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Loutkový týden rozjel letošní tvůrčí dílny v Ko-
želužně, které trvaly téměř bez přestání až do
konce srpna.                                             K. J.

Jaký „poznávací“ program nabídlo letošní No-
vohradské Poznávání se dozvíte prostřednic-
tvím fotografií i článku uvnitř čísla.   K. J.

Velká oslava 140. výročí založení SDH N. Hrady se uskutečnila na za-
čátku prázdnin a byla velmi zdařilá. Tuto významnou událost si můžete
připomenout prostřednictvím několika pěkných a vypovídajících foto-
grafií uvnitř čísla.                                                                           K. J.

Proč jsme jeli z Nových Hradů do Neuburgu, co jsme tam dělali a viděli
a jak se nám tam líbilo, i o tom se dozvíte uvnitř zářijového NZ.   K. J.

Další ročník Zámeckých slavností nabídl mimo
jiné podvečerní hranou prohlídku z“dílny“ No-
vohradského (s)prostého divadla.

Více obrazem i slovem uvnitř čísla. K. J.

Ozdobou Zámeckých slavností byl velmi dobrý
koncert rakouského Originalklang! Orches-
tru, který se v odpoledních hodinách uskuteč-
nil v Divadelním sále. Tento orchestr mohli
slyšet i účastníci večerních prohlídek.

Více obrazem i slovem uvnitř čísla. K. J.

Pozvánky na září
6. 9. Soutěž klasických a sportovních

vozidel SOUTH BOHEMIA
CLASSIC

13. 9. Kojákovické šdrůdlování
20. 9. Koncert Musica Da Chiesa

v kostele sv. Petra a Pavla
21. 9. Klášterní slavnosti
28. 9. Koncert duchovní hudby baroka

v kostele sv. Petra a Pavla

P O Z V Á N K A
na 26. veřejné zasedání

Zastupitelstva města
Nových Hradů, které se koná
ve čtvrtek 11. září 2014

v 18.00 hodin
v budově Koželužny
v Nových Hradech

Program:

1. Kontrola usnesení z 25. jednání
zastupitelstva

2. Dispozice s majetkem

3. Změny rozpočtu

4. Program Regenerace MPR
– MPZ 2014

5. Projekt Město Nové Hrady – obnova
rybníků

6. Zadání Územního plánu Nové Hrady

7. MAS Růže – Strategie komunitně
vedeného místního rozvoje 2014–2020

8. Interpelace

9. Diskuse

10. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Je po prázdninách
Když je člověk dítě, tak se mu zdají být prvního července dva měsíce prázdnin skoro neko-

nečné. Za tu doby se toho tolik stihne! Tolikrát se vykoupeme, tolikrát si budeme hrát na indiány,
tolikrát pojedeme s mámou a tátou na výlet…

Když je člověk mladý člověk, tak věří, že dva měsíce prázdnin je tak dlouhá doba, že se určitě
něco důležitého stane! Zažije třeba skvělou a dobrodružnou jízdu s přáteli v nějaké odlehlé divo-
čině anebo prožije tu nejúžasnější a nejromantičtější letní lásku…

Když je člověk hodně dospělý člověk, tak nechápe, kde se ten objem času nekonečných dvou
měsíců povytrácel. Vždyť ono je už zase po prázdninách a podle počasí snad i po létě! Je to ne-
spravedlivé, ale co dělat? Tak snad jenom dělat všechno proto, aby ten zkracující se čas byl vždy
řádně využit, prožit a zažit, a to za pomoci rozumu a citu. A to se týká samozřejmě nejenom těch
dvou letních měsíců, ale i těch zbývajících deseti.

Krásný „po-letní“ čas všem školákům i čtenářům NZ a pěkné počtení přeje K. Jarolímková
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Zápis z 117. schůze městské rady
ze dne 16. 7. 2014

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 116. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení ze 116. jednání rady
města.

� 2. Veřejný opatrovník
Rada města schvaluje paní Bc. Janu Káplo-
vou, tajemnici Městského úřadu Nové Hra-
dy jako zmocněnce zastupujícího Město
Nové Hrady jako veřejného opatrovníka pro
pí. Pavlu Kučerovou, nar. 16. 9. 1955, by-
tem Na Vyhlídce 134, Nové Hrady.
(Rada obdržela Usnesení Okresního a Kraj-
ského soudu v Českých Budějovicích ve
věci ustanovení Města Nové Hrady jako ve-
řejného opatrovníka pí. Pavly Kučerové,
nar. 16. 9. 1955, Na Vyhlídce 134, Nové
Hrady. Rada navrhla tajemnici MěÚ pí.
Janu Káplovou jako zmocněnce zastupují-
cího Město Nové Hrady ve věci veřejného
opatrovníka.)

� 3. Návrh na odprodej pozemku
Rada města bere na vědomí návrh na odpro-
dej pozemku parc. č. 1544 k. ú. Mýtiny a po-
věřuje místostarostu p. Šlence ve spolupráci
s Odborem životního prostředí MěÚ Nové
Hrady a lesním hospodářem Ing. Švarcem
provedením místního šetření.
(Rada obdržela od Místní organizace Čes-
kého rybářského svazu Nové Hrady návrh
odprodeje pozemku parc. č. 1544 v k. ú.
Mýtiny o výměře 496 m2, který je v majetku
rybářského svazu. Vzhledem ke snižování
chovu kaprovitých ryb, dochází návazně na
prodej nebo ukončení pronájmu chovných
rybníků a ostatních ploch v majetku MO.)

� 4. Žádost o prodej pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Josefa
Steinhausera, Štiptoň 65, o odprodej poze-
mku parc. č. 1042/1 v k. ú. Štiptoň a pověřu-
je místostarostu p. Šlence a Osadní výbor
Byňov, Jakule, Štiptoň provedením místní-
ho šetření.
(Rada obdržela od p. Josefa Steinhausera,
Štiptoň 65 žádost o odprodej pozemku
parc. č. 1042/1 o výměře 3 337 m2 v k. ú.
Štiptoň. P. Steinhauser žádá o zvážení výše
ceny pozemku, a to zejména z důvodu, že
předmětný pozemek není v současné době
přístupný, z většiny je podmáčený, neudr-
žovaný a nachází se ve svahu.)

� 5. Návrh na uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene – akce
"Štiptoň č. p. 24 - kabel NN"
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014330019942/002 se spo-
lečností E.ON Distribuce, a. s. České Budě-
jovice, za jednorázovou úplatu ve výši
1000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.

(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. České Budějovice návrh na uzav-
ření smlouvy o věcném břemeni č.:
CB-014330019942/002 k dokončení stavby
s názvem: Štiptoň č. p. 24 - kabel NN. Stav-
bou budou zatíženy pozemky parc. č. 975/1
a parc. č. 980/3 v k. ú. Štiptoň. Smlouva
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene byla v této věci schválena zastupitel-
stvem města dne 15. 5. 2013.)

� 6. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene –
akce "Byňov, K1482/104, Brunnerová –
NN"
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
č.: 1030019471/003 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce, a. s., za jednorázovou
úplatu ve výši 10 000,- Kč a postupuje ji ke
schválení zastupitelstvu města. Z 26
(Rada obdržela od společnosti EI PROJEKT
s. r. o. České Budějovice návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci: Byňov, K1482/104,
Brunnerová - NN. Stavbou bude zatížen po-
zemek parc. č. 1482/105 v k. ú. Byňov.)

� 7. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene –
akce "Nakolice, K56, Hořejš – kabel
NN"
Rada města souhlasí s uzavřením Smlouvy
č. 1030018806/004 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností E.
ON Distribuce, a. s., za jednorázovou úplatu
ve výši 10 000,- Kč a postupuje ji ke schvá-
lení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od společnosti Fiera, a. s.
Jindřichův Hradec návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci: Nakolice, K56, Ho-
řejš - kabel NN. Stavbou bude zatížen
pozemek parc. č. 1343 v k. ú. Nakolice.)

