z historického a
kulturního dědictví novohradského kláštera
a kostela, bude z Vaší strany vůle tento kon-
cert uspořádat? Plánujete i Vy nějaké sa-
mostatné kulturní aktivity v rámci svých
farností?

Děkujeme KIC za myšlenku představení
hudební tvorby servity pátera Rajmunda Cha-
lupy. Koncertům duchovní hudby v kostele se
nijak nebráníme a podmínky zůstávají nadále
stejné. Sami plánujeme uspořádat koncert
v rámci Klášterních slavností a rádi bychom se
připojili k Noci kostelů.

5. Poslední otázka se vztahuje k ubytování
a stravování v klášteře. Před letošní letní se-
zonou jsme měli nemálo dotazů na tyto služ-
by. Nezamýšlíte se k tomu vrátit, zejména
k poskytování ubytování? Zázemí a podmín-
ky k tomu máte velmi dobré a myslím si, že by
zájem určitě byl a v dnešní době je to nadmíru
aktuální – nacházet ostrovy „klidu“, je po
tom oprávněný „hlad“. Myslím si, že by to
byla vítaná a potřebná služba.

Tady se vrátím k předchozí otázce, která
byla zaměřena na kulturní využití kláštera. Je
třeba si uvědomit, že klášter není hotel – a
jsem tomu rád. A protože pro náš řeholní život
i my potřebujeme klid, ukončili jsme sezonou
roku 2011 možnost turistického ubytování a
vaření pro veřejnost. Nadále umožňujeme
ubytování skupinám poutníků a těm, kteří si
zde chtějí vykonat duchovní cvičení.

Děkuji za otázky a všem obyvatelům No-
vohradska přeji pokoj a Boží požehnání.

I já děkuji za odpovědi a přeji, aby se Vám
v našem městě podařilo naplňovat Vaše po-
slání a šířit vše dobré do místního společen-
ství lidí. A také se těším na další spolupráci
na poli kulturním.

K. Jarolímková
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Pravidelné aktivity v Koželužně

¢ Tvůrčí nabídka
§ Pondělí: 14.00–16.00

Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší
(0–6 let s rodiči)

§ Středa: 13.00–14.30 – Výtvarný kroužek I.
§ 14.30–16.00 – Výtvarný kroužek II.
§ Čtvrtek: 14.30–16.00 – „Divadelní kroužek“

– Tvořivá dramatika pro všechny děti
§ Sobota: 14.00–17.00 – Tvoření pro celou rodinu

Od září je možné zapojit se do aktivit pravidelně, nebo využívat
této možnosti jen příležitostně. Přijďte se seznámit s formou práce
otevřených skupin s připraveným výtvarným programem v krás-
ných a inspirativních prostorech Koželužny.

¢ Další nabídka
§ Pondělí: 16.00–17.30 – Cvičení pro dospělé

(s fyzioterapeutkou Ivou Blížencovou)

Kontakt na výše uvedené aktivity:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

Adventní dílna v Koželužně
aneb Tvoření pro radost svou i druhých

30. 11. 2013, 10.00 – 17.00 hod.
¢ Šperky z fimo hmoty

¢ Malování hedvábí
Lektorka Mgr. Petra Hejlová (Vyhlídková)
Rozměry šátků a šál: 74x74 cm, 90x90, 35x130, 45x180 cm
Šátky zakoupíme dle přihlášených účastníků nebo si můžete do-
nést vlastní. Barvy a rámy zajistíme.

¢ Ruční výroba mýdla
Lektorka Vlaďka Jirásková
Materiál zajišťuje lektorka kurzu.

Na Adventní dílnu je nutné přihlásit se předem do 25. 11.
(s ohledem na nákup materiálu a omezený prostor Koželužny),
počet míst je omezený. Poplatek na místě dle rozsahu práce.

Přihlášky na KIC N. Hrady, tel. 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz

Poslední muzejní přednáška
v této sezoně

Chtěli bychom Vás zvláště upozornit na závěrečnou přednášku,
kterou povede PhDr. Martin Krummholz, člen řešitelského týmu
projektu “Obnova buquoyské kulturní krajiny”. Povídat bude přede-
vším o své badatelské činnosti zaměřené na vznik a vývoj Tereziina
údolí v kontextu dalších evropských parků. Zejména tímto tématem
se Martin Krummholz zabývá ve své nové knize, kterou zde předsta-
ví. Kniha je v omezeném množství k zakoupení (200 Kč) již dnes
v novohradském informačním centru.

Buquoyské Nové Hrady. Počátky krajinných parků v Čechách. Martin
Krummholz, Artefactum, Praha 2012, ISBN 978-80-86890-44, 152 s.

Publikace Martina Krummholze shrnuje problematiku buquoy-
ského mecenátu v druhé polovině 18. a v 19. století se zaměřením na
Nové Hrady a okolí. V centru zájmu autora stojí krajinný park Tere-
ziino údolí, jehož vznik nově nazírá v evropském kontextu vývoje
krajinných parků. Mimoto Martin Krummholz přiblížil další sídla
Buquoyů, zvláště zámek Červený Hrádek, vilu v pražské Bubenči a
vídeňský palác. Publikace je doprovozena velkým množstvím rep-
rodukcí plánové a kresebné dokumentace ze sbírek ÚDU AV ČR,
NPÚ, ú. o. p. v Českých Budějovicích a SOA v Třeboni. Valná část
materiálů je zpřístupněna vůbec poprvé. Ojedinělá je i bohatá foto-
dokumentace současného stavu krajinných úprav i objektů, již poři-
zovali fotografové ÚDU AV ČR.

Přednáška a beseda bude zároveň slavnostnějším zakončením
naší první muzejní sezóny. Poslední příležitost spatřit muzejní ex-
pozici v současné podobě budou mít návštěvníci v sobotu 30. listo-
padu a v neděli 1. prosince 2013. M. J.

