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Přání šesti „P“ na léto
Přibrzděte svůj spěch, kterého je přes rok dost a užívejte si klidných letních chvil, nalaďte se

do harmonie těla i duše, vnímejte. Ať je vám hezky.
Podnikatelé, živnostníci a ušlechtilí podnikavci ve službách cestovního ruchu, podnikejte

s úspěchem a s příjemnými zákazníky. Ať se vám daří stát na vlastních nohách a vaši zákazníci
ať odchází spokojeni. Tací si k vám určitě zase najdou cestu.

Pobavte se při kulturních akcích, které vám přes léto nabízí nejen novohradské KIC, ale i os-
tatní subjekty u nás či v regionu. Celé léto je nabídka přepestrá. Ať vás tedy baví.

Počasí ať vám vychází takové, jaké v danou chvíli potřebujete.
Potěšte se se svými blízkými za letních večerů, navštivte své příbuzné a známé, všechny, co

máte rádi. Ať je vám pospolu hezky.
A ať přežijete celé léto při všem tom ve zdraví a bez úrazů!

Za KIC Nové Hrady  přeje Květa Jarolímková

Pozvánky na červenec
1. – 5. 7. Malování na novohradském

náměstí
1. – 13.7. Výstava loutkových divadel
1. 7. – 10. 8. Výstava keramických

světlonošů
2. 7. Hrajeme si Na Palubě u hradu
3. 7. Divadelní představení

„Dřevěný cirkus“
3. 7. Divadelní představení

„LORDI“
4. 7. Koncertní mix

na hradním nádvoří
5. 7. Oslavy 140. výročí založení

SDH N. Hrady
5. 7. Nohejbalový turnaj v Byňově
10. 7. Literárně-hudební podvečer

až noc
18. 7. Koncert kapely

Papouškovo sirotci
25. 7. 2. ročník Novohradské hudební

trilogie, „Bardská opera“
Podrobný letní program najdete uvnitř čísla

Letošní oslava Dne dětí v našem městě se usku-
tečnila na náměstí jako „novohradská dětská
olympiáda“. Věřím, že zábavný odpolední prog-
ram potěšil děti i příjemně naladěné rodiče a
prarodiče. Více uvnitř čísla. K. J.

Letošní červnový „výchovný“ koncert pro žáky
naší základní školy měl ráz „open air“ koncer-
tu. Děkuji vedení školy, že s pomocí pedagogic-
kého „dozoru“ bylo toto umožněno. Kdo přijel
dětem zazpívat se dozvíte uvnitř čísla. K. J.

Prospěšnou aktivitou, kterou už několik let po-
řádá MO Rybářského svazu N. Hrady jsou ry-
bářské závody. Mimo toho, že se každý malý
rybář snaží o co největší úlovek, je především
prostřednictvím tohoto zájmu „napojen“ na
přírodu a to je moc dobře. K. J.

Červen, jako čas výletů a naše školní družina,
jako aktivní organizátor pěkných akcí po celý
rok. A výlet na závěr je vždycky určitým vyvr-
cholením školního roku a invence vychovate-
lek. A všichni si to společně umí pěkně užít.
Více uvnitř čísla. K.J.

Ani letos nechybělo v závěru školního roku pa-
sování na čtenáře v městské knihovně. O tento
pěkný „ceremoniál“, který má svoji „váhu“ a
podporuje děti ve čtení a v návštěvě knihovny,
se postarala paní knihovnice ve spolupráci
s paními učitelkami prvních tříd.
Více i na fotografiích uvnitř čísla  K. J.

Pětiletí hradních novohradských slavností jsme v červnu zakončili Hradními – Buquoyskými
slavnostmi II. Program složený z divadelních představení, šermířských výstupů, hudby, kouzle-
ní, hraní si, tvoření a občerstvování se při příjemném odpoledni na hradním nádvoří mohli uží-
vat všichni novohradští obyvatelé, „skalní“ příznivci nebo náhodní návštěvnici našeho města.
Více ve fotografiích uvnitř čísla. K. J.
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Zápis ze 114. schůze městské rady
ze dne 28. 5. 2014

� 1. Kontrola usnesení ze 113. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 113. jednání rady.

� 2. Účetní závěrka Města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí účetní závěrku
Města Nové Hrady za rok 2013 a postupuje
ji ke schválení zastupitelstvu města.

� 3. Závěrečný účet Města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí závěrečný účet
Města Nové Hrady za rok 2013 a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.

� 4. Zakladatelská listina
Rada města bere na vědomí Zakladatelskou
listinu Služeb Nové Hrady s.r.o. a postupuje
ji ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od jednatelky Služeb Nové
Hrady s.r.o. návrh zakladatelské listiny této
společnosti, z důvodu rekodifikace občan-
ského zákoníku a zákona o obchodních kor-
poracích.)

� 5. Rozpočtové opatření č. 7
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2014.

� 6. Rozpočtové opatření č. 8
Rada města bere na vědomí rozpočtové
opatření č. 8/2014 a postupuje jej ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada města obdržela od Ekonomického
odboru MěÚ Nové Hrady návrh rozpočto-
vého opatření č. 8/2014, tímto rozpočtovým
opatřením budou převedeny do rozpočtu
prostředky z minulých let ve výši 3 mil.
korun.)

� 7. Splátkový kalendář
Rada města bere na vědomí návrh splátko-
vého kalendáře k nesplacenému úvěru ve
výši 15,000.000,-Kč a postupuje jej ke
schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od České spořitelny, a.s. ná-
vrh splátkového kalendáře k nesplacenému
úvěru ke „Statku“. Přestože bylo ze strany
poskytovatele dotace informováno o pro-
placení dotace na konci června 2014, po-
žaduje Česká spořitelna a.s. finální řešení
úvěru. Město může okamžitě po obdržení
dotace úvěr splatit, pokud by však došlo
k nějaké prodlevě ve vyplacení dotace,
jsou navrženy měsíční splátky ve výši
250.000,-Kč /do roku 2019/. Rada města
předpokládá, že v průběhu července 2014
bude celý úvěr zaplacen a úvěrová smlouva
ukončena.)

� 8. Dodatek č. 5 k pojistné smlouvě
Rada města schvaluje Dodatek č. 5 k pojist-
né smlouvě č. 7720297737 s pojišťovnou
Kooperativa, a.s. a pověřuje starostu jeho
podpisem.
(Rada obdržela od pojišťovny Kooperativa
a.s. návrh Dodatku č. 5 k pojistné smlouvě.

Tímto dodatkem bude pojištěn nový zame-
tací stroj.)

� 9. Dodávka a instalace šikmé schodišťové
plošiny v objektu ZŠ N. Hrady
Rada města schvaluje dodavatele šikmé
schodišťové plošiny do objektu ZŠ Nové
Hrady, společnost ITS Praha, spol. s r.o. a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady výsledek
výběrového řízení na zakázku: Dodávka a
instalace šikmé schodišťové plošiny v ob-
jektu ZŠ Nové Hrady. Výběrového řízení se
zúčastnila pouze jedna firma ITS Praha,
spol. s r.o. Modřice, osloveni však byli tři
dodavatelé, kteří se v minulosti ucházeli o
realizaci první etapy dodávky schodišťové
plošiny. Jeden z oslovených dodavatelů se
však z výběrového řízení omluvil a druhý na
nabídku nereagoval.)

� 10. Žádost o stanovisko
Rada města na základě provedeného vý-
běrového řízení souhlasí s nákupem nové
sekačky Technickými službami města No-
vých Hradů.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů žádost o stanovisko
k nákupu nové sekačky na základě výběro-
vého řízení, které bylo provedeno za účasti
zástupců města a městského úřadu.)

� 11. Účetní závěrka MŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje účetní závěrku Ma-
teřské školy Nové Hrady za rok 2013.

� 12. Účetní závěrka TSM Nové Hrady
Rada města schvaluje účetní závěrku Tech-
nických služeb města Nových Hradů za rok
2013.

� 13. Účetní závěrka ZŠ Nové Hrady
Rada města schvaluje účetní závěrku Zá-
kladní školy Nové Hrady za rok 2013.

� 14. Žádost o prodloužení předložení
vyúčtování fin. příspěvku –
Novohradská občanská společnost o.s.
Rada města souhlasí s vrácením návratné fi-
nanční výpomoci Novohradskou občan-
skou společnosti o.s. k realizaci projektu
Kulturní dědictví Novohradska – síť stálých
expozic ve výši 246.000,-Kč do 31. 12.
2014.
Rada města souhlasí s prodloužením termí-
nu Novohradské občanské společnosti o.s.
pro vyúčtování finančního příspěvku ve
výši 86.000,-Kč do 31. 12. 2014.
Rada města postupuje žádosti ke schválení
zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti o.s. žádost o prodloužení vrá-
cení návratné finanční výpomoci ve výši
246.600,-Kč k realizaci projektu Kulturní
dědictví Novohradska – síť stálých expozic
a prodloužení termínu předložení vyúčtová-
ní finančního příspěvku ve výši 86.000,-Kč
do 31.12.2014. Důvodem žádostí o prodlou-
žení je posunutí termínu realizace projektu
do 31.8.2014 z důvodu posunu realizace

dvoudenní exkurze a větší náročnosti pří-
pravy muzejních expozic.)

� 15. Žádost o prodloužení předložení
vyúčtování fin. příspěvku – Společnost
Rožmberk o.p.s.
Rada města souhlasí s vrácením návratné fi-
nanční výpomoci Společnosti Rožmberk o.p.s.
k realizaci projektu Aktivní kovářské muze-
um ve výši 250 600,- Kč do 31. 12. 2014.
Rada města postupuje žádost ke schválení
zastupitelstvu města.
Rada města bere na vědomí informaci o rea-
lizaci projektu a pověřuje Investiční odbor
MěÚ Nové Hrady kontrolou vyúčtování pří-
spěvku určeného ke kofinancování projektu.
(Rada obdržela od Společnosti Rožmberk
o.p.s. žádost o prodloužení vrácení návratné
finanční výpomoci ve výši 250.600,- Kč
k projektu Aktivní kovářské muzeum. Dů-
vodem žádosti o prodloužení je posunutí
termínu finální administrace projektu, když
došlo k posunutí termínu předložení Žádos-
ti o proplacení výdajů projektu do 26. 11.
2014. Společnost Rožmberk o.p.s. zároveň
předložila vyúčtování finančního příspěvku
ve výši 107 400,- Kč, který byl Městem
Nové Hrady poskytnut ke kofinancování
projektu. Rada města souhlasila s prodlou-
žením termínu vrácení návratné finanční
výpomoci, nejpozději však do 31. 12. 2014.
Rada vzala na vědomí informaci o realizaci
projektu a pověřila Investiční odbor MěÚ
Nové Hrady kontrolou vyúčtování příspěvku
určeného ke kofinancování projektu. Rada
postoupila žádost o prodloužení termínu vrá-
cení návratné finanční výpomoci k projedná-
ní na jednání zastupitelstva města.)

� 16. Registrace akce podprogramu
Podpora regenerace panelových sídlišť
Rada města bere na vědomí registraci akce
od Ministerstva pro místní rozvoj s ná-
zvem: RPS – Nové Hrady, Regenerace pa-
nelového sídliště Nové Hrady – III. etapa
a pověřuje starostu města ve spolupráci
s MěÚ Nové Hrady, Investičním odborem
zajištěním výběrového řízení na zhotovite-
le stavby.
(Rada obdržela od Ministerstva pro místní
rozvoj ČR registraci akce v podprogramu
Podpora regenerace panelových sídlišť s ná-
zvem: RPS – Nové Hrady, Regenerace pa-
nelového sídliště Nové Hrady – III. etapa.
Výše dotace činí 2,888.576,- Kč, spoluúčast
města je ve výši 1,237.962,- Kč.)

� 17. Smlouva o poskytnutí příspěvku
Rada města schvaluje příspěvek od Jihoče-
ského kraje ve výši 30.000,-Kč na akci:
Setkání měst s názvem Newcastle – Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu, odboru kanceláře hejtma-
na návrh smlouvy o poskytnutí příspěvku
na akci: Setkání měst s názvem Newcastle –
Nové Hrady, ve výši 30.000,- Kč.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 18. Zápis ze schůze Osadního výboru
Vyšné, Nakolice, Obora
Rada města bere na vědomí Zápis ze schůze
Osadního výboru Vyšné, Nakolice, Obora
ze dne 14.4.2014 a pověřuje starostu a mís-
tostarostu p. Šlence dalším jednáním ve
věci požadavků osadního výboru.