� 8. Návrh na uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene
Rada města bere na vědomí návrh na uzav-
ření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene v k. ú. Nakolice a pověřu-
je starostu města a místostarostu p. Šlence
provedením místního šetření za účasti
Osadního výboru pro Nakolice, Vyšné a
Oboru, MěÚ Nové Hrady, Stavebního
úřadu a společnosti Fiera, a. s. Jindřichův
Hradec.
(Rada obdržela od společnosti Fiera, a. s.
Jindřichův Hradec návrh na uzavření
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene na akci: Nakolice č. p. 56 a 18
posílení sítě NN. Stavbou budou zatíženy
pozemky parc. č. 1408, 1433, 28, 33, 45, PK
1188/1, PK16, st. 53 v k. ú. Nakolice.)

� 9. Pololetní odměny – Technické služby
města Nových Hradů (TSM)
Rada města bere na vědomí výplatu odměn
zaměstnancům Technických služeb města
Nových Hradů za I. pololetí roku 2014 a sta-
novuje odměnu ředitelce pí. Aleně Kedru-
šové dle návrhu.

(Rada obdržela od pí. A. Kedrušové, ředi-
telky TSM sdělení o výplatě odměn zaměst-
nancům TSM za I. pololetí roku 2014.)

� 10. Platební výměr
Rada města bere na vědomí uložení odvodu
za porušení rozpočtové kázně od Úřadu Re-
gionální rady regionu soudržnosti Jihozá-
pad k projektu: Nové Hrady – výstavba a
modernizace místních komunikací.
(Rada obdržela od Úřadu Regionální rady
regionu soudržnosti Jihozápad Platební vý-
měr č. 9/2014 na odvod za porušení rozpoč-
tové kázně k projektu: Nové Hrady –
výstavba a modernizace místních komu-
nikací, ve výši 126 904,- Kč. Na základě
rozhodnutí Úřadu regionální rady bylo roz-
hodnuto o tom, že při vyplacení dotace
k projektu došlo k proplacení dvou položek,
které následný audit poskytovatele dotace
označil za nezpůsobilé. Z tohoto důvodu
musí město finanční hodnotu těchto polo-
žek v souladu se směrnicí o poskytnutí dota-
ce vrátit.)

� 11. Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě
č. 2013000241
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Man-
dátní smlouvě č. 2013000241 uzavřené se
Statutárním městem České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem dodatku.
(Rada obdržela od Statutárního města Čes-
ké Budějovice návrh Dodatku č. 1 k man-
dátní smlouvě č. 2013000241 k zajištění
prodeje vstupenek. Dodatkem se mění vy-
účtování a fakturační podmínky.)

� 12. Rozhodnutí SFŽP
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Státního fondu životního prostředí ČR
k projektu: Snížení energetické náročnosti
Centra volnočasových aktivit v Nových
Hradech - instalace solárního systému.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR Rozhodnutí k námitkám Měs-
ta Nové Hrady o podporu projektu: Snížení
energetické náročnosti Centra volnočaso-
vých aktivit v Nových Hradech - instalace
solárního systému. Na základě podání ná-
mitky ze strany města Nové Hrady došlo
k uznání argumentace města a bude přizná-
no navýšení dotace k pořízení solárních pa-
nelů k ohřevu vody v objektu bývalých jeslí
o 825 000,- Kč.)

� 13. Výroční zpráva za rok 2013 –
Domeček Trhové Sviny
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
za rok 2013 Střediska pro volný čas a integ-
raci - Domeček Trhové Sviny.

� 14. Návrh Smlouvy na dodávku plynu
Rada města bere na vědomí Smlouvu na
sdruženou dodávku plynu, uzavřenou mezi
Pragoplynem, a. s. a Technickými službami
města Nových Hradů.
(Rada obdržela návrh Smlouvy na dodávku
plynu pro Technické služby města Nových
Hradů, kde Město Nové Hrady je vedlejší
účastník smlouvy. Smlouva řeší platby za
dodávky plynu v areálu bývalé roty.)

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 15. Žádost o vyjádření ke stavbě
energetického zařízení
Rada města nemá námitky k projektové tra-
se vedení stavby: Byňov, Šalmanovice - re-
konstrukce VN.
(Rada obdržela od společnosti PRO 22,
České Budějovice žádost o vyjádření ke
stavbě energetického zařízení pro územní
řízení na stavbě: Byňov, Šalmanovice – re-
konstrukce VN, v k. ú. Těšínov, Byňov.)

� 16. Vyjádření k návrhu zadání
územního plánu Nové Hrady
Rada města bere na vědomí vyjádření dot-
čených orgánů k návrhu zadání územního
plánu Nové Hrady a pověřuje starostu města
ve spolupráci s p. L. Prášilem dalším jedná-
ním.
(Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru kultury a památkové
péče vyjádření k návrhu zadání územního
plánu Nové Hrady.)

� 17. Oznámení o vstupu na pozemek
Rada města bere na vědomí oznámení spo-
lečnosti SETERM CB, České Budějovice o
vstupu na pozemek v k. ú. Údolí u Nových
Hradů.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, České Budějovice oznámení o vstupu
na pozemek parc. č. 678/2, č. 712/2, č.
1443/1 v k. ú. Údolí u Nových Hradů, v sou-
vislosti s realizací stavby "Údolí čp. 64, p.
Vyhnálek - úprava NN".)

� 18. Pozvánka na jednání KPÚ Obora
u Vyšného
Rada města bere na vědomí pozvánku na
jednání sboru zástupců vlastníků pozemků
ke komplexním pozemkovým úpravám
v k. ú. Obora u Vyšného a pověřuje staros-
tu účastí na jednání.

� 19. Pozvánka na jednání KPÚ Vyšné
Rada města bere na vědomí pozvánku na
jednání sboru zástupců vlastníků poze-
mků ke komplexním pozemkovým úpra-
vám v k. ú. Vyšné a pověřuje starostu účastí
na jednání.

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

� 21. Oznámení o zahájení správního
řízení
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 22. Výzva k podání nabídky
Rada města schvaluje výzvu k podání na-
bídky na zhotovitele díla: Pojďme ven aneb
revitalizace veřejného prostranství.
(Rada obdržela od investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady návrh výzvy
k podání nabídky na zhotovitele díla: Po-
jďme ven aneb revitalizace veřejného pros-
tranství. Projekt řeší odvodnění veřejného
prostranství u rybníka Sedlákovec.)

Zápis z 118. schůze městské rady
ze dne 30. 7. 2014

� 1. Kontrola usnesení ze 117. rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 117. jednání rady města.

� 2. Smlouva o výkonu funkce
Rada města schvaluje Smlouvu o výkonu
funkce, uzavřené mezi Službami Nové Hra-
dy s. r. o., Nové Hrady a jednatelkou společ-
nosti pí. Alenou Kedrušovou a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od jednatelky společnosti
Služby Nové Hrady s. r. o. návrh smlouvy
o výkonu funkce. Tuto smlouvu je nutno
schválit z důvodu nové legislativy. Předmě-
tem smlouvy je vztah společnosti a jednatel-
ky, zejména práva a povinnosti stran, včetně
odměny a dalších funkčních požitků náleže-
jících za výkon funkce jednatele.)

� 3. Žádost o prodej pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 863/27 o výměře cca 30 m2 v k.
ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela od společnosti E.ON Česká
republika, s. r. o. České Budějovice žádost o
prodej pozemku par. č. 863/27 o výměře cca
30 m2 v k. ú. Nové Hrady, za účelem vybu-
dování nové kioskové trafostanice. Tato tra-
fostanice je navržena v rámci připojení
Nové Hrady ZTV - I. etapa 25 RD.)