Město Nové Hrady a Novohradská občanská společnost o. s.
Vás zvou na podzimní cyklus popularizační přednášek a besed

o historii Nových Hradů a Novohradských hor.

Přednášky a besedy
Novohradského muzea

podzim 2013

Ó čtvrtek – 14. 11.2013, 18.00 hod.
Novohradské hory – fenomén vysídlené krajiny, Milan Koželuh

Novohradské muzeum bude před přednáškou otevřené od 17.00
do 18.00 hodin s možností individuální prohlídky.

Ó pátek – 29. 11. 2013, 17.00 hod.
Buquoyské Nové Hrady, Počátky krajinných parků v Čechách
PhDr. Martin Krummholz

Přednášky se uskuteční v sále v 1. patře Kulturně-spolkového
domu, ul. Česká 74, N. Hrady. Bezbariérový přístup, příjemné pros-
tředí a občerstvení. Vstupné dobrovolné.

Další informace k programu na KIC N. Hrady, nám. Republiky 46,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz, mjarolimek@seznam.cz,
vladimirhokr@novehrady.cz

První podzimní přednáška
Novohradského muzea

První podzimní přednáška pořádaná v rámci doprovodné čin-
nosti Novohradského muzea se uskutečnila ve čtvrtek 17. 10.
v podvečer. Tématem bylo „První Buquoyové v Nových Hradech“.
Přednášejícím byl Mgr. V. Hokr, který se o rod Buquoyů zajímá už
od svých vysokoškolských studií, takže posluchači získali dostateč-
né množství informací a his-
torických fakt podpořené
i promítanými fotografiemi.
V měsíci listopadu se usku-
teční další dvě přednášky, na
které jsou zváni další zájem-
ci o novohradskou historii.

K. J.
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Festival Tabook
V květnu letošního roku jsem navštívila

Knižní veletrh v Praze, jehož návštěva neuškodí
žádné knihovnici. Je zde možno navázat spolu-
práci s jednotlivými nakladatelstvími, vyjednat
rabaty, vlastníma očima (i rukama) probrat
nové tiuly, vyposlechnout si diskuze se spiso-
vateli, jejich autorská čtení a být tak nějak více
„v obraze“ než jen z internetových a katalogo-
vých nabídek. Po této zkušenosti jsem s kole-
gyněmi vyrazila 3. října na knižní festival
Tabook do Tábora. Tabook je literární festival
zaměřený na práci malých nakladatelství, na-
kladatelů, kteří dávají přednost kvalitě před
kvantitou, hloubce před komerčním úspě-
chem. Přestože nás, i několik dalších knihov-
nic z jiných měst, nemile překvapilo, že
slavnostní představení spisovatelů a jejich
knih se bude odehrávat až ve večerních hodi-
nách, využily jsme čas ke shlédnutí výstavy
překladatelů literatury, k důkladné prohlídce
zdejší velké knihovny, diskusi s jejími zaměst-
nanci a se studenty knihovnické školy. V této
knihovně právě probíhal 2. ročník akce „Živé
knihovny“. Mohli jste si zde půjčit nejen kni-
hy, ale i živé osoby, lépe řečeno jejich příběhy
– pozváno bylo několik osobností, které jsou
ochotny podělit se se zájemci – čtenáři o svůj
pohled na svět. Všechny osoby – živé knihy
jsou něčím výjimečné, pro většinovou společ-
nost obvykle představují určitý předsudek
nebo stereotyp přemýšlení o nich. Jde vlastně
o stavění mostů porozumění. Živou knihu jste
si mohli půjčit tak, že jste s ní mohli strávit
svůj čas v osobním rozhovoru.

Božena Němcová
V úterý 15. října navštívila Nové Hrady li-

terární historička PhDr. Věra Kubová s před-
náškou o životě Boženy Němcové. Přednášky
pro nás udělala dvě, první pro žáky 8. a 9. tříd
ZŠ, druhou v knihovně pro dospělé poslu-
chače.

Paní Kubová se B. Němcovou zabývá dů-
kladně již dlouhá léta, v archivech zjistila co
se dalo a v podstatě vyvrátila různé dohady a
domněnky o jejím nejasném původu (tajná
adopce, šlechtický původ). Dozvědeli jsme se
hodně detailů ze života spisovatelky. A nebyla
to vůbec suchopárná přednáška. Paní Kubová
vyprávěla tak zaujatě, jako by spolu s B.
Němcovou její život prožívala.

Spisovatelé
Pro školáky na II. stupni ZŠ jsem na 14. lis-

topad domluvila povídání s autorským čtením
se spisovatelem Martinem Vopěnkou, auto-
rem trilogie Spící město, Spící spravedlnost a
Spící tajemství.

Pro menší školáky byl v plánu „pohádkář“
Miloš Kratochvíl. Bohužel, pan Kratochvíl
musí dopsat knihu, takže do knihoven nějaký
čas jezdit nebude. Takže jsem oslovila „po-
hádkového dědečka“ Jana Lebedu, jestli by
přijel se svým úžasným skřítkem Medovníč-
kem. Pan Lebeda sice teď na podzim také ne-
může nikam jezdit, ale slíbil, že na jaře určitě
za dětmi přijede.

Co chystám pro dospělé čtenáře, to prozra-
dím v lednovém čísle zpravodaje.

Školka v knihovně
Žabičky z naší školky zase přišly na pravi-

delnou návštěvu Městské knihovny. To jsou ty
nejmenší s paní učitelkou Maruškou a s Mí-
šou. Klubíčko roztomilých mrňousků. Povída-
li jsme si o podzimu, četli básničky. Děti
přednášely básničky, které umí, a umí jich
opravdu hodně. Pak jsme si přečetli dvě po-
hádky O pejskovi a kočičce. No, a pak to nej-
lepší – prohlížení obrázkových knížek. Skoro
všechny děti by si nejraději odnesly některou
z knížek hned domů (jeden klouček dokonce
usedavě plakal), paní učitelky tedy některé
knihy vypůjčily pro školku a dětem z nich bu-
dou číst. Skoro všechny děti by si chtěly cho-
dit půjčovat knížky do knihovny, tak rodiče,
babičky, neváhejte a s dětmi přijďte!