� 19. Žádost o odkoupení pozemků
Rada města bere na vědomí žádost Niny a
Jiřího Šohájkových o odprodej pozemků
parc. č. 73/1 a části cesty v k.ú. Nakolice a
pověřuje starostu dalším jednáním ohledně
zhotovení geometrického plánu.
(Rada obdržela od Niny a Jiřího Šohájko-
vých žádost o odprodej pozemků parc. č.
73/1 a části cesty v k.ú. Nakolice.)

� 20. Žádost o odprodej parcely
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 1052/6 o výměře cca 1660 m2

v k.ú. Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ
zveřejněním záměru na úřední desce města.
(Po provedeném místním šetření rada opětov-
ně projednala žádost Václava Pávka, Nové
Hrady o odprodej části parcely č. 1052/6 o vý-
měře cca 1660 m2 v k.ú. Štiptoň.)

� 21. Žádost o odprodej pozemků
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemků parc. č. 870/20 a č. 870/1 v k.ú. Nové
Hrady.
(Rada obdržela od manželů Vaňkových,
Nové Hrady žádost o odprodej pozemku
parc. č. 870/20 o výměře 250 m2 a pozemku
parc. č. 870/1 o výměře cca 275 m2 v k.ú.
Nové Hrady. Dle sdělení p. starosty jsou
tyto pozemky určeny ke směně za účelem
zajištění pozemků pro stavbu rodinných
domů. Předmětné pozemky budou poté na-
bídnuty dle studie zastavitelnosti k odkou-
pení. Do doby dokončení jednání o směně a
odkupu pozemků v této lokalitě rada nesou-
hlasila s prodejem předmětných pozemků.)

� 22. Žádost o odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost manželů
p. Balka a pí. Roškové a pověřuje p. místos-
tarostu Šlence a Osadní výbor Štiptoň, By-
ňov, Jakule místním šetřením.
(Rada obdržela od manželů p. Jána Balka a
pí. Kamily Roškové žádost o odprodej po-
zemku parc. č. 1524  v k.ú. Štiptoň.)

� 23. Žádost o pronájem nebytových
prostor
Rada města bere na vědomí informaci o uvol-
nění nebytových prostor v Husově ulici čp.
14, Nové Hrady a dle výsledku výběrového
řízení z roku 2013 schvaluje pronájem těch-
to nebytových prostor společnosti EJA stu-
dio s.r.o.
(Rada obdržela od EJA studio s.r.o. – Jana
Pupavová žádost o předání nebytových
prostor v Husově ulici čp. 14. K těmto neby-
tovým prostorům vyhlásila rada města
v roce 2013 výběrové řízení, v jehož rámci

podala spol. EJA studio s.r.o. nejvýhodnější
nabídku. S ohledem na doběh smluvních
podmínek s předchozím nájemcem bylo
uzavření nájemní smlouvy odsunuto k ter-
mínu předání nebytových prostor Městu
Nové Hrady původním nájemcem.)

� 24. Zápis do MŠ pro školní rok
2014/2015
Rada města bere na vědomí informaci Ma-
teřské školy Nové Hrady o zápisu dětí pro
školní rok 2014-2015.
Rada města pověřuje starostu města ve spo-
lupráci s ředitelkou MŠ Nové Hrady paní
Evou Heřmanovou přípravou podkladů pro
navýšení kapacity MŠ Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady informaci o zápisu do MŠ pro
školní rok 2014-2015. Celkem bylo podáno
35 žádostí, vyhověno bylo 23 žádostem do
celkové kapacity 105 dětí. Rada byla staros-
tou informována o možných krocích ve věci
zvýšení kapacity Mateřské školy Nové Hra-
dy s tím, že mateřská škola by mohla využít
rekonstruované prostory v objektu lékárny
či v areálu bývalých jeslí /po rekonstrukci,
která je plánována na podzim 2014/. Rada
pověřila starostu města ve spolupráci s ředi-
telkou MŠ Nové Hrady paní Evou Heřma-
novou přípravou podkladů pro navýšení
kapacity MŠ Nové Hrady tak, aby prostřed-
nictvím navýšené kapacity bylo možno vy-
hovět i v tento moment neuspokojeným
žádostem o místo v MŠ N. Hrady.)

� 25. Pražská veteraniáda - vyúčtování
nákladů
Rada města schvaluje p. R. Rusiňákovi,
Nové Hrady příspěvek ve výši 628,-Kč na
pokrytí nákladů spojených s účastí na zá-
vodech seniorů ve sportovní gymnastice
„Pražská veteraniáda“. Rada města děkuje
p. R. Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
Města Nové Hrady.
(Rada obdržela od p. R. Rusiňáka, Nové Hra-
dy žádost o finanční příspěvek k vyúčtování
nákladů spojených s účastí na závodech seni-
orů ve sportovní gymnastice „Pražská vete-
raniáda“, které se dne 17.5.2014 zúčastnil.)

� 26. Návrh na uzavření smlouvy
o věcném břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemen č.:CB-014330020801/001
s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. návrh na uzavření smlouvy o věc-
ném břemeni k dokončení stavby s názvem:
Štiptoň, K 698/1, Prášil – úprava NN. Dne
25.7.2013 byla uzavřena Smlouva o budou-
cí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1030012928/001.)

� 27. Smlouva o zajištění zpětného odběru
a využití odpadů z obalů  EKO-KOM
Rada města schvaluje Smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů se
společností EKO-KOM, a.s. Praha a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti EKO-KOM,
a.s. návrh smlouvy o zajištění zpětného od-
běru a využití odpadů z obalů. Smlouva je
upravena dle nového občanského zákoníku.)

� 28. Smlouva o obstarání věci
Rada města schvaluje Smlouvu o obstarání
věci se Základní školou Borovany – plavec-
kou školou na školní rok 2014/2015 a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Základní školy Borova-
ny – plavecká škola návrh smlouvy o obsta-
rání věci, plavecká výuka žáků při základní
škole ve výši 28,-Kč za výukovou lekci a
žáka ve školním roce 2014/2015.)

� 29. Usnesení Krajského soudu
Č. Budějovice
Rada města bere na vědomí Usnesení Kraj-
ského soudu v Českých Budějovicích č.j.
8 Co760/2014-84.
(Rada obdržela od Krajského soudu v Čes-
kých Budějovicích usnesení č.j. 8 Co760/
2014-84, usnesení okresního soudu ve věci
ustanovení veřejného opatrovníka paní P.
Kučerové se ruší a věc se vrací soudu první-
ho stupně k dalšímu řízení.)

� 30. Usnesení Dětského domova, ZŠ a ŠJ
Radenín
Rada města bere na vědomí usnesení o zru-
šení ustanovení města jako opatrovníka pro
doručování.
(Rada obdržela unesení o zrušení Města
Nové Hrady jako opatrovníka pro doručo-
vání u nezl. dětí Pospíšilových.)

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

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

� 33. Pozemky k.ú. Nové Hrady a k.ú.
Údolí u Nových Hradů
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemků parc.č. 152/6 v k.ú. Nové Hrady a
parc.č. 261/3 v k.ú. Údolí u Nových Hradů.
(Pan místostarosta Šlenc informoval radu
o provedeném místním šetření ve věci žá-
dosti p. Roberta Vojče, České Budějovice
o odprodej pozemků. Parc. č. 261/3 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů a parc. č. 152/6
v k.ú. Nové Hrady s tím, že pozemky jsou
propachtovány na dobu pěti let.)

� 34. Připojení odběrného plynového
zařízení – Jesle
Rada města schvaluje Smlouvu o připojení
odběrného plynového zařízení k distribuční
soustavě č. 15002594 s E.ON Distribuce,
a.s. České Budějovice a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice návrh smlouvy o připoje-
ní odběrného plynového zařízení k distri-
buční soustavě č. 15002594. Smlouva řeší
připojení  objektu bývalých Jeslí.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2
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Parkovací plochy, křižovatky a chodníky
návrhy a plány v jednání s Policií ČR

Na konci května letošního roku se uskuteč-
nilo pracovní jednání se zástupci Policie ČR
ve věci opatření vedoucích ke zvýšení bezpeč-
nosti chodců, provozu na komunikacích a též
o možném rozšíření parkovacích a odstavných
ploch. Postupně jsme dopravním inženýrům
Policie ČR představili některé uvažované
stavby a zároveň jsme debatovali konkrétní
požadavky Policie ČR k již vyprojektovaným
akcím.

Navrátilova ulice
Prvním místem debaty v terénu bylo řešení

otázky parkovacích ploch v Navrátilově ulici
v blízkosti bytových domů čp. 246 a 247.
K této problematice jsme nejprve vedli jedná-
ní s občany žijícími v těchto a přilehlých do-
mech, na jejichž základě kolega zastupitel
Honza Kollmann připravil první variantu ná-
vrhu, kterou jsme chtěli před předáním k do-
pracování nejprve odkonzultovat se zástupci
Policie. Tato konzultace, stejně jako podněty
dopravních inženýrů i k dalším místům, se
ukázala jako velmi důležitá. V této lokalitě jde
zejména o zákonné normy ohledně parkova-
cích ploch (šikmé, příčné, podélné stání) a
o rozhledové pohledy při výjezdu od čp. 246
do jednosměrky v Navrátilově ulici. Podněty
nyní dopracuje projektant do upravené verze,
kterou bychom ještě jednou projednali s obča-
ny, a to zejména s ohledem na umístění popel-
nicových boxů a trasy chodníku podél domu
čp. 247. Poté by již následoval standardní
postup směrem k finální verzi projektové
dokumentace, zajištění příslušných povolení a
zejména zajištění finančních prostředků +
realizace.

Křižovatka u autobusového
nádraží a zdravotního střediska
(Hradební ulice)

Toto místo je dlouhodobě vnímáno jako
nebezpečné, byť zde naštěstí nedochází a ne-
došlo k žádné větší nehodě či zranění. Již v mi-
nulosti jsme toto místo lépe označili, abychom
řidiče upozornili na to, že je zde zvýšený po-
hyb dětí a dalších chodců. Zároveň jsme jed-
nali se zhotovitelem provádějícím rekultivaci
skládky, aby nákladní vozy při návozu zeminy
uzpůsobili svou rychlost jak v tomto místě, tak
i během celé trasy v rámci města NH a osad.

Již v minulosti bylo Policií ČR konstatová-
no, že oficiální přechod nelze navázat na stá-

vající chodník od autobusového nádraží, neboť
na druhé straně jsou garáže a norma neumož-
ňuje navedení chodců do místa výjezdu z gará-
že. Proto jsme společně s projektantem navrhli
variantu mírného odklonění a využití stávající-
ho „ostrůvku“, čímž by přechod ústil do chod-
níku mimo garáže. Tento návrh však dopravní
inženýři odmítli s tím, že, pokud by došlo k zá-
sahu do této křižovatky, tak je s ohledem na no-
vou legislativu nutno komplexně řešit celou
křižovatku. Ve zkratce řečeno jde o stejný
problém jako byl u křižovatky u benziny.
Z pohledu nové normy není možné napojovat
dvě komunikace šikmo a musí docházet k na-
pojení kolmému – tzv. do T. Pokud bychom
tedy chtěli řešit nový přechod v této lokalitě,
máme dvě možnosti. Tou první je úplně odvést
chodce mimo křižovatku a volit delší trasu –
nejprve dolů směrem Jižní Město, poté pře-
cházet ke zdravotnímu středisku a dalším pře-
chodem na chodník vedoucí ke škole.

Druhou variantou navrhovanou Policií ČR
je změna celé křižovatky s tím, že by se komu-
nikace od Jižního Města napojovala kolmo na
Hradební ulici (cca. v prostoru stávajícího os-
trůvku) a přechod pro chodce by byl těsně
vedle ní. Osobně mi přijde tato varianta na
první pohled komplikovaná a myslím, že by
bylo nutno posoudit ji i v souvislosti s dnešní
jednosměrkou od kuželny směrem ke „Klon-
dajku“.