� 4. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr směny poze-
mků parc. č. 302/1 (dle GP parc. č. 302/3) o
výměře 17 m2, parc. č. 297/25 o výměře 455
m2, parc. č. 303 o výměře 86 m2, parc. č.
300/2 ( dle GP parc. č. 300/3 ) o výměře 21
m2, parc. č. 297/27 o výměře 203 m2, parc. č.
297/26 o výměře 214 m2 v k. ú. Nové Hrady
v majetku Města Nové Hrady a pozemek
parc. č. 302/1 o výměře 618 m2 v k. ú. Nové
Hrady, v majetku p. Dorschnera a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním na
úřední desce města.
(Starosta informoval radu o směně poze-
mků s p. Dorschnerem v k. ú. Nové Hrady.
Město směnou prodá nestavební pozemky
o výměře 996 m2 a koupí stavební pozemek
o výměře 618 m2. Po realizaci směny bude
možno nabídnout do prodeje stavební poze-
mek pro výstavbu rodinného domu - ZTV
Pod Zámeckým - větev D.)

� 5. Koupě pozemků – revokace usnesení
ZM 23
Rada města souhlasí s revokací usnesení
zastupitelstva města č. 23 ze dne 13. 2. 2014,
kterým Zastupitelstvo města schválilo koupi
pozemků parc. č. 829/28 o výměře 149 m2,
parc. č. 817/33 o výměře 19 m2, parc. č. 831/2
o výměře 30 m2, parc. č. 836/10 díl "d" o vý-
měře 1023 m2, parc. č. 836/18 o výměře
100 m2, parc. č. 829/46 o výměře 147 m2,
parc. č. 836/1 díl "c" o výměře 102 m2, parc.
č. 836/11 díl "e" o výměře 7 m2, parc. č.

863/30 o výměře 118 m2 v k. ú. Nové Hrady
o celkové výměře 1 695 m2 od pí. M. Tauch-
manové za cenu 105,- Kč/m2.
Rada města souhlasí s koupí pozemků parc.
č. 817/21 o výměře 56 m2, parc. č. 829/28
o výměře 149 m2, parc. č. 829/46 o výměře
147 m2, parc. č. 831 o výměře 38 m2, parc. č.
836/11 o výměře 1 132 m2, parc. č. 863/30
o výměře 118 m2 a část parc. č. 836/4( dle
GP č. 933-40F/2013 parc. č. 836/18 ) o vý-
měře 100 m2 v k. ú. Nové Hrady o celkové
výměře 1 740 m2 ov pí. Marie Tauchmano-
vé, Jižní msto 223, Nové Hrady za cenu
105,- Kč/m2 a postupuje návrh k projednání
zastupitelstvu města.
(Starosta seznámil radu s nutnou revokací
usnesení zastupitelstva města ze dne 13. 2.
2014, ohledně koupě pozemků od pí.
Tauchmanové. Před uzavřením smlouvy
došlo k zápisu geometrického plánu do ka-
tastru nemovitostí, tudíž je nutné usnesení
revokovat a znovu vymezit pozemky dle to-
hoto geometrického plánu.)

� 6. Žádost o koupi pozemku
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 824/31 o výměře 135 m2 v k. ú.
Nové Hrady a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Rada obdržela od manželů Volfových,
Nové Hrady žádost o koupi pozemku parc.
č. 824/31 v k. ú. Nové Hrady.)

� 7. Úřední záznam z provedeného
místního šetření
Rada města neschvaluje koupi pozemku
parc. č. 1544 v k. ú. Mýtiny, ve vlastnic-
tví MO Českého rybářského svazu Nové
Hrady.
(Rada obdržela od místostarosty p. Šlence,
odborného lesního hospodáře Ing. Švarce a
pracovníka Měú Nové Hrady, Odboru ži-
votního prostředí p. Vaňka záznam z prove-
deného místního šetření k navrhovanému
odprodeji pozemku parc. č. 1544 v k. ú. Mý-
tiny. Pozemek je vedený jako vodní - za-
mokřená plocha. Účastníci místního šetření
nedoporučili odkup pozemku z důvodu ne-
možnosti dalšího využití pro město - plocha
není vhodná k zalesnění.)

� 8. Kronika města
Rada města bere na vědomí vyúčtování ve-
dení městské kroniky od pí. Ireny Píšové.
(Rada obdržela od pí. Ireny Píšové vyúčto-
vání za zpracování Kroniky Města Nové
Hrady za období let 2006-2011.)

� 9. Návrh na uzavření smlouvy o věcném
břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o věcném
břemeni č.: CB-014130000630/001 se spo-
lečností E.ON Distribuce a. s., České Budě-
jovice na stavbu: Nakolice, KD - kabel NN
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a. s. České Budějovice návrh na uzav-
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ření smlouvy o věcném břemeni k akci: Na-
kolice, KD - kabel NN. Smlouva o smlouvě
budoucí byla uzavřena 11. 4. 2013.)

� 10. Žádost o souhlas s umístěním
demontovatelného oplocení
Rada města souhlasí s umístěním demonto-
vatelného oplocení u domu čp. 12 v Nových
Hradech s tím, že instalace bude konzulto-
vána s Technickými službami města No-
vých Hradů.
(Rada obdržela od nájemníků domu čp. 12
v Nových Hradech žádost o souhlas s umís-
těním demontovatelného oplocení o výši
1 m, z důvodu ochrany dvorku před pobíha-
jícími psy.)

� 11. Zápis ze schůze osadního výboru
Byňov
Rada města na vědomí Zápis z jednání osad-
ního výboru Byňov, Štiptoň, Jakule a pově-
řuje starostu dalším jednáním.
(Rada obdržela zápis z jednání osadního vý-
boru Byňov, Jakule, Štiptoň. Výbor projed-
nal žádosti o prodej pozemků, dále stížnosti
občanů na sečení zahrad v neděli a sečení
veřejné zeleně. Osadní výbor navrhuje k ře-
šení problematiku vybavení autobusové za-
stávky na Jakuli a pořízení nového nábytku
do osadní místnosti. Osadní výbor byl též
informován o průběhu informační procház-
ky k revitalizaci Stropničky.)

� 12. Umístění informační tabule
Rada města souhlasí s umístěním tabule pro
trasu EuroVelo 13 v Nových Hradech na po-
zemku parc. č. 664/8 v k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Nadace Jihočeské cyklo-
stezky žádost o umístění informační tabule
pro trasu EuroVelo 13 v Nových Hradech na
pozemku parc. č. 664/8 v k. ú. Nové Hrady.)

� 13. Smlouva o dodávce vody
a o odvádění odpadních vod
Rada města bere na vědomí Smlouvu o do-
dávce vody a o odvádění odpadních vod,
přistoupení k platbám vodného a stočného
v Údolí 98.

� 14. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby
Rada města bere na vědomí vyúčtování lé-
kařské pohotovostní služby v Trhových
Svinech za I. pololetí roku 2014 ve výši
34.556,- Kč.

� 15. Smlouva o partnerství a vzájemné
spolupráci
Rada města schvaluje Smlouvu o partnerství a
vzájemné spolupráci v rámci projektu: Nové
Hrady – univerzitní město s Donau-Universi-
tät Krems a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Donau-Universität Krems
návrh smlouvy o partnerství a vzájemné
spolupráci v rámci projektu: Nové Hrady –

univerzitní město. Připravovaný projekt
bude řešit mimo jiné využití prostor v budo-
vách v majetku Města Nové Hrady pro stu-
dijní programy Donau-Universität Krems.
Ve věci přípravy projektu bude město Nové
Hrady zastupovat starosta města a pan prof.
RNDr. D. Štys.)

� 16. Usnesení Policie ČR

Rada města bere na vědomí Usnesení Poli-
cie ČR, obvodní oddělení Trhové Sviny
o odložení trestní věci podezření ze spáchá-
ní přečinu krádeže a poškození cizí věci.