Internet
Čtenáře naší knihovny a návštěvníky na-

šich webových stránek prosím ještě o trochu
trpělivosti než bude knihovna opět připojena
k Internetu. V současné době se totiž vůbec
nedá vstoupit do našeho on-line katalogu,
umístěného na www.kicnovehrady.cz, aby si
čtenář mohl vybrat knihu, zjistil jaké jsou nové
knihy, anotace k nim, mohl si dát rezervaci
nebo vstoupit do svého čtenářského konta.
Věřte, že i mně tato situace nesmírně
komplikuje moji práci.

Děkuji za pochopení a trpělivost.
Knihovnice D. Císařová

KNIHA jako dárek
Navštivte další ročník

prodejní výstavy knih, která
začíná v sobotu 30. listopadu 2013
od 14.00 hod. do 18.00 hod. a dále

pokračuje každé pondělí, středu a pá-
tek ve výpůjční době

do 20. 12. 2013

Výstavu pořádá
Městská knihovna Nové Hrady

Táborská knohovna

Žabičky v knihovně – To je ale knížek

Žabičky v knihovně – Jů a bude i fotka...

Večerní přednáška o B. Němcové

Informace z knihovny

Přednáška o B. Němcové pro starší žáky
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Okénko do knihovny
Archa paměti. Cesta pražského židovského muzea pohnutým
20. stoletím – Magda Veselská

Publikace věnovaná více než stoleté historii mimořádné muzejní
instituce zároveň v mnohém odráží dramatické osudy českých a mo-
ravských Židů v minulém století. Kniha se opírá o obsáhlý výzkum v
domácích i zahraničních archivech. Přináší množství objevných in-
formací a mnohé události v historii muzea staví do nového světla.
Mimo jiné vůbec poprvé nabízí ucelený náhled na válečné dění v této
instituci, o němž kolují mnohé legendy a hypotézy. Podle zjištění aut
orky je však zjevné, že nejznámější z nich, o muzeu vyhynulé rasy, je
více metaforou než skutečným obrazem toho, co se ve válečném praž-
ském židovském muzeu doopravdy dělo.

Padesát odstínů svobody – E. L. James

Třetí díl erotického románu, který se stal světovým bestsellerem.
Anastasia a Christian mají vše - lásku, vášeň i bohatství. Ale Anasta-
sia tuší, že udržení lásky před ně bude klást výzvy, které si zatím ne-
umí nebo nechce představit...

Štika v rybníce, aneb, Jak ukrást českou miliardu... – Aleš Prager

Po relativně poklidném oťukávání mladého Lukáše z prvotiny Ale-
še Pragera se touto knihou čtenář ponoří do daleko hlubších vod. Hr-
dina tohoto příběhu, mladý ekonom Karel, si jednoduše vzal příklad z
Jánošíka a rozhodl se bohatým brát a chudým rozdávat.

Příliš přešívaná vévodkyně a jiné causerie – Alex Koenigsmark
Kdysi v devadesátých letech jsem vytvořil termín nenažraný inže-

nýr z malých měst, kterým jsem nahrazoval učenější výraz deprivova-
ný provinciální technokrat, což znamená zhruba totéž, ale adresát je
daleko namíchnutější. Bylo to po sametové revoluci, a tito mladí
muži, deprivovaní a uvažující technokraticky, kteří pracovali v továr-
nách a závodech malých měst, placeni předtím mizerně jako všichni,
se stávali politiky. Svoboda pro ně znamenala především svobodu na-
dělat prachy. A neuvažovali o tom, jaké lidi to z nich udělá a už vůbec
ne o tom, jaký systém vytvoří. A. K.: Filozofie hladových inženýrů

Autor psal v minulých deseti letech drobné eseje a úvahy nad aktu-
álními i nadčasovými jevy, a to jak do tištěných, tak do internetových
médií. Některé z nich jsme sebrali do této knížky. Vyznačují se ironií,
skeptickým kriticismem a ostrými pointami.

Bezpečnost dětí na internetu – Lenka Eckertová, Daniel Dočekal
Doufáte, že se vás a vašich dětí problémy na internetu netýkají?

Omyl! Přečtěte si tuto knihu a zjistíte, že vaše sladká nevědomost a je-
jich nemístná sebejistota může ublížit. Tento průvodce obsahuje deset
tematických okruhů - potíží, které se týkají každého uživatele počítače
či mobilního telefonu s přístupem na Internet. Najdete v něm skutečné
příběhy ze života a reálné situace. Na tvorbě knihy se podílely více než
dvě desítky odborníků, pro něž jsou zmíněná témata denním chlebem.

Publikace vznikla ve spolupráci s Národním centrem bezpečnější-
ho internetu.

Den kultury rumunských Slováků
Tak jsme nazvali akci, která se konala

v Benešově nad Černou 5. října 2013. Sobotní
odpoledne bylo věnováno rumunským ree-
migrantům, kteří se do Benešova a vůbec do
československého pohraničí dostali při jeho
osidlování po válce v roce 1946 i v následují-
cích letech. Cílem celé akce bylo především
připomenout situaci v poválečném období,
která rozhodně nebyla jednoduchá pro nikoho
ze zúčastněných.

Slavnostního zahájení v kostele se po sta-
rostce obce, paní Veronice Korchové ujal etno-
graf PhDr. František Krejča, který připomněl
všem přítomným, jak je důležité vědět, kde
máme své kořeny a že bychom na ně měli být
také náležitě hrdi.