Se zástupci Policie ČR a projektantem
jsme se proto domluvili, že necháme zpraco-
vat jednoduchý návrh obou variant, včetně fi-
nančních nákladů. Tyto varianty bychom
následně představili veřejnosti a společně vy-
brali příznivější návrh.

Křižovatka u kapličky
Na základě podnětu ze strany akademické-

ho a univerzitního centra jsme též diskutovali
možnosti doplnění přechodu či přechodů pro
chodce v této lokalitě. Návštěvníci a zaměst-
nanci „Zámku“ většinou volí pro přecházení
část křižovatky mezi vstupem do areálu a Čes-
kým domem. Zřízení přechodu v tomto místě
však taktéž naráží na zákonné normy, neboť je
zde příliš široká komunikace a přechod by
znamenal buď vybudování ostrůvku nebo zá-
sah do odstavné plochy u Českého domu, kde
by již nebylo možné zastavovat při příjezdu od
benzinky. Navíc by muselo dojít k odbourání

plotovek a zídky ve směru od Českého domu
k zahradě rodiny Deberů, aby přechod splňo-
val i rozhledové parametry.

Mnohem schůdněji se jeví varianta pře-
chodu mezi vstupem do areálu a chodníkem
u kapličky. I zde by muselo dojít k drobným
úpravám u vchodu do Zámku, nicméně se
zdá, že by šlo pouze o vybourání stávajících
zděných sloupků a nemuselo by se zasahovat
do zeleně.

Pokračování chodníku
v ulici Vitorazská

Posledním místem, které jsme během náv-
štěvy dopravních inženýrů řešili, bylo projed-
nání podnětů Policie ČR k našemu návrhu na
prodloužení chodníku ve Vitorazské ulici (od
odbočky do lokality Pod Zámeckým). Návrh
počítá s tím, že by zde chodník pokračoval po
louce až k domu rodiny Burešů, kde by přechá-
zel na druhou stranu cesty a podél Heidingerů
by pokračoval až k ulici Pod Vodárnou. Na lou-
ce proti hrobce ve směru k Burešům také plánu-
jeme odstavnou plochu pro parkování, kterou
by mohli využívat návštěvníci hřbitova, hrob-
ky i místní.

Tuto stavbu jsme již plánovali zařadit do
projektu, který jsme připravovali do Regionál-
ní operačního programu. Návrh byl projednán
a odsouhlasen občany bydlícími v této lokali-
tě, nakonec však k návrhu měli drobné připo-
mínky právě zástupci Policie ČR, proto jsme
tento chodník a parkoviště nakonec z žádosti
o dotaci museli vynechat.

Během místního šetření s dopravními inže-
nýry jsme si jejich podněty vyjasnili s tím, že
návrh zůstane de facto stejný a projektová do-
kumentace bude následně s drobným doplně-
ním i Policií ČR schválena.

S ohledem na to, že je plánována ještě jed-
na výzva k podání žádostí do Regionálního
operačního programu, věřím, že budeme
schopni tuto stavbu (společně s řešením ko-
munikace od točny k Tampierům v Nakoli-
cích, prodloužením chodníku v křižovatce
u železničního přejezdu v Jakuli a dalšími
plánovanými úseky) předložit v rámci tohoto
programu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Navrátilova ulice Křižovatka u autobusového nádraží Křižovatka u kapličky
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Rekultivace bývalé skládky odpadů
V současné době jste jistě zaznamenali zvýšený pohyb těžkých stro-

jů v prostoru bývalé skládky odpadů na Jižním Městě v Nových Hra-
dech. Započalo se zde s plánovanou rekultivací bývalé skládky odpadů,
která je starou ekologickou zátěží pro životní prostředí, okolní přírodu i
pro naše město. V minulosti se na tuto skládku vyvážel veškerý komu-
nální i ostatní odpad z našeho města a okolí. Aby se tato ekologická zá-
těž co nejvíce snížila, je nutné provést opatření, aby mohlo dojít
k bezpečnému rozložení částí zbylého odpadu, dále pak k zamezení vy-
tékání nežádoucích látek z této skládky a následné kontaminace okolní
půdy a vodních zdrojů. V praxi to obecně znamená velké terénní
úpravy a přesuny velkého množství zemních hmot.

Rekultivace proběhne v několika etapách. Nejprve se provedou
úpravy povrchu pod skládkou, kdy dojde k částečnému odtěžení, dále
pak ke zpevnění boků, paty a následně celého tělesa skládky. Dalším
krokem je utěsnění skládky za použití těsnící vrstvy minerálního jílové-
ho těsnění a hutnění v několika vrstvách. To poslouží jako filtrační a
těsnící vrstva, která po provedených zkouškách a konečném měření
musí splňovat požadované těsnící, filtrační i nepropustné vlastnosti. Na
tuto těsnící vrstvu bude v další etapě navezena vrchní rekultivační vrs-
tva, která se bude skládat ze zemin pod-ornice a z orniční vrstvy, která
bude na povrchu sloužit jako biologická vrstva pro růst nových rostlin.

Likvidace staré ekologické zátěže neboli rekultivace skládky má be-
zesporu kladný vliv na životní prostředí, kdy se minimalizují dopady
možných negativních vlivů na naše okolí. Navíc je třeba uvést, že Měs-
to Nové Hrady muselo rekultivaci realizovat v co nejrychlejším termí-
nu, neboť by jinak hrozily sankce ze strany inspekce životního
prostředí. Proto byla zpracována projektová dokumentace a žádost o fi-
nanční podporu, kterou se nakonec podařilo v loňském roce získat
(Nejprve totiž Státní fond životního prostředí podporoval rekultivace
velkoobjemových skládek ve velkých městech.).

Rekultivace naší skládky je podpořena z Operačního programu ži-
votního prostředí, a to ve výši 90% z celkových způsobilých výdajů
projektu. Způsobilými výdaji jsou náklady na projektovou dokumenta-
ci, nákup pozemků (od paní Korgerové a pana RNDr. Jaroslava Forma-
na), stavební práce, propagaci a technický a autorský dozor. Rozpočet na
základě projektové dokumentace (zpracovala a aktualizovala českobu-
dějovická firma REKKA s.r.o.) počítal s celkovými náklady přes 17 mi-
liónů korun, díky úspěšným výběrovým řízením by se však celkové
náklady měly pohybovat do 10 miliónů korun, což znamená i nižší spo-
lupodíl ze strany města.

Na základě výběrového řízení je dodavatelem stavební části Sdru-
žení „NOVÉ HRADY 2013“, které tvoří budějovické firmy Quail a
A.S.A. Smlouva byla uzavřena na 5 997 599,42 Kč bez DPH. Technic-
ký dozor investora a BOZP zajišťuje STAVEBNÍ PORADNA, spol.
s r.o. prostřednictvím pana Jana Bělohlava.

Na základě dohody rady města nad realizací stavebních prací dohlí-
ží (ve spolupráci se zaměstnanci MěÚ Nové Hrady, Investiční odbor a
Odbor životního prostředí) místostarosta Miroslav Šlenc, jehož úkolem
bylo také zajistit přesun původního sběrného dvora do náhradní lokality
u fotbalového hřiště. Vzhledem k tomu, že se na původní skládce na-
cházela také jedna z historických kašen, došlo i k jejímu převozu do
areálu TSM, kde zatím bude čekat na restaurování a případné umístění
v některé z městských lokalit.

V současné době již naplno běží práce na úpravě skládky. V červen-
ci by již měla prováděcí firma dokončit prvotní přesuny hmot, zpevnění
paty skládky a bude následovat návoz těsnící vrstvy (jíl). Tuto hmotu
budou navážet nákladní auta a s ohledem na místo realizace budou mu-
set projíždět částí osad a města. S firmou bylo dojednáno, že v obydle-
ných lokalitách budou řidiči usměrňovat svoji rychlost tak, aby se
minimalizovaly případné problémy s chodci či dalšími účastníky silnič-
ního provozu. Přestože v první fázi návozu podorniční vrstvy do blíz-
kosti skládky opravdu řidiči naši dohodu poctivě dodržovali, rádi
bychom touto cestou vyzvali se zvýšené pozornosti i naše občany.
Harmonogram projektu:
Zahájení realizace projektu: březen 2014
Dokončení stavebních prací: prosinec 2014
Ukončení realizace projektu: únor 2015
Závěrečné vyhodnocení akce: květen 2015

O pokračování prací budeme občany informovat prostřednictví
NZ i v dalších měsících. Případné dotazy k průběhu stavby však
můžete směřovat osobně, písemně nebo telefonicky (777 137 613
Mgr. V. Hokr, 723 166 664 M. Šlenc).

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Miroslav Šlenc, místostarosta
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SOPTÍCI INFORMUJÍ
Dne 3. 5. proběhlo jarní kolo hry „PLAMEN“ v Rejtech u Trhových Svinů. Mladí hasiči z na-

šeho sboru se zúčastnili v kategorii mladších žáků jedno družstvo a v kategorii starších žáků dvě
družstva. Velká píle našich svěřenců se vyplatila. V mladší kategorii nedalo naše družstvo šanci
ostatním účastníkům ani v jedné z pěti disciplín, a právem se dostali na první místo, což zname-
nalo postup do okresního kola.

Ve starší kategorii sice mělo první družstvo drobné zaváhání ve štafetě dvojic a ve štafetě
4 x 60 m, ale i přes toto zaváhání dokázali v celkovém pořadí vybojovat první místo a tím postup
do okresního kola. Druhé družstvo skončilo na šestém místě z celkově sedmi družstev.

Okresní kolo se konalo 31. 5. ve Zlivi. Mladší družstvo vešlo do soutěže bezchybnou štafe-
tou CTIF, ale v branném závodě zbloudili. Štafeta 4 x 60 m byla také bez chyby, ale po nevydaře-
né štafetě dvojic, a ne příliš povedeném požárním útoku, jsme zůstali na posledním sedmém
místě. Starší družstvo na tom bylo o něco lépe a celkově skončilo na devátém místě z jedenácti
zúčastněných.

I přes ne příliš vydařenou účasti na okresním kole, jsme na naše SOPTÍKY pyšní, a do další-
ho ročníku jim přejí hodně elánu a alespoň takového nadšení jako tomu bylo v tomto ročníku je-
jich vedoucí. Drbout Milan, Bandík Radek a Homolka Radek

SOUTĚŽ
V POŽÁRNÍM SPORTU

Obvodová soutěž v požárním sportu se
letos konala v Byňově 10. 5. 2014.

Letos jsme do boje vyslali dvě družstva
žen, jedno družstvo mužů bez omezení a
jedno družstvo mužů nad 35 let. Muži nad
35 let se umístili na prvním místě a muži bez
omezení na šestém místě. Ženy 1 skončily
na třetím místě a ženy 2 na místě čtvrtém.

V sobotu 14. 6. 2014 se zúčastnila dvě
družstva žen a jedno družstvo mužů soutě-
že v Suchdole nad Lužnicí. Soutěžilo se
v požárním útoku. Muži obsadili pěkné
čtvrté místo a ženy místo čtvrté. Ženám 2
se útok nepodařil, a tak zůstaly na osmém
místě. Žádný neúspěch nás ale neodradí od
stále většího úsilí, tak abychom příště stáli
na stupních vítězů!

Za SDH N. Hrady Radek  Bandík
Více na sdhnovehrady.webnode.cz

PODĚKOVÁNÍ
Tímto bychom chtěli oficiální cestou podě-
kovat panu Markovi Petráškovi za spon-
zorský dar pro dospělé hasiče v podobě
triček, které nás budou reprezentovat jak
na veřejných akcích, tak v terénu.

CHTĚL BYCH PODĚKOVAT
rodině Duspivů z Nakolic a Sboru dobro-
volných hasičů při odchytu zaběhlých ovcí.
Na hasičský účet bude převedeno 100 ks
piv, ať uhasí vlastní žízeň.