(Rada obdržela od Policie ČR, Obvodní od-
dělení Trhové Sviny usnesení o odložení
trestní věci podezření ze spáchání přečinu
krádeže a poškození cizí věci, ke kterému
došlo vloupáním do obchodu v Byňově.)

� 17. Žádost o vydání závazného
stanoviska

Rada města nemá námitek k akci: Přístřešky
na parc. č. 934/1 a parc. č. 930 v k. ú. Nové
Hrady.

(Rada obdržela od společnosti ATELIER
KOBERA, s. r. o. Týn nad Vltavou žádost
o vydání závazného stanoviska na akci: Pří-
střešky na parc. č. 934/1 a parc. č. 930 v k. ú.
Nové Hrady, které řeší výstavbu přístřešků
v blízkosti Zevlova mlýna.)

� 18. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení

Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 19. Stavební řízení

Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 20. Žádost o odprodej pozemku
k. ú. Nové Hrady

Rada města bere na vědomí žádost manželů
Zemanových, Nové Hrady o prodej poze-
mku parc. č. 53/4 v k. ú. Nové Hrady a pově-
řuje starostu a místostarostu p. Šlence
místním šetřením.

(Rada obdržela od manželů Zemanových,
Hradební 25, Nové Hrady žádost o odprodej
pozemku KN 53/4 o výměře 31 m2 v k. ú.
Nové Hrady. Pozemek sousedí s jejich za-
hradou, na kterou navazuje.)

� 21. Smlouva o partnerství NOS a ZŠ
Nové Hrady

Rada města souhlasí se zapojením Základní
školy Nové Hrady do projektu s finanční
podporou z Evropského sociálního fondu a
státního rozpočtu ČR na projekt "Zdravý ži-
votní styl na kolečkách" s registračním čís-
lem CZ. 1. 07/1. 1. 00/53. 0015.

(Rada obdržela od Novohradské občanské
společnosti o. s. žádost o udělení souhlasu
zřizovatele, aby Základní škola Nové Hrady
uzavřela smlouvu o partnerství s finančním
příspěvkem na projekt "Zdravý životní styl
na kolečkách" s registračním číslem CZ.
1.07/1.1.00/53.0015. V rámci projektu ob-

drží základní škola sportovní vybavení a
získá lektory k výuce in-line bruslení.)

� 22. Vyúčtování konference
Rada města bere na vědomí vyúčtování
konference Newcastles of the World.
(Starosta předložil radě vyúčtování konferen-
ce Newcastles of the World. Celkové příjmy
konference byly ve výši 1 208 237,- Kč a cel-
kové výdaje ve výši 1 206 249,- Kč.)

� 23. Společný projekt Sdružení Růže
v rámci Programu obnovy venkova
Rada města schvaluje zapojení se do spo-
lečného projektu Sdružení Růže v rámci
Programu obnovy venkova na rok 2014 a
pověřuje starostu zajištěním realizace pro-
jektu dle návrhu.
(Rada obdržela návrh rozpočtu společného
projektu Sdružení Růže v rámci Programu
obnovy venkova v roce 2014. V rámci spo-
lečného projektu může Město Nové Hrady
čerpat dotaci ve výši 86 000,- Kč k realizaci
úprav veřejných prostranství. Podíl města
v rámci projektu je 36 000,- Kč. Město
Nové Hrady v rámci společného projektu
zrealizuje drobné úpravy a doplnění veřej-
ných prostranství v Nových Hradech /skate-
park + u školní družiny/ a v Nakolicích
/u kaple + u sálu/.)

� 24. VZ – Rekonstrukce bytů DPS Nové
Hrady
Rada města na základě výběrového řízení
schvaluje jako dodavatele akce "Rekon-
strukce bytů DPS Nové Hrady" společnost
Remonst spol. s r. o., České Budějovice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o., České Budějovice Odborný posudek
k zadávacímu řízení na stavební práce na
projekt: Rekonstrukce bytů DPS Nové Hra-
dy. Nabídku předložily 3 společnosti, nejniž-
ší nabídku předložila společnost REMONST
stavební spol. s r. o.)

� 25. VZ – Regenerace panelového sídliště
Nové Hrady III. etapa
Rada města na základě výběrového řízení
schvaluje jako dodavatele akce: "Regenera-
ce panelového sídliště Nové Hrady III. eta-
pa" společnost TANGENTA spol. s r. o.,
České Budějovice a pověřuje starostu pod-
pisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o., České Budějovice Odborný po-
sudek k zadávacímu řízení na stavební prá-
ce: Regenerace panelového sídliště Nové
Hrady III. etapa. Nabídku předložily 3 spo-
lečnosti, nejnižší nabídku předložila spo-
lečnost TANGENTA, spol. s r. o. České
Budějovice.)

� 26. Rozpočtové opatření č. 10
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 10/2014.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
návrh rozpočtového opatření č. 10/2014.)
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Staré elektro
odevzdejte k recyklaci,

je to zadarmo!
Zdaleka ne všechno, co domácnosti už ne-

potřebují, musí skončit v popelnici a pak na
skládce nebo ve spalovně. Stále větší důraz se
dnes klade na maximální využití všech mate-
riálů, které lze znovu použít. Stručně se tento
přístup dá vyjádřit heslem „nejlepší odpad je
ten, který nevznikne“.

Proto doma odpad třídíme. Je to sice o něco
pracnější, než všechno smetí vysypat na jednu
hromadu, přijde nás to ale mnohem levněji. Platí-
me totiž jen za likvidaci směsného komunálního
odpadu. O obaly nebo třeba staré elektro se na
konci životního cyklu postarají jejich výrobci.

Vysloužilé elektrospotřebiče v současnosti
celosvětově tvoří asi pět procent hmotnosti
pevného domácího odpadu, tedy zhruba tolik
jako plastové obaly.

Množství elektroodpadu roste
Všichni Evropané vyprodukují ročně na osm

milionů tun elektroodpadu, jeho množství při-
tom rok od roku roste. Proto vznikl celý systém
sběru, evidence a dopravy starých spotřebičů ke
zpracovatelům, který končí recyklací a návratem
drtivé většiny použitých materiálů do výroby.

Výrobci a dovozci se v České republice
přiklonili k osvědčenému modelu vytvořené-
mu a prověřenému nejprve ve skandinávských
zemích. Založili takzvané kolektivní systémy,
neziskové společnosti, které zajišťují plnění
jejich zákonných povinností.

Míst zpětného odběru stále přibývá
Díky tomu máme všichni možnost zcela

zdarma odevzdat jakýkoli vysloužilý elektro-
spotřebič na nejbližším místě zpětného odběru.
Jen největší z českých kolektivních systémů,
ELEKTROWIN, jich za osm let své existence
vytvořil na 12 000. Další stále přibývají. Jde
o to, aby to nikdo neměl se svou starou lednicí,
pračkou nebo třeba elektrickou zahradní sekač-
kou na nejbližší sběrné místo příliš daleko.

Abychom mohli nabízené možnosti využít,
musíme splnit vlastně jen jednu – zato důleži-
tou – podmínku. Odevzdávaný spotřebič ne-
smí být zbaven žádné důležité části. Pokud se
totiž pustí do demontáže někdo jiný než od-
borník na zpracování disponující vysoce spe-
cializovanou technologií, dochází k úniku
škodlivých látek, které mohou velmi vážně
poškodit životní prostředí.