Další program pokračoval na sále hotelu
Černá vystoupením folklorního souboru Fo-
gáš. Tento ostravský soubor má ve svém re-
pertoáru tradiční moravské, slovenské a
rumunské písně a tance a jeho členové spolu
s vlastní cimbálovou muzikou připravili pro
návštěvníky velmi působivé vystoupení.

V následující části odpoledne si povídal
pan Pavel Mörtl s pamětníky, promítaly se fo-
tografie a také ukázky z filmu „Koly v plotě“ o
rumunských Slovácích, kteří přišli po válce do
pohraničí a který natočila Slovenská televize
v roce 1992.

Podvečer potom patřil současnému Ru-
munsku a záběrům ze zájezdu, kterého se zá-
jemci mohli zúčastnit v září 2013, tedy jen pár
dní před touto akcí. Zážitky proto byly velmi
čerstvé. A na úplný závěr ještě jednou cimbá-
lová muzika souboru Fogáš zahrála k tanci, i
když třeba čardáš jen tak každý neumí.

Součástí víkendového programu byla výstava
dokumentů, fotografií a předmětů denní potřeby
rumunských Slováků připravená v obecní kni-
hovně a výstavní místnosti v domě č.p. 125.

Musím se přiznat, že mě potěšil zájem jak
obyvatel Benešova, tak návštěvníků ze vzdá-
lenějších míst. Potkávali se tu lidé, kteří se ně-
kdy i léta neviděli a celkově byla velmi
příjemná atmosféra. R. Lepšová

Angličtina hrou

s Marcelou

– konverzace –

60 min. interaktivní výuka
a konverzace

Pravidelnost  1 x týdně
Čas:  16.30 – 17.30 hod.

Den: úterý
Místo: Koželužna Nové Hrady

Cena: 100 Kč/hodinu

Využijte zdarma ukázkové hodiny.
Lektorka Marcela Kotrčová

Registrace na tel. 720 105 159

www.anglictinahrou.com
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Služby informačního centra Nové Hrady:
− prodej regionálních publikací a map, upomínkových předmětů
− poskytování informací o regionu, propagace města a regionu

na veletrzích CR
− kopírovací služby (černobílé i barevné kopírování) a skenová-

ní do velikosti A3, fax, vyhledávání dopravních spojů
− prodej vstupenek na kulturní akce pořádané KIC NH
− prodej vstupenek portálu www.cbsystem.cz – vstupenky do Ji-

hočeského divadla a na Otáčivé hlediště Č. Krumlov, kulturní
akce Borovany, Café Klub Slavie České Budějovice, …

− hlášení městského rozhlasu a následné odeslání textu hlášení
na přihlášené e-mailové adresy občanů (odběr lze nahlásit na
infoc@novehrady.cz)

− veřejný internet

Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve na

prohlídku
hrobky Buquoyů

5., 12., 19. a 26. 11. v 10 hod.
(v jiných termínech pro organizované skupiny

dle předchozí domluvy)

Vstupné: 20 Kč

Infocentrum
Nové Hrady informuje

V měsíci říjnu, tedy po hlavní turistické se-
zoně, jsme uskutečnily (J. Duspivová a K. Ja-
rolímková) tři pracovní cesty do třech
jihočeských měst. Důvodů bylo několik – po-
dívat se co a jak se děje jinde, co by z toho šlo
uskutečnit i u nás, inspirovat se nápady pro
nové aktivity na příští rok a třeba něco násled-
ně vyzkoušet i v našem prostředí.

První cesta vedla do Tábora na knižní fes-
tival Tabook (o něm podrobněji píše naše
knihovnice) a do Muzea čokolády, jehož pro-
pagační materiály jsme měli na našem IC. Mu-
zeum se nachází v historickém centru Tábora,
mapuje historii čokolády, její pěstování i his-
torii čokoládových obalů. Část muzea je věno-
vána marcipánu a jeho zpracování. Největším
a asi i nejzajímavějším exponátem, je marci-
pánový model táborského náměstí, ale také
marcipánové modely večerníčkových pohá-
dek. Pro hravé děti (i dospělé) je k dispozici
stálá čokoládovo-marcipánová dílna. Muze-
um čokolády nabízí i spoustu doprovodných
programů – marcipánové modelování, degus-
tační večery, kurzy výroby pralinek nebo např.
malování čokoládou. Další věc, která nás v Tá-
boře příjemně překvapila, byly velmi pěkné
předzahrádky u restauračních zařízení a ka-
váren, a to nejen v historickém centru. Před-
zahrádky s hezkými podzimními aranžemi
dodávaly městu melancholicko-romantickou,
příjemnou a vlídnou atmosféru.

Druhá cesta nás vedla do nedaleké Třebo-
ně, kam jsme jely na pozvání průvodkyň ze
Schwanzenberské hrobky. Ty totiž navštívily
v srpnu naši hrobku – prý jako „menší sestru
třeboňské“. Mezi námi a jimi totiž funguje
vzájemná nepsaná podpora, neboť naše hrob-
ky jsou opravdu v některých věcech podobné,
takže si návštěvníky vzájemně motivujeme
k jejich návštěvám. V Třeboni jsme se chtěly
podívat i na výstavu starých map Vitorazska,
která byla v Třeboňské galerii, ale vzhledem
k chybným údajům na propagačním plakátu
jsme se až na místě dozvěděly, že v říjnu je vý-
stava otevřená pouze o víkendu. Takže jsme
na vlastní kůži pocítily, jak nepříjemný dopad

Café bar Klid byl oceněný 1. místem za nejhez-
čí předzahrádku v�roce 2012. Soutěž pořáda-
lo Město Tábor

Nápaditost a kreativita kavárníků v�Táboře vytváří velmi příjemné prostředí nejen na náměstí,
ale po celém historickém centru. Tábor má opravdu krásnou atmosféru, a to nejen v�době hlav-
ní turistické sezony. Táborské kavárenské předzahrádky jsou skvělou aranžérskou inspirací i
pro „nekavárníky“