Miroslav Novák, Nové Hrady

Stropnička jako nová
V sobotu 14. června se konala informativní vycházka věnovaná revitalizaci Stropničky. Od-

borné názory ať uvedou odborníci, sama se zde vyjádřím jako laik a člověk, který má rád přírodu.
Mně se nové koryto líbí. Nová Stropnička je širší a mělčí, břehy jsou pozvolné, takže k vodě je
snadný přístup. V místech, kde říčka protéká jílovitými nánosy, se zatím drží uměle určeného
koryta. Tam, kde je podloží tvořené štěrkem a pískem, si už při vyšším stavu vody začíná „dělat,
co chce“ – podemílá břehy, rozšiřuje svůj tok, vytváří náplavy a ostrůvky. Z mrtvého kanálu se
stává živá řeka. Ale ryby tu zatím chybí, ještě by se neměly kde ukrýt. Bližší okolí toku, kde byla
odvezena vrchní vrstva půdy, je zatím téměř holé, ale už se objevují první rostliny. Časem se plo-
cha jistě celá zazelená, vysemení se zde rostliny z okolí, něco přinese
voda z horního toku. Otázka je, jaký ten nový porost bude. Já bych si
přála, aby to byla louka, ale obávám se, že bez lidské péče a každoroční-
ho sečení to nepůjde. Kolem břehů byly již také vysázeny stromy a keře -
duby, vrby, střemchy. Duby jsou zatím v pořádku. Vrby byly sázeny blí-
že k toku a některé už voda podemlela a nebo dokonce i vyvrátila, ale to
vůbec nevadí. I kdyby je proud odnesl na jiné místo, někde se opět za-
chytí a porostou, jak se říká, jako z vody. Několik střemchových keřů
poničili srnci, ale střemchy mají dobrou regenerační schopnost a s po-
škozením se pravděpodobně snadno vyrovnají. Rozumím také obavám
místních obyvatel, že nová uměle vytvořená „slepá ramena“ se stojatou
vodou se stanou líhništi komárů. Jako by jich už nebylo dost z rybníků
nebo tůněk, které zůstaly v původním, starém korytu.

Mám před očima vizi Stropničky za nějakých patnáct, dvacet let.
Říčka se klikatí mezi loukami, lemují ji hlavaté vrby jako na Ladových
obrázcích, ve stínu posedávají rybáři, jinde se na písčitých náplavech
brouzdají děti. Moc bych si přála, aby to takhle nějak dopadlo a aby oby-
vatelé Štiptoně a Byňova byli s novou podobou své řeky spokojeni.

Jitka Šáchová Srdce u Stropničky

Oslavy 140 let
SDH Nové Hrady
sobota  5. 7. 2014,

novohradské náměstí
Program:
12.00 – 12.30 hod.

Sraz účastníků a hostů u hasičské
zbrojnice Nové Hrady

12.30 – 12.45 hod.
Přesun na seřadiště k Českému domu

13.00 hod.
Slavnostní pochod k radnici

13.10 – 14.10 hod.
Slavnostní projevy a ocenění členů,
stužkování praporů sborů

14.30 hod.
Ukázka práce mladých hasičů

14.30 – 16.00 hod.
Soutěže pro děti na náměstí
(džberová stříkačka, has. kuželník)

15.30 hod.
Ukázka vyprošťování osob
z havarovaných vozidel

14.30 – 17.00 hod.
Prohlídky historické a současné hasičské
techniky IZS a prohlídka hasičské
zbrojnice N. Hrady v ul. Komenského

17.00 – 24.00 hod.
Posezení pod stanem na náměstí při
muzice. Hrají Veselá muzika a kapela
Nevěra band

Po celou dobu oslav zajištěné občerstvení
u dvou stánků u hlavního stanu.

Pořádá SDH Nové Hrady
ve spolupráci s Městem Nové Hrady
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Co se děje v třeboňském
domácím hospici?

Milí přátele a příznivci hospicové služby v jižních Čechách. Dovolte mi Vás krátce informo-
vat o tom, co proběhlo v uplynulých měsících:

Na samém konci května se náš hospicový tým vydal do hospice v Hořicích v Podkrkonoší na
setkání domácích hospiců s panem kardinálem Miloslavem Vlkem. Ten se živě zajímá a podpo-
ruje dílo domácích hospiců. Vzhledem k jeho úzkému vztahu k Třeboni nám opakovaně vyslovil
osobní podporu a povzbuzení do naší práce. Předáváme tedy i Vám všem touto cestou jeho
pozdravy.

Záhy jsme v prvním červnovém týdnu pořádali „Týden pro hospic“, druhý ročník kulturně –
benefičních a vzdělávacích akcí. V rámci těchto různorodých akcí jsme se měli možnost setkat i
s některými z našich hospicových rodin, které jsme během prvního roku našeho působení dopro-
vázeli při péči o těžce nemocného v domácím prostředí. Tato setkání byla velice intenzivní a ra-
dostná – „…vždyť ty vaše sestřičky, to jsou jako naše děvčata, už jsme si na ně zvykli jako na
rodinu…“, a pozůstalá pokračuje „…manžel se na ně vždycky tak těšil, i když měl při Vašem
vstupu do rodiny z počátku velké obavy z neznámých lidí…“ Je to jen útržek jednoho svědectví
pečující, která dopřála svému opravdu těžce nemocnému manželovi důstojný odchod ze života
v domácím prostředí. My jí za tuto službu velice děkujeme a nejen jí, ale i Vám všem, které jsme
již mohli osobně doprovodit. Kéž jsou tato slova i povzbuzením pro všechny pečující rodiny –
víme, že Vás není na Třeboňsku málo! Také na Vás se v týdenním hospicovém harmonogramu
našlo důležité místo a to při představení nového projektu „Pečuj doma“, který bude zdarma pro-
bíhat během září a října v Třeboni. Je to od nás velice konkrétní pomoc Vám všem, kteří jakkoli a
o kohokoli doma pečujete či pečování zvažujete. Prosím informujte se o průběhu tohoto kurzu
(na webu hospice či místních periodikách během léta), děkujeme! V rámci „Týdne pro hospic“
proběhlo ještě mnoho zajímavých akcí – fotografie i zážitky z nich můžete shlédnout na našem
webu www.kleofas.cz. Touto cestou děkujeme všem účinkujícím a přednášejícím a v neposlední
řadě Vám, štědrým dárcům a sponzorům!

Za Hospicovou péči sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. Mgr. Petra Brychtová, ředitelka Miloslav Vlk – kardinál

Dětské rybářské závody 2014 se vydařily
Trošku s deštěm v zádech jsme připravovali další ročník Dětských

rybářských závodů, které již tradičně organizuje Místní organizace
Českého rybářského svazu u příležitosti Dětského dne na Zevlově ryb-
níku. Organizačně jsme nechali prostor dětičkám rybářského kroužku a
jen okrajově jsme zajišťovali tak nepodstatné věci jako jsou ceny pro
účastníky nebo občerstvení. Počasí jsme tentokrát také neponechali ná-
hodě a včas odeslaná žádost o slunečný den byla vyřízena téměř dokona-
le. Již před stanovenou dobou zahájení bylo patrné, že účastníků bude
poměrně dost – a bylo. Celkem 25 dětiček – závodníků i s doprovodem
rodičů (tatínků ale i maminek) se přesně načas dostavilo k zahájení a
rozlosování stanovišť.

Při vylosování byl každý závodník opatřen mlsným balíčkem pro
případ, že by rybičky ještě neprojevily zájem o účast na závodech.
Trošku nám sice komplikovala život zvýšená hladina rybníka, ale rybář
patří k vodě, takže ani to nebyl problém. Po zahájení závodící dětičky
začaly lákat rybičky na rybí pamlsky, ale i nástrahy, které si na ně při-
pravily. Sem tam byl povolen i doping ve formě pomoci od rodičů, ale i
rozhodčích když nenápadně přehlíželi a sami poradili nebo i pomohli
při řešení problémů zejména s rybářským náčiním, u starších závodní-
ků nad 10 let již byla vyžadována větší samostatnost. V polovině závo-
dů byla vyhlášena přestávka na občerstvení – opečený páreček
s rohlíkem a kečupem přišel opravdu k chuti, během půl hodiny byly
všichni najedeni a nutno říct, že asi si i pochutnávali, protože nám ne-
zbyl ani jeden.

Po přestávce se pokračovalo v závodění, rozhodčí zapisovali úlovky,
závodníci se přetahovali s rybičkami a byla patrná i závodní nervozita.

V půl dvanácté byl závod ukončen. Nutno říct ke spokojenosti zá-
vodníků i rybiček, prostě obojí již toho měli akorát.

A nastal čas ohodnocení dosažených výsledků dopoledního klání rybářské omladiny.

Připravené ceny byly rozdané dle umístění a výsledků. Nutno říct, že nikdo neodešel
s prázdnou. Spokojeni byli i pořadatelé a dle vyjádření i doprovod rodičovský. V nepo-
slední řadě musíme za poskytnutí dotací poděkovat zejména za účastníky závodu a místní
organizaci ČRS -  Městu Nové Hrady – Děkujeme.

Nechceme se chlubit, ale zájem dětiček nás zavazuje k pokračování a pokusíme se, aby
další ročník 2015 byl ještě vydařenější a hlavně splnil sportovní „není důležité zvítězit ale
zúčastnit se“. Petrův zdar

Dětem k svátku – Místní organizace Českého rybářského svazu  Nové Hrady

Přehled populárně-naučných přednášek
červenec 2014

Přednášky pořádáme v rámci Letní školy Ústavu komplexních
systémů v sále Kulturně-spolkového domu a jsou otevřené veřejnos-
ti a zdarma.
30.6. 19:30 MUDr. Ing. V. Kříha, Ph.D.

Fyzika mezi životem a smrtí
1.7. 19:30 prof. Ing. E. Pelikán, CSc.,

Mohou matematické modely předpovědět globální oteplování?
2.7. 19:30 Ing. V. Macho, Život včely medonosné
7.7. 19:30 RNDr. A. Špičák, CSc. Sopečná činnost
9.7. 19:30 RNDr. P. Zamarovský, CSc. Mýtus nekonečna
10.7. 19:30 Ing. L. Sieger, Ph.D., Přežití a improvizace I

(v Kinosále Český dům)
11.7. 19:30 Ing. L. Sieger, Přežití a improvizace II
14.7. 19:30 prof. RNDr. J. odolský, CSc. O rovnici E=mc²

(povídání o Einsteinovi, jaderných reakcích, konstrukci
atomové bomby, energii hvězd a vzniku prvků)

16.7. 19:30 doc. RNDr. J. Pokorný, CSc., Voda v krajině
Srdečně zve Mgr. Naďa Štysová
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Dětský den 30. 5.
V pátek 30. 5. jsme uspořádali pro děti dětské odpoledne. Nejprve

děti dostaly zmrzlinu, kterou jsme zaplatili z peněz získaných při Maso-
pustu. Po tom jsme se přesunuli zpět ke družině, kde měly děti diskotéku
a další občerstvení připravené našimi kuchařkami. Skvělý jablečný ko-
láč a pití přišlo po našich tanečních kreacích velmi vhod. Tímto našim
kuchařkám moc děkujeme.

Výlet ŠD
Ve dnech 5. a 6. 6. jsme se opět vydali na náš každoroční dvoudenní

výlet. Tentokrát jsme se vydali tématicky s naší celoroční hrou do Tře-
boně, a to do „Domu přírody a Akvária Jakuba Krčína“. Další zastávkou
byl Jindřichův Hradec. Protože si celý rok povídáme o vodě, naše první
cesta vedla k fontáně na Masarykově náměstí. Druhou vodní atrakcí,
kterou jsme navštívili, byla unikátní vodní fontána v Medic. centru sv.
Florián. Dále jsme absolvovali prohlídku zámku a vyšplhali na jeho věž.
Pro velký úspěch jsme si zopakovali ještě jednou zpívající fontánu. Po
ubytování v letním dětském táboře Bílá Skála, který všem vřele doporu-
čujeme, jsme se vydali na farmu Alpaka. Zde nám vyprávěli o koních a
alpakách. Večerní pečení chlebových hadů bylo vrcholem celého dne.
V pátek jsme si prohlédli Muzeum čs. opevnění a hrad Landštejn. Na
závěr výletu děti prokázaly svou odvahu a sestoupily do sklepení klášte-
ra v obci Klášter, kde podle svíček musely najít hlídače místního pokla-
du, který jim za odměnu a na památku věnoval zlatou minci. Děkujeme
panu řidiči Hanžlíkovi, paní Langové za zdravotnický dozor a panu
učiteli Ulrichovi za skvělý pobyt v táboře Bílá Skála. Také děkujeme
Humanitas o.p.s. za finanční příspěvek.