Typickou ukázkou jsou freony ze starých
lednic, které zvětšují ozonovou díru. Kvůli
tomu se také taková lednice bez kompresoru
bere jako odpad – a za jeho zpracování by-
chom už museli platit. OŽP

Snížení imisní zátěže z dopravy
ve městě Nové Hrady

V letošním roce získalo Město Nové Hrady díky dotaci z Operačního programu Životní pros-
tředí nový samosběrný zametací vůz včetně kropící nástavby pro údržbu města. Tento stroj je ur-
čen k zametání města a díky jeho pořízení budeme lépe bojovat s prašností na komunikacích a
chodnících. Stroj byl formou zápůjčky předán Technickým službám města, které budou zabez-
pečovat jeho využití pro naplnění hlavního cíle projektové žádosti, tj. docílení lepší celkové kva-
lity ovzduší ve městě, především o snížení znečištění ovzduší prachem, a to pod úroveň imisních
limitů vyhlášených pro ochranu zdraví.

Na základě výběrového řízení byla dodavatelem stroje společnost Nilfisk – Advance s. r. o.,
která jej dodala za částku 2 879 800,- Kč. Celkové náklady projektu byly 3 023 790,- Kč, z čehož
2 570 221,50 Kč tvořila dotace z Evropské unie, 151 189,50 Kč byl podíl ze Státního fondu ži-
votního prostředí ČR. Město Nové Hrady se na projektu podílelo částkou 302 379,- Kč.

M. Mrkvičková
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Záchrana kurtů v Zámeckém parku
Již v průběhu loňského roku jsme s několika kamarády smutně sle-

dovali, jak postupně chátrá areál tenisových kurtů. Tenisový oddíl
TJ Nové Hrady o něj přestal pečovat (TJ poté areál vrátila Městu Nové
Hrady) a kurty se pomalu z antuky měnily v trávu, která však zdaleka
nebyla tou, na které se hraje třeba ve Wimbledonu. I v radě města jsme
diskutovali, co s kurty dále. Nakonec jsme se v průběhu letošního jara
domluvili, že buď se někdo pokusí kurty obnovit během letošního léta,
nebo že už asi bude lepší je kompletně zrušit a začlenit do parku.

Byl jsem velmi pozitivně překvapený reakcí několika přátel, kteří
v ten moment přislíbili pomoc. Slovo dalo slovo a parta několika mla-
dých i „zkušenějších“ tenistů, kteří na těchto kurtech „vyrostli“, roz-
hodla, že to zkusí. Získali jsme předběžný souhlas rady města a
rozhodli se ukázat, že to se záchranou kurtů myslíme vážně.

Nejprve jsme se poradili s odborníkem, který má zkušenosti s údrž-
bou kurtů, a poté již šly jednotlivé kroky rychle za sebou. Posekali jsme
trávu, vyvezli starou antuku, vytrhali kořeny, nastříkali round up a při-
pravili vše k navezení nové antuky. Za pomoci drobné techniky jsme
pak položili novou antuku a válcováním připravili kurt. Poté již chybě-
lo jen dokoupit nové lajny, natřít sloupky, vyklidit boudu (resp. vyvézt
nepořádek do sběrného dvora), dočistit okolí oplocení a první velký
úkol byl splněn.

V této první fázi se na obnově desítkami hodin práce podíleli zejmé-
na Honza Hriňa, David Kollmann, Jirka Plouhar a Lukáš Tuscher, po
pracovní době či o víkendech jsem se pak snažil pomáhat i já a Roman
Roule. Zároveň musíme ocenit i pomoc novohradského rodáka a tenis-
ty Pavla Kubáně, který pomohl s organizací, zapůjčením techniky i
jako částečný sponzor. Poděkování za pomoc bychom také rádi adreso-
vali panu V. Jelínkovi z TJ Nové Hrady, který nám ochotně zapůjčil vá-
lec a další náčiní a také Technickým službám města za součinnost při
odvozu antuky, vyřezaných větví a křoví (oplátkou se zase my do
budoucna zavazujeme pečovat o okolí kurtu a přilehlého hřiště).

Po obnově kurtu došlo i k oficiálnímu dotažení smluvního vypůjčení
areálu kurtů od Města Nové Hrady. O výpůjčku jsme nakonec požádali
pod hlavičkou Basketbalového klubu Nové Hrady, resp. jeho sekce re-
kreačního sportu, která si vezme péči o celý areál na starost. Naším záj-
mem je nejenom dále pečovat o tenisový kurt, ale co nejdříve obnovit i
vedlejší kurt, kde bychom rádi udělali hřiště na beach volejbal.

Finanční náklady spojené s obnovou tenisového kurtu byly hrazeny
z vlastních finančních prostředků tenisových nadšenců, z prostředků
Basketbalového klubu Nové Hrady a díky již zmíněné pomoci Pavla
Kubáně. Přestože již městem šla fáma o tom, že vzniká soukromý klub,
který bude pouze pro „vyvolené“, je naším záměrem pravý opak.
Všichni jsme tenisově vyrostli na těchto kurtech, učili se nejenom hrát,
ale i pečovat o kurt. Proto i my bychom kurty rádi co nejvíce otevřeli
veřejnosti, zejména však dětem.

Stanovili jsme proto pravidla, za kterých bude možno na kurty cho-
dit a za kterých zároveň bude finančně udržitelné o kurt pečovat a zlep-
šovat jeho zázemí. Tato pravidla nejsou ničím převratným a spočívají
v tom, že je nutno odpracovat brigádnické hodiny na údržbě, řádně se
o kurt postarat před hrou i po ní a zároveň u dospělých členů přebíráme
pravidlo, které úspěšně funguje i v hale tj. drobný poplatek za každé
hraní. Kurt (do budoucna snad i kurty) bychom rádi nabídli i nečlenům
našeho klubu, kteří si v příjemném prostředí budou moci zahrát za popla-
tek. Tito zájemci mohou kontaktovat Honzu Hriňu (tel.: 721 348 340)
nebo Jirku Plouhara (tel.: 723 214 492).

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří přiložili ruku k dílu
v boji za záchranu „kurtů v parku“ nebo nás v naší snaze jakkoliv pod-
porovali. Pokud by se v budoucnu našel někdo, kdo by měl zájem jak
o hru, tak o pomoc při obnově druhého kurtu, může se obrátit na koho-
koliv z výše uvedených. Těšíme se, že společně celý areál zachráníme a
že zde opět zavládne sportovní i rekreační zápolení, jako tomu bylo
dříve…

Mgr. Vladimír Hokr (předseda BK Nové Hrady)

Hodnocení volebního období 2010–2014
S blížícím se koncem volebního období nastal i moment jistého bi-

lancování. Necelé čtyři roky uběhly velmi rychle, přesto můžeme směle
konstatovat, že na konci volebního období máme jako koalice splněnu
velkou část našich úkolů a vedle akcí plánovaných se nám dařilo reali-
zovat i další aktivity, které byly vyvolány potřebou občanů či možnost-
mi zajištění dotačního financování. Naše působení ve vedení města
však nemělo jen podtext realizátorů stavebních prací, věnovali jsme se
též přímým potřebám občanů a snažili budovat co nejlepší podmínky a
zázemí pro jejich spokojený život.

Stabilizace nákladů pro rodiny
Jako jeden z hlavních úkolů jsme považovali snahu o zastavení nárůs-

tu placení poplatků a služeb, které jsme mohli svým jednáním ovlivnit.
Již na konci roku 2010 jsme proto vypověděli smlouvu s provozovatelem
našeho vodohospodářského majetku a vyhlásili otevřené koncesní říze-
ní, které ve finále znamenalo nejen to, že následně nemuselo dojít
k zdražení vodného a stočného pro občany i firmy, ale zároveň jsme zís-
kali i více finančních prostředků do rozpočtu na obnovu a rozvoj vodo-
hospodářského majetku. Tento velký úspěch nás motivoval i k dalším
krokům v oblasti pořízení cen elektrické energie a plynu pro naše ob-

jekty, k snížení nárůstu ceny tepla a
ohřevu teplé vody z naší kotelny a také
k výběrovému řízení na svoz komunál-
ního odpadu, kde již po polovině roku
můžeme sledovat snížení nákladů. Vě-
říme, že nastavený trend v součinnosti
se zapojením občanů do třídění a dob-
rým výběrem poplatků od občanů a podnikatelů bude znamenat zastave-
ní nárůstu nákladů a tím i nezvyšování poplatku za svoz komunálního
odpadu v dalších letech.