Tohoto čokoládového hokejistu asi poznáte.
Je vážně k�nakousnutí, protože je stvořený
z�hořké, mléčné a bílé čokolády

Třeboňská hrobka je tak trochu jako „matka“
té novohradské. Kdo navštíví třeboňskou a
pak tu naši, shodně  tvrdí, že jsou si podobné

Interiér Café baru Klid je určitě odrazem jeho
majitele, který musí mít svůj „lokál“ rád. Tako-
vé kavárně se odolává těžko, musíte se zastavit,
pak vejít a pobýt. A inspiraci máte zaručenou

pokračování na str. 19
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A další, na co můžete v�Muzeu čokolády dostat chuť – marcipánový
Tábor

Kdo nebyl v�píseckém �Mraveništi, neuvěří. Výtvarník V. Větrov-
ský, který je autorem mravenčí expozice, si to musel určitě užívat a
o mravencích se mu muselo snad i zdát

Na výstavbu Mraveniště padlo několik kilo recyklovaného materiá-
lu, dřeva, barev a lepidla. Ale stojí to za to. Výstava je prodloužena
až do začátku ledna. Více na www.sladovna.cz

Doprovodným programem Mraveniště je v�dalším patře Sladovny tvůrčí a
interaktivní dílna. Děti se zde prostřednictvím další vlastní činnosti dozví
mnoho nového  ze života mravenců, o přírodě i o chování člověka v�lese

mají špatné informace. „Zahojila“ nás tedy návštěva zámku, a to zejména
díky jeho nádherné květinové výzdobě na nádvoří.

Třetí cesta nás zavedla do města Písku, kde jsme se zúčastnily 17. roční-
ku soutěžního festivalu propagačních materiálů z oboru cestovního ruchu
Tourpropag Písek 2013. Letos poprvé jsme přihlásily i naše propagační ma-
teriály, ale přes velmi silnou konkurenci jsme se „vítězně“ neumístily. Do-
provodným programem festivalu byla zajímavá odborná konference na
téma „Filmová turistika“, její nové možnosti a využití v propagaci, přínosy i
úskalí. Praktické zkušenosti s využitím a dopady na rozvoj cestovního ruchu
a život v konkrétním místě jsme si vyslechly například i od místostarosty
Hoštic nebo od zástupce Sdružení cest. ruchu Jesenicka, kde využili úspě-
chu filmu Alois Nebel. Dalším místem, které jsme v Písku navštívily, byla
Sladovna a Prácheňské muzeum. Sladovna patří městu, které zde v roce
2007 provedlo rozsáhlou a nákladnou rekon-
strukci. Objekt se používá pro kulturní a spo-
lečenské účely, je zde stálá expozice „Po
stopách ilustrace“ a v současné době velmi
pěkná a zábavná výstava „Mraveniště“ urče-
ná hlavně dětem. Prácheňské muzeum sídlí
v jediném dochovaném křídle bývalého krá-
lovského hradu z pol. 13. stol., z něhož je za-
chovaný mj. velký gotický sál. Muzeum
dokumentuje historii a přírodu regionu a jako
jedno ze tří českých muzeí získalo ocenění ja-
kožto „Evropské muzeum roku 1996“. Sla-
dovnu i Prácheňské muzeum všem můžeme
doporučit jako místo rodinného výletu.

Ze všech pracovních cest přinášíme i něko-
lik fotografií, z toho co nás zaujalo, čím bychom se chtěli inspirovat v naší
další práci a věřím, že alespoň něco, co lze dělat v Táboře, Třeboni či Písku,
se třeba bude moci vhodně využít i pro Nové Hrady. A pokud vás fotografie
či doporučení budou motivovat k vašim soukromým výletům, přejeme pěk-
né zážitky a dobré cesty.

J. Duspivová, K. Jarolímková

V�přízemí písecké Sladovny můžete navštívit stálou výstavu o dětské knižní
ilustraci, což je skvělá a příjemná příležitost pro opakování znalostí z dět-
ské literární tvorby a pro dospěláky moc milý návrat do dětství

17. ročník soutěžního festivalu propagačních
materiálů z�oboru cestovního ruchu byl pořá-
daný institucemi: Czech Tourism, Město Písek
a C. O. T. media

V�rámci doprovodného programu Tourpropa-
gu 2013 se v�Písku uskutečnil i Café Festival.
V�kavárně La Sabbia bylo možné shlédnout
třeba představení „Mysterium svět“, předsta-
vení jednoho herce (na fotografii vpravo),
představení  skvělého hereckého výkonu

Infocentrum Nové Hrady informuje...
(pokračování ze str. 18)
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Nabídka rezervačního systému CBsystem – podzim 2013
Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v Kultur-
ním a informačním centru Nové Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 2. a 9. 11. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 3. 11. – Jak si pan Pinajs kupoval od kocoura sádlo –

Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 5. 11. – Tom Sawyer – Malé divadlo, ČB
¡ 9. 11. – Čert a Káča – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 11. – Eduard a Francimor – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 11. – Černošská pohádka – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 11. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 11. – Káča a peklo – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 24. 11. – Sněhová královna – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 27. 11. – Zapomenutý čert – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 30. 11. – Popelka z krejčovského salonu – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení, muzikály:
¡ 5. 11. – Hostina dravců – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 6. 11. – Jo, není to jednoduché – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 7. 11. – Slepice – Malé divadlo, ČB
¡ 8. 11. – Perfect days – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 9. 11. – Tři muži ve člunu a pes – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 10. 11. – Maškaráda – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 11. 11. – S tvojí dcerou ne – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 12. 11. – Tramvaj do stanice Touha – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 13. 11. – Oidipús – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 14. 11. – Zkrocení zlé ženy – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 15. 11. – Saturnin – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 11. – Slaměný klobouk aneb Helenka měla vždycky jedničky –

Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 16. 11. – 39 stupňů – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 17. 11. – Třetí věk – Divadlo U Kapličky, ČB
¡ 20. 11. – Z nařízení bytové komise – Divadlo U Kapličky, ČB

¡ 21. 11. – Muž sedmi sester – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 21. a 23. 11. – Kauza Kafka – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 11. – Listování: „Koho vypijou lišky“ – Malé divadlo, ČB
¡ 27. a 28. 11. – Soudné sestry – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 11. – Orfeus v podsvětí – DK Metropol, ČB
¡ 30. 11. – Vraždy a něžnosti – KC Panorama, Hluboká n. V.