12. 6. Jsme navštívili „Malou TECHMÁNII“
Děti si mohly vyzkoušet různé technické pokusy, zahrát si obršachy a

Xbox. Byla to velmi příjemně strávená hodinka plná zábavy a poznání.
Děkujeme paní O. Černé, která nás zde provedla a vše nám vysvětlila.

Školní družina informuje

Dětský den

Hrad Landštejn

Jindřichův Hradec

Líbila se mi zpívající fontána, protože byla barevná a já jsem si mysle-
la, že padá písek, ale byla to voda.                          Nikol Nedorostová

Zámek J. Hradec

15. poledník

Nakonec bylo ještě překvapení, a to že jsme
byli v podzemí.                       Patrik Silmbrod
Líbilo se mi jak jsme měli najít cestu k pokladu
jak jsme večer opékali hady.        Jan Koriťák
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Na vojenském muzeu se mi líbil těžký kulo-
met a puška.                            Martin Volek

Líbil se mi můj malý plyšáček.
Slavoj Černý

Školní družina informuje (pokračování)

Tábor Bílá Skála

Koncert, tak trochu
„výchovný“

Už několik let pořádá KIC Nové Hrady bě-
hem školního roku dva tzv. výchovné koncer-
ty, a to vždy ke konci prvního pololetí, tedy
v prosinci, a pak před vysvědčením v červnu.
Oproti prosincovému Vánočnímu koncertu,
při kterém si děti vyslechly klasickou vánoční
hudbu, tak červnový „výchovňák“ byl koncert
zcela „open air“. Pod otevřenou oblohou na
pódiu zazpíval pro všechny děti mladý začína-
jící zpěvák Adam Mišík. Celou hodinku se
svou mladou kapelou zpíval, bavil, zvedal
z lavic a neuléval se. Některé jeho fanynky
skoro nevěřily, že mají Adama takhle blízko a
„naživo“, nechybělo ani podepisování a foce-
ní po koncertě a doufám, že zejména u většiny
dívčího publika i hezký hudební zážitek.

Chtěla bych tímto ještě poděkovat vedení
naší základní školy a zejména „dozorujícím“
pedagogům, že přistoupili na formu „open air“
koncertu a umožnili dětem z celé školy se spo-
lečně sejít při živém koncertu a užít si to „po
svém“. Mimo naší základní školy přijali po-
zvání na koncert i žáci ze ZŠ z Rapšachu a
z Petříkova a bez povšimnutí nezůstal koncert
ani některým právě kolemjdoucím po náměstí.
A tak letní hudební sezona u nás už i tímto
vlastně začala. K. Jarolímková

Líbili se mi na farmě Alpaka koně, protože byli
krásně barevní.                        Klára Hofrová
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DĚTSKÝ DEN
na novohradském náměstí

Na poslední květnovou sobotu, tedy den před Dnem dětí, jsme při-
pravili pro děti zábavné odpoledne v podobném duchu jako v minulých
dvou letech (loňský rok se neuskutečnil z důvodu velmi špatného poča-
sí). Oproti původnímu plánu uspořádat akci na zámecké louce, jsme se
přesunuli na náměstí (opět kvůli podmáčené zámecké louce), ale na sa-
motný program Dne dětí to nemělo zásadní vliv. Snad jen, že byl menší
„výběh“ a rozběh, a tak rodiče museli věnovat dětem více pozornosti
ohledně bezpečného pohybu mimo „herní  prostor“.

V roce 2011 se děti mohly těšit z pohádkového lesa, předloni ze
„zvířátkových“ her a letos to byla malá „novohradská olympiáda“, kde
si děti vyzkoušely své sportovní dovednosti při disciplínách, jako byl
hod kladivem, fotbálek, střelba, běh a golfo-flórbálek. A pak dle tradi-
ce, kdo z dětí absolvoval všechny disciplíny, mohl se jít občerstvit do
„občerstvovací“ stanice a vzít si podle svého přání výborné dobroty.
Doplňkem dětského sportovního klání byl ještě skákací hrad, který
však už nebyl součástí „povinných“ disciplín, ale komerční nabídka.

Věřím, že se dětem letošní tematické odpoledne při netradičním
sportování líbilo, že si to užili se svými ratolestmi i rodiče či prarodiče
(někteří dokonce také sportovali) a budu se těšit zase na další podobná
setkání. Děkuji všem pořadatelům, dobrovolníkům a zaměstnancům
TSM za pomoc se zajištěním akce. A za všechny strávníky posílám po-
děkování i do školní jídelny, to za ty výborné koláče a buchty. Přeji
všem dětem hezké léto a radosti z nejrůznějších her, stejně tak jejich
rodičům a prarodičům.  Vždyť kdo si hraje, nezlobí…

K. Jarolímková
Sponzoři akce: Jednota, spotřební družstvo Č. Budějovice,
Poděbradka a.s. – závod Dobrá Voda
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V sobotu 31. 5. 2014 proběhl u nás další
ročník našeho Pohádkového lesa pořádaného
ke Dni dětí. Připravili jsme pro děti 12 stano-
višť, kde na ně čekaly pohádkové bytosti a
dovednostní úkoly, za které dostávaly děti
sladkosti. Očekávali jsme, jak bude vypadat
naše cesta lesem, když celý týden pršelo a ko-
lik přijde dětí s rodiči za námi. Nakonec se po-
časí umoudřilo a 2 dny před začátkem nám
svítilo sluníčko a vysoušelo nám cestu. Dětí
dorazilo nepočítaně a připravené atrakce pro
ně byly celé odpoledne v obležení. Na vstupu
do pohádkového lesa se tvořila i fronta dětí,
která ale je nutná, aby děti docházely na stano-
viště postupně a masky na ně měly čas. Když
děti s rodiči prošli cestu lesem a užili si pohád-
kových bytostí, určitě jim vyhládlo. Byly pro

děti připravené párky k opečení na ohni na po-
silnění po cestě.

Poté se mohly děti věnovat řádění na atrak-
cích, aby si i rodiče mohli koupit občerstvení a
odpočinout a posilnit se na cestu domů. Na děti
čekalo přetahování na provazu, velký skákací
hrad a pro malé návštěvníky byla nafukovací
skluzavka.

Letošní zájem dětí nás překvapil :), když po
sečtení jsme došli k číslu 190 dětí s rodiči, kteří
prošli naší bránou do pohádkového odpoledne.
Podle spokojených obličejů rodičů a vysmátých
dětí, které řádily až do večera, usuzujeme, že se
nám to odpoledne vydařilo jak jsme chtěli.

Děkuji všem členům dobrovolných hasičů
a lidem, kteří se podíleli na přípravě a chodu
Pohádkového odpoledne.

Mé zvláštní poděkování patří i sponzorům,
kterých si vážím, že s námi spolupracují na
akci, která má stále větší popularitu u dětí.

Jsou to: generální sponzor Poděbradka zá-
vod Dobrá Voda Byňov, Penzion Pod Hradem
v Údolí, Jednota České Budějovice, Rybářství
Nové Hrady, Pekařství Miroslava Vondrová
Nové Hrady, Stavebniny Atika p. Flieger Údo-
lí, Ing. Zdeněk Dorschner zahradnictví Nové
Hrady, Hamr penzion a restaurace p. Šnokhau-
sová Údolí, P. Caplová a kolektiv prodavaček
Nové Hrady, P. Benischková Byňov, Prefa Ja-
kule, P. Slepičková I. výroba perníčků České
Velenice, P. Němcová výroba cukroví, Rodina
Čičolových Byňov, Martina Kourková domá-
cí potřeby Nové Hrady, P. Ferenčíková smíše-
né zboží Byňov, P. Sassmanová praní prádla
Byňov, Trafika p. Hromasová Nové Hrady.

Za SDH Byňov Slepička R.

Pohádkový les v Byňově
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Druhá část živého obrazu...

A ještě novohradští kapříci...Trochu magie ani nám neuškodí...

Hradní slavnosti – Buquoyské, letošní i minulé
Letošní Hradní – Buquoyské slavnosti, které se uskutečnily v sobotu 14. června byly už páté

v pořadí za sebou s „příbuzným“ programem k těm předchozím. Jen pro malou rekapitulaci a
ohlédnutí zpátky, tak v roce 2009 jsme slavili kulaté výročí – 730 let od první písemné zmínky
o našem městě. Tehdy se uskutečnily velké městské slavnosti na náměstí, s programem připomí-
najícím novohradskou historii i současnost. Protože se tyto slavnosti povedly uspořádat v dobré
spolupráci s místními organizacemi, spolky, řadou účinkujících a byly i velmi kladně hodnoceny
návštěvníky slavností, rozhodli jsme se v nich pokračovat.

A tak jsme na několik dalších let naplánovali a uskutečnili hradní – historické slavnosti na
státním hradě a vždy jej „naladili“ na konkrétní téma. Program byl vždy sestavený tak, abychom
se v něm mohli „předvést“ a účinkovat jak samotní pořadatelé, děti školního věku, lidé ze spol-
ků a zájmových organizací, místní dobrovolníci, tak na druhé straně poloprofesionální či profe-
sionální muzikanti, divadelníci,  skupiny historického šermu, kejklíři a další účinkující.

V roce 2010 to byly Historicko-rytířské slavnosti, s krásným průvodem i s kočárem, do kte-
rého se zapojili všichni účinkující a místní dobrovolníci, učili jsme se šermovat a pak se před-
vedli v sehrané „bitevní“ scéně, šili jsme spoustu kostýmů a zdolávali nejednu překážku, aby
bylo vše, co jsme v programu  slíbili, vykonáno.

V roce 2011se uskutečnily Rožmberské-sklářské slavnosti, to byl tzv. Rožmberský rok, a
k nám zavítal samotný Petr Vok, který přijel na koni se svým průvodem a na hradním nádvoří nám
připomněl rožmberskou část historie našeho města. Jemu se tehdy v zahajovací scéně představily
všechny místní cechy a nově byl založen i cech sklářů a na programu slavností byly i „sklářské
stánky“, které měly slávu novohradského sklářství připomenout. Přibyly nám i další kostýmy, rek-
vizity, mezi účinkujícími byli Fedrfechtýři, kejklíř Vítek či skvělá Rožmberská kapela.

A protože každý správný hrad má svoje strašidla, tak jsme v roce 2012 uspořádali Hradní –
Strašidlácké slavnosti, na které dodnes vzpomínají rádi nejen děti, ale i
někteří dospělí. Tehdy jsme sklepení, parkán a palouk za zadní bránou
přeměnili na místo, kde se po setmění každý trochu bál, ale někdy to byla
i velká legrace (zvlášť pro pořadatele). V tomto roce jsme poprvé sehráli
i „vlastní“ divadelní představení nazvané „Na kuráž a na muziku“, ve
kterém účinkovali samotní pořadatelé a přizvaný Pražský hradčanský
orchestr. Výborným moderátorem a účinkujícím byl kejklíř Vítek, který
dokázal vdechnout  slavnostem velmi příjemnou atmosféru.

V roce 2013 jsme si naši dávnou historii připomněli prostřednictvím
příchodu Karla Bonaventury Buquoye, slavnosti jsme nazvali jako
Hradní-Buquoyské I. a příchod Buquoye „naznačili“ v hraném přesta-
vení „Jak Buqua Hrady dopil“ a opět to bylo ve spoluúčinkování někte-
rých profesionálních kumštýřů. Velký úspěch vloni měl kouzelník Paul
Merild, který uměl nejen kouzlit, ale i skvěle bavit. Příjemný poslech
muziky byl rozhodně díky kapele Paravan i triu Jakuba Zahradníka
s francouzskými šansony. Divadlo Studna zahrálo jak pěknou pohádku

První část Živého orazu...

Hraběnka by ráda pitnou vodu...

Vítání hraběnky Magdaleny...

Kouzelník Paul Merild, opět skvělý...

pokračování na str. 13
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Uvedení živého obrazu na pravou historickou
míru zajistil starosta...Palba na hradním nádvoří byla hlučná... Bratři z Růže byli hodně, hodně akční...