Bytová situace + stavební parcely
Již v průběhu minulého volebního období jsme konstatovali, že

městský bytový fond je velmi zanedbaný, neboť do něj dříve nebylo té-
měř investováno. Zahájili jsme proto postupnou modernizaci měst-
ských bytů a bytových domů. V průběhu posledních čtyř let se nám
podařilo celkově zrekonstruovat celkem 10 bytů, k tomu je nutno připo-
menout i rekonstrukce dvorních traktů, opravy kanalizace či výměny
střešní krytiny, oken v bytových domech a v rámci Domu s pečova-

pokračování na str. 7
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telskou službou (DPS), kde v srpnu – září navíc probíhá kompletní
rekonstrukce čtrnácti bytů (koupelny, WC, kuchyňské linky +
elektroinstalace).

S ohledem na tyto a jiné investice nám již, bohužel, chyběly finance
na výstavbu nových bytů či na půdní vestavby. Zároveň je však nutno
konstatovat, že v této oblasti nebylo možno využít dotační programy,
neboť ty byly nastaveny mimo priority města v této oblasti (Stát totiž fi-
nančně podporuje zejména výstavbu bytů pro národnostní menšiny,
osoby po výkonu trestu či jiné vyčleněné a bohužel chybí podpora vý-
stavby bytů pro mladé rodiny či startovací byty.).

Na druhou stranu je třeba uvést, že celková poptávka po bytech ne-
byla tak velká a velkou část žadatelů jsme postupně dokázali uspokojit.
Podobná situace je i v rámci DPS, kde současná nabídka plně dostačuje
potřebám novohradských občanů a navíc můžeme občas přijmout i oso-
by, které se v našem městě narodily či mají zde své rodiny.

V oblasti přípravy zázemí pro výstavbu rodinných domů lze konsta-
tovat, že jsme připravili podmínky pro prodej stavebních parcel v roce
2015. I zde nás však čeká velká investice do výkupu části pozemků a je-
jich zasíťování. Díky vybudování tzv. 6. větve k ZTV Jižní Město však
již bude možno zahájit prodej parcel a tím umožnit zájemcům zabezpe-
čení vlastního bydlení.

Nové možnosti stavění pak přinese i nový územní plán, jehož pro-
jednávání bylo v letošním roce zahájeno.

Investiční akce a dotace
Již v roce 2010 se nám podařilo zajistit velkou část finančních pros-

tředků z dotačních titulů. Šlo zejména o prostředky na zateplení budovy
základní školy v Komenského ulici a výstavbu a modernizaci komuni-
kací a chodníků (komunikace a chodníky v Zahradní a Vilové čtvrti,
v ulici Pod Vodárnou, komunikace ve Vyšném, chodník v Jakuli a ko-
munikace a chodníky v Údolí). Ve stejné době jsme z regionálního ope-
račního programu (ROP) zajistili nejen financování dostavby kuželny,
úpravy veřejných prostranství (skatepark, hasičská louka v Údolí atd.) a
rekonstrukci novohradského náměstí, ale též celkovou rekonstrukci
sídla bývalého statku na spolkový a kulturní dům, vybudování osadní
místnosti a rozšíření hasičárny v Údolí a rekonstrukci sálu v Nakoli-
cích. Přestože jsme museli tyto velké a náročné projekty předfinanco-
vat formou úvěrů a jejich vyúčtování bylo ze strany poskytovatele
dotace neúměrně komplikované a časově náročné, můžeme konstato-
vat, že tyto projekty přinesly velmi rychle konkrétní výsledky a veškeré
budovy a aktivity slouží našim občanům i turistům.

Z větších dotačních akcí je třeba zmínit dvě etapy regenerace pane-
lových sídlišť, v rámci kterých jsme v letech 2011 a 2012 kompletně
modernizovali sídliště ŽPSV (komunikace, parkovací plochy, odde-
chové zóny, kanalizace, vodovod). V letošním roce jsme byli v tomto
dotačním titulu taktéž úspěšní a čeká nás realizace v Sídlišti Míru
(chodníky, oddechové plochy) a v Zahradní čtvrti (oddechová zóna a
dětské hřiště na louce u Sedlákovce).

Hodnocení volebního období 2010–2014 (pokračování ze str. 6)

Dům s pečovatelskou službou

Cesta Vyšné

Dětské hřiště Údolí

Hasičárna Údolí

Chodník Byňovpokračování na str. 8
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Součástí našich investic byla i výstavba Pasivního domu. I přestože
se jednalo o stavbu, která rozhodně nepatřila mezi naše priority, vysly-
šeli jsme přání dřívější opozice a snažili se o maximální možný úspěch
nepříliš šťastně připraveného projektu. Nakonec se ve spolupráci s ra-
kouským partnerem podařilo stavbu úspěšně dokončit a nyní se postup-
ně snažíme v tomto objektu nejenom prezentovat zásady pasivního
stavitelství, ale zejména jej oživit aktivitami pro naše občany a spolky.

Vedle velkých projektů jsme se však snažili získávat i finance na
menší akce, které však měly přímý dopad na život v našem městě a osa-
dách. V letech 2013 a 2014 jsme ve dvou etapách zajistili bezbariérový
přístup do budovy základní školy v Komenského ulici. V návaznosti na
velkou rekonstrukci budovy prvního stupně v předchozím volebním obdo-
bí tak máme ve škole a školní jídelně zajištěn bezbariérový přístup.

V rámci peněz rozdělovaných prostřednictvím projektů z Místní akč-
ní skupiny jsme byli taktéž velmi úspěšní. Podařilo se nám realizovat re-
konstrukci prodejny v čp. 13 na náměstí (drogerie, smíšené zboží, hračky)
a také celkově rekonstruovat a technicky dovybavit prodejnu v Byňově,
což byl základní předpoklad pro udržení provozu této prodejny.

Každoroční příprava projektů pro rekonstrukci historických objek-
tů pak umožnila postupné rekonstrukce a restaurátorské zásahy na na-
šich památkách. Díky Programu regenerace městských památkových
zón a rezervací jsme mohli opravit část kovárny, restaurovat kamenné
prvky na Buquoyské hrobce. V letošním roce pak máme finance na fa-
sádu vnitřního traktu čp. 43, část radnice (boční trakt do Údolské uli-
ce) a kapličku sv. Jana Nepomuckého. I v letošním roce jsme byli
úspěšní v rámci regionálního operačního programu a získali prostřed-
ky na rekonstrukci významných památkových objektů (přední fasáda
radnice, smuteční síň, kaple a odvodnění Buquoyské hrobky, výměna
dřevěných štítů v kovárně a dvě části městského opevnění). Uvnitř
objektu radnice navíc díky prostředkům z Programu rozvoje venkova
dokončujeme celkovou rekonstrukci a modernizaci obřadní síně,
která by již v polovině září měla hostit první vítání občánků a také
zájemce o svatby.

Velkým tématem v rámci investičních akcí města je koupaliště či
koupací rybník. S ohledem na finanční náročnost jiných realizova-
ných akcí a téměř nemožnost získat dotaci k této aktivitě jsme proble-
matiku koupání museli odsouvat. Jsme však velmi rádi, že se nám na
konci volebního období podařilo zajistit finanční prostředky na zvět-
šení Olejového rybníku (Vilák) a již v polovině září měly být zahájeny
práce, díky kterým získáme možnost koupání přímo ve městě. V další
etapě je pak plánováno dobudování zázemí, brouzdaliště pro děti a
sportovně-rekreační zóny. Věříme tak, že tento zvětšený rybník (s os-
trůvkem) bude díky svým pramenům (+ záloze ve formě připraveného
potrubí k městskému přivaděči vody z Veveří) znamenat možnost kou-
pání v čisté vodě a v příjemném prostředí. Pokud by se navíc do bu-
doucna podařilo zajistit dotaci, bude možno celý areál rozšířit o bazén.
Zde je však nutno myslet nejen na pořizovací mnohamilionové nákla-
dy, ale zejména na následný provoz, který bude značně zatěžovat roz-
počet města.