Komentované prohlídky
¡ 9. 11. – 22. zájezd za historií života a díla českého Edisona

Fr. Křižíka, ČB
¡ 14. 11. – 23. vycházka za historií českobudějovického vlakového

nádraží, ČB
¡ 21. 11. – 24. vycházka za historií ukrytou v budějovickém archivu

Koncerty, zábavné pořady:
¡ 7. 11. – Hana a Petr Ulrichovi + Javory –

Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 8. 11. – Zrní – Café Klub Slavie, ČB
¡ 8. 11. – Miroslav Donutil: Na kus řeči – KD Borovany
¡ 9. 11. – The Feud (GB), Lex Barker, Vees – Café Klub Slavie, ČB
¡ 14. 11. – The Alvik (USA/CZ/NOR) – Café Klub Salvie, ČB
¡ 15. 11. – J.A.R. – Café Klub Slavie, ČB
¡ 16. 11. – United Federation Tour 2013 (Zoči Voči, Prague

Conspiracy, ZakázanÝovoce, Exost) – Café Klub Slavie, ČB
¡ 17. 11. – Spirituály při svíčkách – Zámek Borovany
¡ 29. 11. – Švihadlo – Café Klub Slavie, ČB
¡ 30. 11. – Pavel Šporcl a Jihočeská komorní filharmonie,

Koncertní síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 8. 12. – Cigánski diabli – DK Metropol, ČB
¡ 8. 12. – Alexandrovci – Budvar Aréna, ČB
¡ 12. 12. – Gospelové Vánoce – Kostel sv. Jana Nepomuckého, ČB

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

Adventní kalendář v Nových Hradech 2013
ö 30. 11. 2013, 15.00 hod.

Tradiční předvánoční setkání seniorů
hudební doprovod harmonikáře Edy
od 18.00 hod. Koncert Klapa Labin,
mužský sbor
Kulturně-spolkový dům

ö 30. 11. – 1. 12. 2013
Advent u pana správce, vánoční zvyky
od Adventu do Tří králů na Novohrad-
sku a v rodině majitele panství
začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin
www.hrad-novehrady.eu, Státní hrad

ö 1. 12. 2013, 17.00 hod.
1. Adventní neděle
Zahájení Adventu u Vánočního stromu
Zámek a zámecké nádvoří

ö 5. 12. 2013, od 17.00 hod.
Čertovsko – Mikulášský podvečer
Zábavně-děsivý  program nejen pro děti
Novohradské náměstí

ö 6. 12. 2013, od 16.30 hod.
Svátek svatého Mikuláše
na dětské mši svaté
Kostel sv. Petra a Pavla

ö 7. 12. 2013, 13.00 - 17.00 hod.
Čertovské kování
Novohradská kovárna

ö 7. – 8. 12. 2013
Advent u pana správce, vánoční zvyky
od Adventu do Tří králů na Novohrad-
sku a v rodině majitele panství
začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin
www.hrad-novehrady.eu
Státní hrad

ö 8. 12. 2013
2. Adventní neděle
Předvánoční trhy na náměstí
Dobročinné trhy v klášteře

ö 14. – 15. 12. 2013
Advent u pana správce, vánoční zvyky
od Adventu do Tří králů na Novohrad-
sku a v rodině majitele panství
začátky prohlídek v 10.00, 11.00, 13.00,
14.00 a 15.00 hodin
www.hrad-novehrady.eu
Státní hrad

ö 15. 12. 2013,
od 14.00 hod.
Předvánoční koncert sborů
Základní školy Nové Hrady
a Novohradského smíšeného sboru
od 16.00 hod.
Koncert Vánoční roztomilost
koncert nejkrásnějších vánočních
barokních písní, kantát a sonát
Markéta Mátlová – soprán,
Václav Návrata – barokní housle,
Přemysl Vacek – arciloutna
Kulturně-spolkový dům
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V sobotu 5. října 2013 se ve Strakonicích
konalo III. kolo Krajské ligy v karate. Pěkně
připravená nová tělocvična místní základní
školy přivítala v nominační soutěži na MČR
přes sto cvičenců z dvanácti oddílů a škol z Ji-
hočeského kraje.

Dopolední soutěž kata začala kategorií
mladších žáků, kde se do semifinále probojo-
val Tomáš Balko, který bohužel do zápasů
o medaile přes soupeře z TJ karate České Bu-

dějovice neprošel. Na čtvrtém místě skončila
Natálka Machová a nedařilo se také Elišce Ro-
línkové, která se nedostala do semifinále.
V kategorii mladších žáků vybojoval v těžké
konkurenci bronzovou medaili Marek Rolí-
nek, když zvítězil v repasáži. Mezi dorostenci
skončil na čtvrtém místě Lukáš Pavlík. Při
soutěži kata muži, se neprobojoval do semifi-
nále Milan Macho, který se vrací do soutěží po
dlouholeté odmlce. Po skvělých výkonech po-

stoupili do finále naši trenéři Jaromír Švenda a
Petr Zachař. Na toto finále byly zastaveny
soutěže na ostatních tatami – zápasištích, aby
všichni rozhodčí mohli sledovat tento excelent-
ní duel. Jarda skvěle zacvičil složitou mistrov-
skou kata Gojushiho dai a Petr proti němu
zacvičil excelentně kata Unsu, konečný verdikt
rozhodčích byl 3:2 pro Petra. Oba závodníci se
svými skvělými výkony nominovali na MČR
dospělých, které se bude konat v první polovi-
ně příštího roku.