Malování vějířů potěšilo malé i velké dámy... Někteří diváci se stali účinkujícími ani nevěděli jak...

Hradní slavnosti – Buquoyské, letošní i minulé
pro děti, tak i doplňovalo program svými „chůdovými“ vsuvkami. Pěkný byl i řemeslný trh
uskutečněný ve spolupráci z Jihočeským muzeem Č. Budějovice.

Při každých slavnostech jsme vždy pamatovali i na to, aby si při nich mohli něco vytvořit
malí návštěvníci, takže byly pro ně připraveny různé tvůrčí dílny (např. výroba mečů, malování
na sklo, kouzelnické hůlky, keramické kachle, letos malování vějířů a erbů) a samozřejmě pří-
jemným doplňkem byly i zábavné hry a „staro-pouťové“  atrakce společnosti Alrašída.

V letošním, pátém slavnostním roce, jsme pokračovali v buquoyském námětu a slavnosti za-
hájili „živým obrazem“ o tom, jak do Nových Hradů přišla v sedmnáctém století Magdalena Bu-
quoyová a pomohla zde zbudovat vodovod. A protože tuto historickou skutečnost ztvárnilo
Novohradské (s)prosté divadlo, tentokrát však za výrazné pomoci malých diváků, odpovídala
tomu i vizuální stránka tohoto „klíčového momentu“. V letošním programu nás skvěle pobavili
svými třemi výstupy Bratři z Růže či kouzelník Merild, dále účinkovali divadélko KOS a Pnutí a
na závěr slavností  zahrála skvělá kapela Ginevra.

Věřím, že červnové novohradské Hradní - historické slavnosti vždy každého svým progra-
mem potěšily, pobavily, že návštěvníkům bylo při nich na hradě na Hradech příjemně, že si kaž-
dý v programu našel svého „favorita“, že se děti nenudily a užívaly si hradní atmosféru a že to
stálo za to. A tak všem ještě děkuji za návštěvu slavností a pětiletou přízeň. Děkuji velmi a moc
všem „zapáleným“ pořadatelům, dobrovolníkům, účinkujícím a příznivcům, že udělali vždy
maximum pro to, aby diváci odcházeli ze slavností spokojeni a správně „poučeni“ naší historií.
Zkrátka aby to vždycky dobře dopadlo. A děkuji i Národnímu památkovému ústavu Č. Budějo-
vice – Státnímu hradu v Nových Hradech, že nám tyto novohradské slavnosti umožnil uskuteč-
nit, bez toho by hradní slavnosti nebyly hradní. Za KIC N. Hrady Květa Jarolímková Věříme, že voda poteče...

Tak potrubí se doplížilo až do města...

Živý obraz...
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Sud, který jezdil...

Divadlo KOS s pohádkou o hodném loupežní-
kovi...

Koráb odplouvá a s ním i Bratři z Růže...Závěrečný koncert vynikající kapely Ginevra...

Hradní slavnosti – Buquoyské, letošní i minulé

Pro kluky tu bylo zase malování svého erbu... Suličina kašna... Koule sultána Solimána...

Vílečky od novohradských potůčků byly také součástí úvodního Živého obrazu slavností... Divadlo Pnutí hrálo a zpívalo o ledačems...
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Novohradská hudební
trilogie, 2. ročník

V roce 2013 jsme vás pozvali na první ročník série koncertů nazva-
ný Novohradská hudební trilogie, která vycházela téměř zcela z našeho
místního kulturního dědictví.

V červnu to byl koncert v kostele sv. Petra a Pavla a byl věnován
skladbám servity pátera R. M. Chalupy a barokní hudbě, účinkoval No-
vohradský smíšený sbor, kvarteto Calypte a varhaník L. Šotek. V čer-
venci se na hradním nádvoří konalo „středověké hudební klání“, kde
jste mohli slyšet kapely Bakchus, Euphoricu, Bardolino a Rožmber-
skou kapelu, průvodcem večera byl kejklíř Vítek. V srpnu jsme trilogii
zakončili v zámeckém divadle krásným klavírním recitálem Tomáše
Víška, který uvedl skladby V. J. Tomáška, J. L. Dusíka či F. Chopina.
Tolik malé ohlédnutí za loňským rokem Novohradské hudební trilogie.

Letošní, navazující druhý ročník, vám nabízí opět nahlédnutí do hu-
dební historie, navíc propojené na naše kulturní a stavební památky.
A ačkoli všechny koncerty jsou zařazeny do trilogie, každý z nich je
jiný, slibuje originální zážitek. Přijďte se tedy ponořit do hudby, která
vás může na několik okamžiků přenést do jiného času a prožitku. Nevá-
hejte přijít zatleskat účinkujícím, kteří zahrají pro vás a pro náš čas.

K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve
Tak už je před námi zase (asi) nejhezčí roční období, kdy si budeme užívat tepla, sluníčka,

volných dní a dlouhých večerů. A KIC opět za vámi přichází a nabízí letní kulturní program, kte-
rý jsme pro vás všechny připravili. Jsou to koncerty, divadla, slavnosti, tématické festiválky, vý-
stavy, tvůrčí a výtvarné aktivity. Nic si nenechte ujít, co je vám srdci a povaze blízké,
nezmeškejte nic důležitého, nezdráhejte se přijít na to, co ještě neznáte, buďte při tom a s námi.

K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na

koncert kapely

PAPOUŠKOVO
SIROTCI

v pátek 18. 7., 19.00 hod.
20leté narozeniny kapely, country, lidovky a co se dá,

na dvorku KSD, vstupenky v předprodeji 50 Kč, na místě 70 Kč,
poř. KIC  N. Hrady, tel.: 602 150 208,

kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz KIC Nové Hrady zve na

Literárně-hudební
podvečer až noc,

3. ročník

ve čtvrtek 10. 7. 2014 od 19.00 hod.
Na dvorku Kulturně-spolkového domu

Na programu bude:
Povídání a ukázky z knihy

„Frantova práva aneb pravidla
pijáckého cechu“
s Dr. Mgr. V. Kubátovou a
Hudební produkce s pianistou,
glosátorem a hercem
Zdeňkem Králem

Pokud máte i Vy sami něco
„v šuplíku“ ke čtení, tak to
vezměte s sebou, záleží to
jenom na vás.

Vstupné je dobrovolné,
občerstvení naše a můžete si
přinést i svoje na rozdávání…

Více info. na KIC N. Hrady,
tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz

KIC Nové Hrady zve na

divadelní představení „LORDI“
– skandální salonní komedii

ve čtvrtek 3. 7. 2014, od 19.00 hod.  v Zámeckém divadle
Hra se odehrává během dvou večerů v tajném gentlemannském klubu, kde se pravidelně

scházejí tři lordi. Tito páni mezi sebou hrají tajnou hru. Vždy si v klubu rozdělí dámy, které
musí svést a podle toho, jak s jim to daří nebo nedaří, si udělují navzájem černé nebo červené
body. Až jednoho dne se jim celá situace nekontrolovatelně vymkne z rukou…

Představení sklízí úspěch všude, kde je uváděno a vyprodáváno. Vysmívá se podvědo-
mým stereotypům o mužích a ženách. Nenechte si jej ujít ani utéct!!!

Hrají: Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter Serge Butko
Vstupenky v předprodeji 200 Kč, na místě 250 Kč
Více info. na KIC N. Hrady, tel.: 602 150 208, kic@novehrady.cz, www.kicnovehrady.cz
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V loňském roce začala Novohradská hudební
trilogie koncertem v kostele, kdy zazněly skladby
pátera R. M. Chalupy, servity žijícího v minulém
století v novohradském klášteře. Jeho skladby
uvedly Novohradský smíšený sbor, kvarteto Ca-
lypte a chrámový varhaník L. Špaček.

Letos trilogii v kostele zakončíme, a to kon-
certem duchovní hudby baroka. Atmosféru této
hudby podpoří zajisté i hra na kopie dobových
nástrojů a autentická interpretace.
Program: J. A. Plánický, J. J. Brentner,

G. Reutter, J. S. Bach
Účinkují: Zuzana Zaimlová – soprán

Vojtěch Podroužek – hoboj
Blanka Karnetová – barokní housle a viola
Josefína Matyášová – housle, Daniel Podroužek – housle
Vojtěch Nejedlý – violoncello, Ondřej Vernovský – cembalo

Koncert se koná ve spolupráci s novohradským Klášterem Božího
Milosrdenství, vstupné 70 Kč (děti zdarma)

Účinkuje ENSEMBLE KAPELLUKEN
V loňském roce, při prvním ročníku Novo-

hradské hudební trilogie, jsme na hradním ná-
dvoří slyšeli čtyři skvělé kapely, které každá po svém interpretovaly
středověkou hudbu. V tomto loňském hudebním „středověkém klá-
ní“ zvítězila díky podpoře diváků kapela Bakchus.

Letos na posluchače čeká koncert – improvizovaný příběh inspi-
rující se volně knihou Příběhy Ryšavého Hanrahana od Williama
Butlera Yeatse.

Skladatel a básník Jakub Zahradník přináší neotřelý autorský
pohled na prolnutí našich pozapomenutých tradic se současností.
V tomto setkání žánrů a světů ožívá bájná postava barda Ryšavého
Hanrahana, aby nám vyjevila mnohá tajemství hudby i života.

Hraje, zpívá a baví Ensemble Kapelluken, složený z prominent-
ních hráčů na staré hudební nástroje. Pojďme se nechat unést příbě-
hem i zvuky nástrojů, které nás běžně „nenavštěvují“.
Účinkují:

Jindra Černá – flauto traverso
Vít Nermut – barokní housle
Katalin Ertsey – theorba
Jakub Michl – viola da gamba
Miroslav Kůzl – cink
Helena Pellarová – soprán
Jakub Zahradník – klávesy

Koncert se koná ve spolupráci s NPÚ, územní památková správa
České Budějovice – Státní hrad Nové Hrady,
vstupné 70 Kč (děti zdarma)

Koncert navazuje na loňský klavírní recitál
T. Víška, který se věnoval především skladbám
J. V. Tomáška (1774 – 1850). Prostřednictvím Tomáškových eklogů
se mohli posluchači seznámit nejen s tímto významným českým skla-
datelem a pedagogem, ale poznat jej i jako dvorního skladatele hraběte
Jiřího Františka Buquoye, majitele Novohradského panství. Pedago-
gicky působil Tomášek i na V. V. Würfela (1790 – 1832). Würfel se
v roce 1815 stává ředitelem konzervatoře ve Varšavě a má umělecký
vliv na mladého F. Chopina (1810 – 1849). Pro něho zorganizuje
v roce 1829 první zahraniční vystoupení, a to ve Vídni.
Program: J. V. Tomášek, V. V. Würfel, F. Chopin
Účinkuje: Martin Vojtíšek

Klavírista M. Vojtíšek, specializu-
jící se na díla F. Chopina, provedl na
svých koncertech všechny jeho sklad-
by a velkou část z nich natočil na kom-
paktní disky. V roce 2013 vydal i CD
se skladbami Václava Viléma Würfe-
la, na kterém je mimo jiné uvedena i
jeho krásná Melancholická polonéza,
Op. 26 no. 2 a jedna skladba J. V. Tomáška. Martin Vojtíšek koncerto-
val pro obecenstvo v řadě zemí Evropy i v USA. Zvláštní pozornost vě-
nuje autentické interpretaci české hudby na přelomu 19. – 20. století.

Koncert se koná ve spolupráci s Ústavem nanobiologie a strukturální
biologie, Zámek Nové Hrady, vstupné 70 Kč (děti zdarma)

Koncert na hradním nádvoří
Státního hradu Nové Hrady

25. 7. 2014, 19.00 hod.

Bardská opera
Příběh i Ryšavého Hanrahana

Koncert v kostele
sv. Petra a Pavla Nové Hrady

28. 9. 2014, 17.00 hod.

AMOR AETERNUS

Koncert duchovní hudby baroka

Novohradská hudební trilogie - 2- ročník

Koncert v divadelním sále
novohradského zámku

8. 8. 2014, 19.00 hod.