Hodnocení volebního období 2010–2014 (pokračování ze str. 7)

Pasivní dům

Ulice Vitorazská

Chodník na Jakuli

Novohradské náměstíJanovka – nový propust

pokračování na str. 9
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Hodnocení volebního období 2010–2014 (pokračování ze str. 8)

Kulturní a volnočasové aktivity
Během celých čtyř let jsme se snažili podporovat

další rozšíření nabídky kulturních akcí, aktivit pro děti
a mládež (Koželužna) i pro dospělé. Vedle vlastních
akcí pořádaných prostřednictvím KIC jsme finančně
podporovali i místní spolky a organizace v jejich vlastní
činnosti. Zaplněný kalendář akcí a pravidelné informace
v NZ jsou jen dokladem velmi bohaté a žánrově pestré
nabídky. Rádi bychom proto poděkovali všem, kteří se
o všechny tipy akcí zasloužili.

Další finanční příspěvky putovaly na rozvoj sportov-
ních aktivit s tím, že jsme se snažili zejména o podporu
sportu pro mládež. Metodicky jsme se též podíleli na
zlepšení hospodaření TJ a přesným nastavením příspěv-
kového programu nasměřovali i další organizace a kluby
k lepšímu plánování a hospodaření. I v oblasti sportu je
nutno poděkovat všem funkcionářům a trenérům za je-
jich práci, sportovcům od nejmladších žáčků po našeho
gymnastického veterána pak za dobrou reprezentaci
města.

Každoročně formou přímých příspěvků a k podpoře
různých akcí město rozděluje 1,3 – 1,5 miliónu korun a
zároveň nabízí zázemí v objektech či areálech v majet-
ku města. Přestože samozřejmě nemůžeme uspokojit veškeré požadav-
ky, i zde je pozitivní, že dochází k rozvoji nabídky a kvality sportovního
či rekreačního vyžití.

Osady
Zvýšenou péči osadám jsme věnovali již v předchozím volebním

období a jsme rádi, že i v posledních čtyřech letech došlo k dalšímu vý-
raznému zlepšení. Díky zapojení občanů v rámci osadních výborů do-
cházelo k rychlému přenosu informací o potřebách či problémech a
k jejich postupnému řešení. Vedle běžných aktivit jistě většina občanů
zaznamenala velký nárůst osadních aktivit, pro které jsme se snažili ne-
jen poskytovat finanční podporu, ale zároveň budovat zázemí pro jejich
možné uskutečnění. Došlo k rozšíření a modernizaci osadních místnos-
tí, opravám místních komunikací a chodníků a přípravě nových společ-
ných projektů a aktivit.

Dětský den v Byňově

Hradní slavnosti v Novýxh Hradech

Ulice Pod Vodárnou Údolí – chodník k mostu

Skatepark

Vilová čtvrť

Zahradní čtvrť

pokračování na str. 10
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Tabulka:

Osada Hlavní investiční akce Podpora osadních akcí

Byňov
Rekonstrukce a modernizace obchodu
Rekonstrukce a výstavba chodníků
Vybavení osadní místnosti

Masopust
Dětský den
Hasičská soutěž
Setkání rodáků ad.

Jakule Rekonstrukce chodníku viz. Byňov

Janovka Protipovodňové opatření + komunikace
(ve spolupráci s Pozemkovým úřadem)

Nakolice
Rekonstrukce sálu
Výstavba pece, pergoly a chodníčku
kolem sálu

Masopust – šavlová koleda
Posvícení

Obora Oprava hřiště Oslava konce prázdnin

Štiptoň Vybudování komunikace od Krtků
ke kapli viz. Byňov

Údolí

Rozšíření hasičárny
Rekonstrukce a dostavba chodníků
Rekonstrukce komunikací
Autobusová zastávka
Dětské hřiště
Zázemí u vstupu do Terčina údolí

Masopust
Hasičská soutěž
Údolské slavnosti

Veveří
Mýtiny
Jedlice

Rekonstrukce kaple v Mýtinách
Příprava projektu rekonstrukce
komunikace do Veveří

Naučná stezka

Vyšné
Rekonstrukce komunikace
Pergola

Májka
Masopust (viz. Nakolice)

Přes naši velkou snahu však i v osadách nemohlo být vyřešeno vše, a
to zejména s ohledem na to, že v problémových oblastech nejsme vlast-
níky pozemků či objektů. Jde zejména o skládku pneumatik, kterou
v Jakuli v minulosti povolil Jihočeský kraj. Přes opakované výzvy ma-
jitelům areálu i směrem k nadřízeným úřadům nedošlo k zlepšení stavu.
Podobný je i problém u vlakového nádraží, kde na cizích pozemcích
těžko můžeme dosáhnout snížení prašnosti při nakládce dřeva.

V Údolí jsme při plánování rozšíření vodovodu a kanalizace narazili
na nesouhlas ze strany některých organizací a majitele pivovaru. Proto
jsme nakonec přistoupili ke změně trasy a v současné době zajišťujeme
územní rozhodnutí a stavební povolení. Teprve poté bude možno žádat
o dotaci k realizaci.

V Byňově bylo dojednáno, že po dokončení rekonstrukce obchodu
budeme řešit vybudování zázemí pro osadní aktivity a hasiče. V sou-
časné době je již projednáván jeho návrh, který by měl splňovat pod-
mínky pro další rozvoj osadního života a spolkové činnosti.

Z výše uvedeného je jasně patrné, že jsme se našim osadám věnovali
velmi poctivě. Bez podpory ze strany místních občanů bychom však tak
úspěšní nebyli, proto bychom za pomoc rádi poděkovali členům osad-
ních výborů a aktivním představitelům spolků.

Finance a majetek města
Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, k předfinancování „vel-

kých“ projektů bylo nutno využít bankovních úvěrů, které jsme však
využívali pouze do výše poskytnuté dotace. Tak, jak byly projekty rea-
lizovány a vyúčtovány, docházelo postupně ke splácení úvěrů. Na papí-
ře se sice mohlo zdát, že finanční zdraví města není dobré, opak byl a je
pravdou. Proto jsme také bez komplikací úvěry získali a i přes prodlou-
žení termínu vyplacení dotací (ne však naší vinou) jsme pro banky dob-
rým partnerem. Na přelomu srpna a září by měl být doplacen
poslední úvěr a v reálných číslech zůstaneme bez závazků a s cca.
osmi milióny hotových peněz, které budou použity k předfinancování
a kofinancování dalších projektů, které realizujeme v druhé polovině
roku.

Při hodnocení finančního zdraví však nejde jen o peníze na účtech,
ale především o celkový majetek města. Ten se nám podařilo výrazně
rozšířit, a to jak vlastní aktivitou v rámci investičních akcí, tak napří-
klad při komplexních pozemkových úpravách nebo podáním žádostí
o převod. Za jeden z největších úspěchů považujeme získání první části

Hodnocení volebního období 2010–2014 (pokračování ze str. 9)

Koncert v Kulturně-spolkovém domě

Koželužnové aktivity

Malování na náměstí

pokračování na str. 11 Dětský karneval
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areálu bývalé roty, které pro nás znamená zázemí pro TSM, hasiče
a další složky záchranného integrovaného systému. Ze strany minister-
stva vnitra již byla darovací smlouva podepsána, do vlastnictví města
tato část areálu přejde po podpisu ministra financí (snad do konce
roku). Získání dolní části areálu je zároveň prvním krokem ve snaze
o bezúplatný převod hlavní budovy roty, o kterém již jednáme a
věříme, že i zde budeme úspěšní.