V odpoledních hodinách probíhala soutěž
kumite - sportovní zápas dvojic. V kategorii

Croatia Open
Světový pohár v karate

Tomáš Hermann se probojoval do semifinále
V sobotu 5. října 2013 se konal mezinárodní turnaj v chorvatské Rije-

ce, kterého se zúčastnilo cca 1000 závodníků z 21 států světa. Tento tur-
naj byl také zároveň nominačním turnajem Českého svazu karate pro
únorové mistrovství Evropy mládeže, které se bude konat v Portugalsku.

Jihočeská výprava vyslala na tento mezinárodní turnaj hned 14 zá-
stupců z řad oddílů TJ Karate České Budějovice, TJ Karate Boršov nad
Vltavou, SK Vodňany a TJ Karate Nové Hrady. Hlavními trenéry vý-
pravy byli Miroslav Hýsek a Vojtěch Kočí.

V sobotních bojích se nejvíce dařilo Kláře Halodové z SK Vodňany,
která vybojovala v konkurenci 16 závodnic bronzovou medaili pro ji-
hočeskou výpravu. Další bodované pozice vybojovali Dominik Szalay,
Jakub Jirka a Tomáš Gabriel, kteří skončili na sedmém či na devátém
místě (všichni z TJ Karate České Budějovice). Blízko úspěchu byl zá-
vodník Tomáš Hermann (TJ Karate Nové Hrady), který v konkurenci
dvaceti soupeřů dokázal porazit v prvním kole domácího borce, ve dru-
hém kole reprezentanta Itálie a ve třetím kole po uplynutí zápasového
času za stavu 3:3 po rozhodnutí rozhodčích zvítězil maďarský protivník
3:2 (video z tohoto zápasu je na FB tjkaratenovehrady). Další
závodnice Adriana Crhonková a Monika Burgerová (obě z TJ Karate
ČB), se probojovali mezi osm nejlepších.

Turnaj v Rijece byl poslední velkou prověrkou všech reprezentací
před nadcházejícím se MS dorostenců a juniorů a byla zde znát vysoká
kvalita. V jednotlivých kategoriích startovalo okolo 25 závodníků
z různých reprezentací Evropy a světa a lze říci, že se jihočeští
závodníci v této tvrdé konkurenci neztratili.

Touto cestou bychom rádi poděkovali za podporu a poskytnutí fi-
nanční dotace Jihočeskému kraji, která nejlepším závodníkům Jihoče-
ského svazu karate umožnila zúčastnit se této světové sportovní akce.

Martin Hermann

Jihočeská výprava na Mezinárodním šampionátu v Riece, v bílém triku
Tomáš Hermann z TJ karate Nové Hrady

Závodní hala v Chorvatské Riece

Z leva Tomáš Rolínek, Jaromír Švenda, Martin Hermann a Petr Za-
chař, Eliška Rolínková, Marek Rolínek, Tomáš Balko, Lukáš Pavlík, Na-
tálka Machová a Milan Macho

Úspěšní závodníci kumite z leva Petr Zachař, Natálka Machová, Jaro-
mír Švenda, Tomáš Balko a trenér Martin Hermann

III. kolo Krajské ligy v karate
Naši závodníci přivezli 7 medailí

pokračování na str. 22
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Grand Prix North Bohemia karate v Ústí nad Labem
Minulý víkend opět po roce žila metropole Ústeckého kraje bojo-

vým uměním karate, ve Sportcentru Sluneta na Klíši se konal již
45. ročník Grand Prix NORTH BOHEMIA.

Tato mezinárodní soutěž v kata i kumite patří již po mnoho let mezi
top soutěže Českého svazu karate. Startovalo zde přes 400 závodníků z
několika států Evropy, a to výborní Dánové, početní Ukrajinci, dále
soutěžící ze Švédska, Slovenska, Polska, Německa a také špičky České
republiky. Soutěž je jednou z nominačních soutěží pro Mistrovství ČR

a byl jsem potěšen, že se zde i přes to, že se ve stejném termínu konaly
jiné velké soutěže, zúčastnil tak velký počet závodníků.

V letošním roce byl šampionát podpořen Magistrátem města Ústí
nad Labem i Krajským úřadem Ústeckého kraje. Pro nejlepší závodní-
ky byly připraveny pěkné ceny a ve vybraných kategoriích i finanční
prémie. Dva vylosovaní soutěžící si odvezli kromě soutěžních zážitků i
horské kolo, které do soutěže věnoval pořadatel.

Náš reprezentační tým byl složen z „katařů“ Petra Zachaře, Jaromíra
Švendy a Martina Hermanna st. a ostříleného „kumiťáka“ Tomáše Her-
manna. Týden před tímto závodem se nám vydařil start na Krajské lize
ve Strakonicích a tak jsme byli zvědaví na konkurenci.

Soutěž zahájila v sobotu v 9,00 hod disciplína kata. V kategorii muži
měl Petr Zachař volný start ve druhém kole, ale zde se mu nedařilo dos-
tatečně uvolnit techniky v kata Unsu a podlehl vícemistru Evropy Po-
hankovi, který v dalším kole nepostoupil přes finalistu Debrecenyho.
Ani Jaromírovi Švendovi se bohužel nepodařilo postoupit do semifiná-
le a tím naše medailové naděje v této kategorii skončily.

V další disciplíně kata muži Master (nad 40 let) zvítězil Martin
Hermann, když v semifinále porazil Václava Plecera z Tameshi Wari
Borovany 3:2 a ve finále překonal Viktora Plocha z Karate Klubu Lit-
vínov 4:1.