Klavírní recitál
Od Tomáška

přes Würfela k Chopinovi

Ensemble Kapelluken

Helena Pellarová (soprán)Vít Nermut (barokní housle)

Miroslav Kůzl (cink)

u více na www.kicnovehrady.cz
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LETNÍ TVŮRČÍ KURZY
v Koželužně 2014

¢ 7. – 11. 7., 10.00 – 16.00 hod.
Loutkový týden pro děti
výroba jednoduchých loutek s motivací z výstavy,
vstupné 50 Kč
lektorka Lucka Sovová

¢ 14. – 18. 7., 10.00 – 13.00 hod., v jiný čas dle osobní domluvy
Malování aneb můj první opravdový obraz
malování barvami, vosková technika, akryl, akvarel,…
kurzovné dle rozsahu práce (100 – 250 Kč)
Ateliér 909, lektorka Vlaďka Jirásková

¢ 28. 7. – 1. 8., 10.00 – 13.00 hod., v jiný čas dle osobní domlu-
vy
Práce s papírem, dekorace, přání
kurzovné dle rozsahu práce (100 – 250 Kč)
Ateliér 909, lektorka Vlaďka Jirásková

¢ 4. – 8. 8., 10.00 – 13.00 hod., v jiný čas dle osobní domluvy
Mandaly pro radost a sebepoznání
přírodní mýdla, kosmetika, bylinky, večerní meditace,
cvičení,… večerní nasvícení výstavy „Světlonoši“.
kurzovné dle rozsahu práce(100 – 250 Kč)
Ateliér 909, lektorka  Vlaďka Jirásková

¢ 11. – 15. 8., 10.00–16.00 hod.
Týden pro ženy
pondělí – Květinový náhrdelník z fimo hmoty,

lekt. Petra Hejlová
úterý – Malování na hedvábí, lekt. Petra Hejlová
středa – Malba na trička, lekt. Vlaďka Jirásková
čtvrtek – Výroba organzových dekorací nebo jako brož,

lekt. Vlaďka Jirásková
kurzovné dle rozsahu práce,
doporučujeme přihlášky předem na KIC Nové Hrady

¢ 18. – 22. 8., denně od 10.00 hod.
Land Art
Týdenní společné tvoření z darů přírody, v přírodě, na veřejných
prostranstvích i v Koželužně. Není nic, s čím by se nedalo něco
udělat a vytvořit, výroba přírodního mýdla a kosmetiky, relaxace.
Se společnými výtvory potěšíme na závěr nejen sebe, ale i kolem-
jdoucí a zvědavce na novohradském náměstí. Starat se o nás bude
Vlaďka Jirásková, výtvarnice, inspirativní žena a přítelkyně No-
vohradska, kterou možná znáte z časopisu Regenerace.

¢ 25. – 29. 8., 10.00-16.00 hod.
Tvůrčí týden pro děti
Týden plný zábavy, tvoření, společného snažení a radování se
ze svých výtvarných schopností.
zajišťuje Lucie Sovová

Koželužna a Letní
pozvánka pro děti

Během prázdnin nebudou probíhat
pravidelné aktivity v Koželužně (pondě-
lí, středa, sobota).

Zvu vás na týden s loutkami v červen-
ci, a to od 7. – 11. 7. od 10 – 16 hod., kde
je možně každý den vytvořit jinou loutku
a secvičit s ostatními dětmi divadýlko.
Příspěvek na materiál bude 50 Kč, aktivi-
ta není celodenní, jídlo nezajišťujeme.

V srpnu (25. – 29. 8.) proběhne tvůrčí
tábor, na který je nutné přihlásit se do
konce července, kapacita je limitována
pro 16 dětí. V době od 10 – 16 hodin bu-
deme mít navazující program s tématem
„Zahrada“, se společným obědem bude
poplatek 100 Kč/den.

Mějte báječné léto, sbírejte síly a nápady a zajděte na výstavu nebo
některou z dalších prázdninových aktivit. Lucie Sovová

Letní výstavy v Koželužně
¢ 1. – 13. 7., denně 10.00 – 17.00 hod.

Výstava rodinných
loutkových divadel
Divadélka, divadelní scény s loutkami,
oblečení, střihy, nábytek, literatura.
Vystavuje o. s. Karromáto
Koželužna,
vstupné 20 Kč (děti zdarma)

¢ 1. 7. – 10. 8., denně 10.00 – 17.00 hod.
Výstava keramických
světlonošů A. Nedorostové
inspirace čerpaná z cest po světe, vý-
stava bude otevřená i ve večerních
hodinách dle aktuálních časů,
Koželužna,
vstupné 20 Kč (děti zdarma)

¢ 15. 8. – 31. 10., denně 10.00 – 17.00 hod.
Výstava obrazů „O krajině, květech a lidech“,
Ludmila a Markéta  Mazancovy
Vernisáž 15. 8. 2014
Tvorba Ludmily Mazancové je svědectvím jejího pohledu na svět
kolem nás. V krajinách, zátiších, ale i ve figurálních kompozicích
zachycuje jemnost okamžiků, pohledů i nálad.
Markéta Mazancová absolvovala v roce 1989 SUPŠ Praha, od roku
1994 se věnuje volné tvorbě, a to především olejomalbě, interiéro-
vým realizacím a designu. Jeden svůj obraz věnovala Jeho Svátosti
Dalajlámovi a od roku 2013 je zastoupena ve sbírkách Ermitáže.
Koželužna, vstupné 20 Kč (děti zdarma)
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Informace z knihovny

Pasování na čtenáře
Přišel konec školního roku a s ním opět knihovnické „Pasování na

čtenáře“ pro žáčky prvních tříd. Tentokrát nepřišel pasovat dítka oprav-
dový knihovnický pan král, ale opravdová královna Knihomolka I. Děti
jí předvedly, že braly školu vážně a že se za ten rok naučily číst, všech-
ny se moc snažily předvést co nejlepší čtení, některé čtou dokonce pří-
mo výborně. U některých bylo sice trochu trémy (i když jsme si řekli, že
je to jen taková naše hra a není čeho se bát), ale zvládly celý ceremoniál
dobře a myslím, že se jim to líbilo. Každý prvňáček dostal Pasovací lis-
tinu (tu si musí schovat na památku), knihu (tu musí o prázdninách
přečíst), speciální záložku (do té knížky) a něco sladkého na zub (musí
sníst).

Děti se na tuto akci těšily, všechny knihovnu dobře znají, protože
sem chodily se svými učitelkami z mateřské školy. Dobrá polovina
z nich již dokonce má průkazky a chodí si pravidelně půjčovat knížky,
kterých máme v knihovně opravdu hodně.

Za pomoc při akci děkuji královně Květě Jarolímkové, řediteli školy
Mgr. Karlu Kříhovi, dvorní fotografce Blance Cáplové a dvorní grafič-
ce Ing. Jitce Duspivové. Dík patří i paní učitelce Mgr. Marii Rolínkové
a Mgr. Aleně Štajnerové za školní a psychickou přípravu dětí, i za to, že
s knihovnou takto spolupracují a děti k nám vodí. A dětem děkuji také –
za to, že byly hodné, milé, zkrátka fajn.

D. Císařová, knihovnice

Pád Titánů. Století – Ken Follett

První část monumentální historické ságy Století, v níž Ken Follett pou-
tavým, jímavým a zároveň napínavým způsobem mapuje fiktivní osu-
dy několika rodin v různých částech světa, jež byly dramaticky
poznamenány moderními dějinami. Pád titánů přivádí na scénu pří-
slušníky britské a německé aristokracie, velšské horníky, ruské děl-
níky i americké demokraty či zbohatlíky, aby několikrát propojil
jejich životní cesty a vložil jim do nich zásadní překážku - první svě-
tovou válku. Sto let staré historické události - a v jejich skrytu příbě-
hy lásky, přátelství, hrdinství, ale i beznaděje, ponížení či falše -
znovu ožívají.

Okénko do knihovny

Městská knihovna Nové Hrady oznamuje,

že bude v červenci UZAVŘENA od 7.7. do 18.7.
a v srpnu od 4.8. so 15.8.2014.

třída I. B

třída I. A
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Přehled divadelních představení, koncertů a pořadů, které se konají
v nejbližší době a na které je možné si zakoupit vstupenky v KIC Nové
Hrady – přízemí radnice:

Divadelní představení pro děti:
¡ 2. 7. – Quijote! – Piaristické nám., ČB
¡ 3. 7. – Dřevěný cirkus – Nové Hrady
¡ 14. 8. – Princezna s dlouhým nosem – Nové Hrady
¡ 21. 8. – Malý princ – Nové Hrady
¡ 28. 8. – Sněhová královna – Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 3. 7. – LORDI – Nové Hrady – zámecké divadlo
¡ 4. 7. – 22. 8. – Strašidlo Cantervillské – hrad Rožmberk
¡ 11. – 27. 7. – Jedna noc na Karlštejně – nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.
¡ 31. 7. – 30. 8. – Legenda o Závišovi a Kunhutě –

zimní zahr. zámku Hluboká n. Vlt.
¡ 1. 8. – Faust – Borovany
¡ 7. 8. – Běží Žižka k Táboru – Nové Hrady
¡ 9. – 30. 8. – Romeo a Julie – nádvoří zámku Hluboká n. Vlt.

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 2. 7. – Hradišťan – Radniční nádvoří, ČB
¡ 4. 7. – koncertní mix: Mirek Kemel, Neřež, Helemese – Nové Hrady
¡ 8. 7. – Třeboňská Nocturna: J. Špaček, M. Sekera –

Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 10. 7. – Třeboňská Nocturna: K. Javůrková, K. Massakowski –

Kostel sv. Jiljí, Třeboň
¡ 11. 7. – Třeboňská Nocturna: Dasha, Jihočeská filharmonie, M. Kumžák –

nádvoří MěÚ, Třeboň

¡ 12. 7. – Třeboňská Nocturna: Pocta Emě Destinnové –
nádvoří MěÚ, Třeboň

¡ 16. 7. – Nezmaři: letní koncert – radniční nádvoří, ČB
¡ 18. 7. – Papouškovo sirotci – Nové Hrady
¡ 18. 7. – Lidová poezie v písních – kostel Navštívení P. Marie, Borovany
¡ 23. 7. – Jaroslav Samson Lenk - recitál – radniční nádvoří, ČB
¡ 25. 7. – Bardská opera – příběh i Ryšavého Hanrahana – Nové Hrady
¡ 25. 7. – Eva Pilarová – Borovany
¡ 29. 7. – Pavel Šporcl: Mé houslové legendy – Borovany
¡ 1. 8. – Trio Acoustix – Nové Hrady
¡ 6. 8. – Africký den – Borovany
¡ 8. 8. – Klavírní koncert Martina Vojtíška – Nové Hrady
¡ 8. 8. – Věra Martinová – Borovany
¡ 13. 8. – Žalman a spol. – radniční nádvoří, ČB
¡ 22. 8. – Ivan Hlas a trio – Nové Hrady
¡ 29. 8. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Harfa & flétna – Borovany
¡ 19. 9. – Varhany a tanec: O Víře, Naději a Lásce – Borovany
¡ 28. 9. – Amor Aeternus – koncert duchovní hudby – Nové Hrady

Otáčivé hlediště Český Krumlov:
¡ 4. a 5. 7., 5. a 6. 9. – Cesta kolem světa
¡ 1. – 13. 7. – Dekameron
¡ 17. – 26. 7. – Rusalka
¡ 30. 7. – 9. 8. – Divotvorný hrnec
¡ 31. 7 – 30. 8. – Pták Ohnivák a lišák Zorro
¡ 12. – 30. 8. – Sluha dvou pánů
¡ 21. – 23. 8. – Carmen

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Pátek 1. 8. 2014, 10.00 – 13.00 hod.
25 let jsme bez „opony“, NEZAPOMEŇTE proto přijít na návště-
vu do Skanzenu ochrany státní hranice a železné opony na přechodu
N. Hrady – Pyhrabruck. Přečtete si o ochraně státní hranice, uvidíte
výzbroj a výstroj pohraniční stráže, projdete se „mezi dráty“, podí-
váte se na výcvik psů, sáhnete si na přistavenou vojenskou techniku
a občerstvíte se na bývalé celnici.

Pátek 1. 8. 2014, 18.00 – 24.00 hod.
Noc v Novohradském muzeu začne už v 18.00 hod. komentovanou
prohlídkou nové muzejní expozice (poté individuálně do půlnoci),
od 20.00 hod. zahraje na dvorku kapela Trio Acoustix, od 22.00 hod.
promítneme staré fotografie a filmy z Novohradska a odvážené vy-
fotíme před dobovou pohlednicí, občerstvení jedlé, vstupné též.

Sobota 2. 8. 2014, 9.00 hod.
Pěšší výlet na Mandelstein s průvodcem Milanem Koželuhem
Sraz na novohradském náměstí v 9.00 hod., výlet je pro zdatnější a
aktivní chodolidi, chutné občerstvení a dobré boty si zajistí každý
sám, trasa 18 km!

Neděle 3. 8. 2014, 9.00 hod.
Šipkovaná pro celou rodinu s tajemným pokladem na konci cesty
Sraz na novohradském námětí v 9.00 hod., výlet je vhodný pro zví-
davé děti i rodiče, vezměte s sebou dostatek tekutin pro děti a tatín-
ky, trasa 5 km!
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po roce opět v Borovanech

3. srpna 2014
Rok uplynul jako voda, je tu zase léto a ovečky si říkají o letní

sestřih. Přijďte se podívat v neděli 3. srpna do Borovanské zámecké
zahrady, kde budete moci vidět ruční stříhání ovcí, předení a pletení
nastříhané ovčí vlny. Ale nejen to……

Ovčácké slavnosti pořádá ekoporadna Rosa – společnost pro
ekologické informace a aktivity. Jedná se již o 8. ročník úspěšné
akce, které se každoročně účastní rodiny s dětmi, senioři, chovatelé
ovcí, řemeslníci, pletařky a přadleny. Cílem slavností je osvěta cho-
vatelství ovcí a drobných živnostníků – zpracovatelů ovčích produktů
(masa, mléka, vlny, kůže).

Pro návštěvníky bude připraven řemeslný trh s řadou tvořivých
dílen pro děti a dospělé, ukázky výcviku a práce pasteveckých psů,
výstava plemen ovcí, dojení a ochutnávka ovčího mléka, ruční i
elektrické stříhání ovčí vlny, předení a pletení šály z čerstvě nastří-
hané vlny.

Ovečky budete moci poznávat všemi smysly. Kromě vůně čer-
stvě nastříhané vlny a výrobků z ní, určitě nezůstaneme nic dlužni
chuťovým pohárkům. Návštěvníci budou moci ochutnat ovčí spe-
ciality - sýry, klobásy, guláš. V letošním roce bude novinkou ochut-
návka zmrzliny vyrobené z ovčího mléka.

Akce je zajímavým tipem na nedělní
rodinný výlet a příjemně strávený společ-
ný čas. Tak se těšíme na viděnou.
Více informací a aktuální program najdete
na www.rosacb.cz.

Za Rosu Helena Jaloševská
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Mezinárodní veteraniáda ve sportovní gymnastice
17. 5. 2014  v Praze

Letošní závody zase proběhly ve sportovní
hale na Hradčanech za účasti závodníků z Chor-
vatska, Lotyšska a Slovenska. V mladších ka-
tegoriích dominovali gymnasté z Lotyšska,
předváděli vrcholné sestavy na všech nářa-
dích. V nejstarší kategorii nad 70 roků nám
přibyl soupeř 70letý chorvatský borec S. Stol-
nik, v minulém roce nestartoval, prodělal ope-
raci podobně jako já před třemi roky, vše
překonal, všichni jsme měli radost, že pokra-
čuje ve své gymnastice. V 70tých letech patřil
k nejlepším gymnastům Jugoslávie, později
nikdy nescházel na našich závodech. V Praze
měl nejlepší cvičení na bradlech a v přeskoku,
kde dostal nejvyšší známku 10 bodů.

Mně se nejlépe dařilo na hrazdě a v pros-
tných. Celkově to stačilo na 2. místo 0,4 bodu
za Stolnikem.

Na Pražský závod vždy přijdou borci mi-
nulých let, kteří startovali na OH v Římě 1960
nebo v Helsinkách v r. 1952, dnes už jen jako
rozhodčí. Po soutěži se vzpomínalo na všech-
na ta léta našeho sportu.

Výsledky kategorie nad 70 roků:
S. STOLNIK Chorvatsko
R. RUSIŇÁK Česká Republika
L. KOPECKÝ Česká Republika

Všichni už přislíbili účast na podzimních
závodech v Liberci, většinou jezdí vlakem, už
jen ta dlouhá cesta svědčí o lásce ke svému
sportu i radost z dalšího setkání „starých ka-
marádů“.

R. Rusiňák

Národní pohár karate v Lovosicích 7.6.2014
VI. kolo Ligy mládeže v karate v Českých Budějovicích

Naši nejmladší závodníci podali pěkný výkon
Národního poháru v karate v Lovosicích,

které se konalo 7. 6. 2014 se účastnila také No-
vohradská závodnice Natálka Machová, která
obsadila v silné kategorii starších žákyň pěk-
né 5. místo v disciplíně kata a tento hezký vý-
sledek naše nadějná závodnice zopakovala i
v disciplíně kumite, kde po složitých soubo-
jích obsadila další bodované 5. místo. Tímto
výkonem si zajistila naše závodnice nominaci
na Mistrovství České republiky v karate mlá-
deže, které se bude konat v prosinci v Českých
Budějovicích.

V neděli 15. května 2014 se ve velkém sále
kulturního domu Metropol konalo VI. kolo
Ligy mládeže v karate, kterého se účastnilo
více jak 120 závodníků ze 14 oddílů nejen z Ji-
hočeského kraje. Na zahajovacím kole se no-
vohradský závodní tým rozhodně neztratil.
Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně kata
– sestavy složené z postojů, krytů, úderů a sa-
mozřejmě kopů karate, které jsou koncipová-
ny do předepsaného systému a prezentují

obranu a boj proti imaginárním útočníkům.
Závodník zde prezentuje všechny techniky ka-
rate, které se naučil do výše technického stup-
ně (barevné pásy na kimonu), ale také svoji
paměť a koordinaci pohybu a v neposlední
řadě fyzickou kondici. Karolína Staňková
v kategorii starších žákyň vybojovala stříbr-
nou medaili, když technicky naprosto jasně
převyšovala své spolubojovnice, ve finále bo-
hužel během cvičení provedla technickou chy-
bu, která jí stála prvenství. Tomáš Balko
bohužel i přes svou výbušnost v technikách
v kata nepostoupil z prvního kola. Rozhodně
nejúspěšnějším členem naší výpravy byl Da-
vid Macho, který se v silně velice obsazené
kategorii probojoval mnoha koly až do finále,
kde nezaváhal a získal zlato. Natálie Machová
byla v postupu do finále zastavena a dostala
možnost bojovat v repasáži o 3. místo, po
skvěle zacvičené kata jion si zaslouženě od-
vezla bronz. Nikola Staňková bohužel do boje
o medaile nepostoupila.

Odpoledne se soutěžilo ve sportovním zá-
pase kumite, kde proti sobě postupně nastupují
dvojice dle věku, pohlaví, hmotnosti a technic-
kého stupně. Nikola Staňková v kumite opět
měla smůlu a nepostoupila do finále, ale v re-
pasáži se jí podařilo vybojovat 3. místo. Mezi
staršími žákyněmi vybojovala Natálie Macho-
vá 3. místo. Další 3. Místo si odvezl Tomáš
Balko. Třešničkou na dortu celého turnaje
byly zápasy Davida Machů. Nastoupil cel-
kem do dvou disciplín a obě vyhrál a získal
druhé zlato.

Děkuji za pěkné sportovní výsledky a přeji
všem našim členům hezké léto a pěkné prázd-
niny a dovolené.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Po dvou letech opět
„okresní přebor“
Naši novohrádečtí fotbalisté dokázali

postoupit ze „III. třídy okresu ČB“ do
„okresního přeboru ČB“ a dokázali, že pat-
ří výše, jak historicky, tak výkonnostně.
Celou sezónu byli na špičce tabulky, a pro-
to si zasloužili postup do vyšší třídy.

Postup si zajistili už 3 kola před kon-
cem. No, měl bych pogratulovat všem
hráčům, ale chtěl bych se zastavit u trené-
rů, kteří mají lví podíl na úspěchu man-
čavtu.

Pan Petr Simbrod?... Byl dříve vynikají-
cí hráč. Působil v 1. lize dorostu Dynama
České Budějovice, tedy moře zkušeností, a
to přenesl do trenéřiny. Skvělé!

Pan Vítězslav Jelínek?... Stává se legen-
dou mezi trenéry N. Hradů. Od mládí tréno-
val žáky, poté dorost, muže, třeba dorost,
žáky a zase muže a tak dál.

Několikrát chtěl s trénováním skončit,
ale zase trénuje a daří se mu. Kdyby existo-
val „metál“ za přínos novohradskému fotba-
lu všech dob, mezi prvními bych navrhoval
právě pana Vítězslava Jelínka!

Na závěr bych připomněl, že právě začí-
nají poslední zápasy MS ve fotbalu v Brazí-
lii. Je to největší sportovní událost roku 2014.
Téměř celá „planeta“ je u toho, ať na stadio-
nech nebo u televize. Doufám, že naši fotba-
listé Nových Hradů se zase něco přiučí.

Nakonec jedno starší heslo: „Sportu
zdar a fotbalu zvlášť“, zejména v Nových
Hradech. Miroslav Hruška

zleva Davídek a Natálka Machovi, Tomáš Balko, Nikola a Karolína
Staňkovi s trenérem Petrem Zachařem

Další medaile pro náš oddíl, získali Tomáš Balko, Davídek a Natálka
Machovi
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Ü Sběrna fotografií a barevné filmy

Ü Školní a papírenské potřeby

Ü Žvýkačky a drobné cukrovinky

Ü Baterie všech druhů

Ü Turistické mapy, známky

Ü Dobíjení mobilů

Ü Dioptrické brýle

Ü CDR – DVD R

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

¡ Hledám pronájem bytu v Nových Hradech.
Mobil číslo: 606 747 199

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

řádková inzerce

Pěstitelská pálenice
Jílovice

¡ vypálí Váš dovezený ovocný kvas

¡ zpracuje Vaše ovoce (až 1000kg/hod.) a odborně připraví
kvas

¡ v kvasírně uloží a odborně sleduje založené ovocné kvasy

¡ prodá přírodní ušlechtilé sušené kvasinky pro kvalitní
založení kvasu

¡ ultrazvukem vystaří vyrobený destilát

¡ naředí vypálený destilát

¡ minimální množství kvasu pro samostatné pálení je 150 litrů

¡ při pálení (destilaci) můžete být přítomni v příjemném
prostředí s velkoplošnou televizí

¡ při pálení pro každého pěstitele 1 káva zdarma

Cena za vypálení 1 litru 50% destilátu
je pro sezonu 2014/2015 (bez dalších příplatků)

152 Kč (vč. DPH a spotřební daně) z dodaného kvasu

167 Kč (vč.  DPH a spotřební daně) z vašeho ovoce,

tzn. včetně podrcení ovoce, založení a uskladnění kvasu

Kontakt: Pestitelská pálenice Jílovice, FONEKA s.r.o.

373 32 Jílovice 217, www.foneka.cz , e-mail: info@foneka.cz

tel.: +420 702 272 002

Nezapomeňte, že sezona pěstitelského pálení

začíná třešněmi bez stopek!

MALÁ TECHMÁNIE
v Nových Hradech má úspěch

Zábavnou učebnu fyziky, kterou vybudovala Jihočeská univer-
zita ve spolupráci s Městem Nové Hrady v bývalé lékárně, již nav-
štívilo 318 dětí z 10 základních a středních škol z jižních Čech.
Všem se u nás líbilo a tak chceme poděkovat všem, kteří se o ně sta-
rali, hlavně pracovnicím školní jídelny, které pro děti připravovaly
výborné svačiny.

Pro místní děti i návštěvníky Nových Hradů bude expozice otev-
řena od 7. 7. 2014 každé pondělí a středu vždy od 9 do 11 hodin.
Nebo po domluvě na tel.: 775 029 600.

Za FROV JU Olga Černá

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

v rámci rezervačního systému
„CB - SYSTEM“.