Po soutěžích kata se konal slavnostní nástup všech závodníků a oce-
nění medailistů za přítomnosti hejtmana Ústeckého kraje, který soutě-
žící i diváky pozdravil a popřál jim hodně úspěchů. Poté zazněla státní
hymna České republiky a byla zahájena soutěž disciplín kumite, ve kte-
rých se soutěžící střetli ve sportovním zápase dvojic v jednotlivých vě-

kových a váhových kategoriích. Shlédli jsme
mnoho zajímavých zápasů, které budou jistě
přínosem pro další vedení tréninků této discip-
líny. Kategorie junioři +76 kg, ve které nastu-
poval Tomáš Hermann, jsme se dočkali až po
17. hodině. Tomáš nastoupil proti Igoru Kibri-
kovi z TJ Karate České Budějovice, ale na
všech zúčastněných se zjevně podepsala úna-
va a tak zápas skončil 1:0 pro našeho protivní-
ka. Tomáš obsadil čestné třetí místo a jak sám
řekl: „Pěkně jsem si zatrénoval“.

Nyní se již intenzívně připravujeme na
Grant Prix South Bohemia, další z velkých
soutěží, která se bude konat 27. 10. 2013
v Českých Budějovicích.

za oddíl karate Martin Hermann
V disciplíně kata Master zvítězil Martin
Hermann

Tomáš Hermann vybojoval bronz v disciplíně
kumite +76 kg junioři

Petr Zachař a Jaromír Švenda v souboji ve finálovém zápase

Petr Zachař, Martin Hermann a Jaromír Švenda na Grand Prix North
Bohemia v karate

Tomáš Balko v levo útočí při kumite a vítězí v kategorii mladší žáci

mladších žákyň skvěle bojovala Natálka Ma-
chová, která po složitých soubojích získala
bronzovou medaili. V kategorii mladších žáků
zvítězil Tomáš Balko, když ve finále porazil

zkušenějšího soupeře 2:0. V soutěži mužů se
opakoval scénář z kata a opět se bylo na co
koukat, ve strhujícím finále tentokrát zvítězil
Jaromír Švenda nad Petrem Zachařem vyso-
kým skóre 11:10, což je na soutěž karate
hodně vysoký bodový zisk u obou našich
skvělých borců.

Na těchto závodech se nám opět podařil
pěkný výsledek a již nyní se připravujeme na
další závody. Gratuluji všem závodníkům za
skvělou reprezentaci, děkuji všem, kteří nám
fandí v našem sportovním úsilí, za podporu.

Martin Hermann,
oddíl karate TJ Nové Hrady

III. kolo Krajské ligy v karate
(pokračování ze str. 21)
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Liga talentované mládeže v karate KID CUP
Naši nejmladší závodníci získali deset medailí

V neděli 13. 10. 2013 se již po sedmnácté
konal turnaj pro karatisty do 14 let, kterého se
účastnilo přes osmdesát závodníku z devíti ji-
hočeských klubů. Soutěž pro nejmladší karatis-
ty začala v 10:00 disciplínou kata, kde
(v kategorii 6 - 7 let, bílé pásy) zvítězil Jan
Švenda a bronzovou medaili ve stejné kategorii
získal Kryštof Vinický. V kategorii mladších
žákyň vybojovala bronz Anna Puppavová.
Mezi žáky (8 - 9 let, bílé pásy) zvítězil Petr
Vochozka a stříbrnou medaili si v této katego-
rii ze soutěže odvezl Dominik Ettrich. Mezi
staršími žákyněmi (12 - 13 let, fialové pásy)
vybojovala stříbrnou medaili Eliška Rolínko-
vá. V kategorii žáků (8 - 9 let, žluté pásy) zís-
kal pro náš oddíl stříbrnou příčku Tomáš
Balko. Mezi žáky (8 - 9 let, fialové pásy) zví-
tězil Marek Rolínek. Všichni naši závodníci
předvedli velice hezké sestavy a zúročili svoji
náročnou tréninkovou přípravu.

V odpoledních hodinách se konaly spor-
tovní zápasy dvojic kumite, kde Tomáš Balko
vybojoval bronzovou medaili (v kategorii 8 -
9 let, žluté pásy) a další bronz přidal pro naše
barvy po skvělém zápase Marek Rolínek
(v kategorii 8 - 9 let, fialové pásy).

Gratuluji všem našim soutěžícím ke skvě-
lým výsledkům, děkuji trenérům za důkladnou
přípravu a rodičům závodníků za doprovod a
povzbuzování při soutěži.

Naši nejmladší závodníci opět ukázali, že
jsou na soutěž dobře připraveni a v jednotli-
vých kategoriích se právem řadí mezi jihoče-
skou špičku sportovního karate.

Nyní se všichni připravují na vrcholnou
postupovou soutěž Krajský přebor, který se
bude konat v neděli 10. listopadu ve sportovní
hale Na Sádkách v Českých Budějovicích.

Martin Hermann, oddíl karate

Dominik Ettrich v soutěži kata

Jan Švenda vítězí v disciplíně kata

Péťa Vochozka vítězí v disciplíně kata

Tomáš Balko cvičí kata Heian Nidan

Kryštof Vinický cvičí kata Heian Shodan

Z leva Marek Rolínek, Jan Švenda, Eliška Rolínková, Petr Vochozka, Tomáš Balko, Kryštof Vinický,
Dominik Ettrich, Anna Puppavová a trenéři T. Rolínek, J. Švenda a P. Zachař
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Ü
Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Dobíjení mobilů

TR AFI K A

Ing. Milana Hromasová
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

řádková inzerce

§ Nabízím výškové práce pomocí horolezecké techniky, rizikové
kácení stromů. Tel.: 721 531 163

§ Pronajmeme byt 3+1 v panelovém domě v Nových Hradech.
Tel.: 728 723 401

§ Hledám podnájem bytu pro dvě osoby v Nových Hradech
a okolí. Tel.: 777 144 902

§ Koupím brutar v dobrém stavu. Tel.: 602 395 416

KDO INZERUJE,
TEN PROSPERUJE!