Zastupitelstvo, rada, komise a výbory
Z pohledu fungování orgánů města je nutno konstatovat, že díky vo-

lebnímu výsledku a obměně zastupitelstva došlo k výrazné změně v at-
mosféře a celkovém jednání zastupitelstva, jeho výborů i v rámci
komisí. Vnímáme jako velmi pozitivní, že nedocházelo k osobním stře-
tům, ideologickým válkám či jiným soubojům. V drtivé většině případů
byly projednávané body předjednávány se všemi zastupiteli a i pohled
do zápisů z jednání svědčí o tom, že jsme se v zájmu občanů vždy doká-
zali dohodnout. Z tohoto pohledu je nutno vyzdvihnout i zapojení „opo-
zičních“ zastupitelek a zastupitelů, kteří aktivně přispívali k diskusím
a přinášeli věcné podněty, které nebyly nijak válcovány koaliční
většinou, ale otevřeně diskutovány a většinou i schvalovány bez ohledu
na jméno či stranickou příslušnost předkladatele návrhu.

Výbory zastupitelstva plnily poctivě svoji kontrolní roli a i zde do-
cházelo k mnohým zajímavým podnětům, které byly následně využity.
Komise rady města pak ve většině případů taktéž pracovaly velmi dob-
ře. Největší aktivitu již tradičně měla finanční komise, a to zejména
s ohledem na velký objem veřejných zakázek a přípravu rozpočtu, nic-
méně i další komise nezahálely a přispěly k realizaci či řešení mnohých
nápadů a podnětů.

V samotné radě města jako hlavním výkonném orgánu města došlo
k rozdělení úkolů a každý z členů rady ve spolupráci s městským úřa-
dem a zřizovanými organizacemi plnil úkoly, které vyplynuly z projed-
návaných bodů, projektů a jiných aktivit.

Závěrečné hodnocení
Pomyslné známkování naší práce udělají v rámci podzimních voleb

občané. I my sami však můžeme vyjádřit svůj pocit, zda se nám společ-
ně i jako jednotlivcům dařilo plnit volební program, který jsme obča-
nům města nabízeli. Z pohledu většinově splněného programu můžeme
být spokojeni a myslíme si, že se povedlo naplnit i více, než jsme sami
očekávali.

Jsme také velmi rádi, že v rámci hodnocení můžeme přinést i nezá-
vislý pohled zvenčí, a to ve dvou případech. První z nich je statistika
získaných dotačních prostředků v rámci Místní akční skupiny (MAS),
kde se nám jako městu podařilo získat nejvíce finančních prostředků ze
všech měst a obcí, a to nejenom jako Městu Nové Hrady, ale také v sou-
čtu s našimi podnikateli a neziskovými organizacemi. Vzhledem
k tomu, že jsme i u těchto subjektů velmi často aktivně pomáhali při pří-
pravě (či realizaci) nebo formou poskytnutí informací o možnosti žádat
o tyto dotace, vnímáme tento ukazatel za důkaz naší práce a aktivity.

Druhým hodnocením je pro nás ocenění v rámci soutěže Obec přá-
telská rodině, kde jsme za rok 2013 získali nejen první místo v kategorii
město do 3 000 obyvatel, ale též prémii 900 000,- Kč, které postupně
používáme na další rozvoj prorodinných aktivit ve městě a osadách.

Přes toto významné a krásné ocenění si nemalujeme pouze růžově
obrázek toho, že vše je v našem městě skvělé a úžasné. I nadále umíme
vnímat problémy a potřeby občanů. Přesto je toto ocenění dokladem
toho, že se podmínky pro život v našem městě zlepšují a že i prostřed-
nictvím soutěže vyhlašované Ministerstvem práce a sociálních věcí je
naše město vnímáno velmi pozitivně jako místo pro spokojený život
občanů.

K dalšímu rozvoji města a vytváření podmínek pro co nejspokoje-
nější život občanů byly vedeny naše kroky a konání v rámci posledních
let. V případě, že získáme důvěru občanů, máme chuť v nastaveném
rozvoji města a osad pokračovat.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města (Občané pro zdravé město)
Bc. Josef Vochoska, 1. místostarosta města (ČSSD)

Miroslav Šlenc, 2. místostarosta města (KSČM)

Hodnocení volebního období 2010–2014 (pokračování ze str. 10)

TJ Nové Hrady – oddíl karate

Ocenění „Obec přátelská rodině“

TJ Sokol – kuželky

Prostory pro Novohradské muzeum
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Jak jsem pracoval
V posledních komunálních volbách jsem

byl zvolen do zastupitelstva města jako jediný
z kandidátů Komunistické strany Čech a Mora-
vy. Následně jsem byl na ustavujícím jednání
zastupitelstva zvolen neuvolněným 2. místosta-
rostou a členem rady města. Na základě rozdě-
lení úkolů a oblastí, které mají jednotliví
členové rady, místostarostové a starosta vyko-
návat, jsem stejně jako v předchozím volebním
období pokračoval ve své práci a snažil se svým
dílem přispět k tomu, co jsme si naplánovali ve
vedení města na základě potřeb města a shody
ve volebních programech. Protože se mne často
občané ptají, co jsou vlastně věci, které jako
radní dělám, rozhodl jsem se napsat tento člá-
nek. Zároveň tak trochu mohu i zhodnotit, jak
se nám společně dařilo naše úkoly splnit.

Mé úkoly uložené radou města by se daly
rozdělit na ty v rámci městského úřadu a v te-
rénu. Ty první se týkaly především kontroly a
podepisování zápisů z jednání rady města a
kontroly příjmových a výdajových dokladů na
účtárně. Společně s matrikářkami paní Oppol-
zerovou a paní Šabatkovou jsem také jako od-

dávající vedl svatební obřady (většinou pátek
+ sobota), které se konají v Nových Hradech,
Terčině údolí a velmi často také na Žumberku.
Vzhledem k velkému zájmu o svatby v našem
městě a okolí se jedná o většinu víkendů od
dubna do září a mnohdy i v zimních měsících.

V rámci sboru pro občanské záležitosti
jsem též každoročně navštěvoval naše spolu-
občany v různých domovech důchodců a lé-
čebných zařízeních v rámci Jihočeského kraje.
Tyto pravidelné návštěvy děláme vždy před
Vánoci. Společně s paní matrikářkou vždy
předáváme drobné dárky, vyřídíme pozdravy
od starosty a dalších známých z našeho města
a zavzpomínáme na Nové Hrady a některé pří-
běhy či události z doby, kdy tito lidé bydleli a
pracovali v našem městě nebo některé z osad.

Společně se starostou města a zaměstnanci
městského úřadu řešíme veškerá místní šetření
při prodeji a pronájmu pozemků, při žádostech
o schválení věcných břemen nebo k jiným
účelům. Těchto jednání se často účastní i zá-
stupci osadních výborů, se kterými dojednává-
me souhlas nebo nesouhlas s prodeji pozemků
a stanovení návrhu ceny.

Na základě pověření radou města jsem se
každý rok věnoval i některým investičním ak-
cím nebo projektům. Administrativní a fi-
nanční otázky řešil společně s investičním
oddělením především starosta města. Mým
úkolem bylo účastnit se výběrových řízení a
kontrolních dnů. Společně s technickým dozo-
rem jsme dohlíželi na to, aby stavby probíhaly
dle plánu a rozpočtu. Takto jsem se podílel na
rekonstrukci sídla bývalého Státního statku
(Kulturně-spolkový dům a muzeum), opravy
sálu v Nakolicích, rozšíření hasičárny a osad-
ních prostor v Údolí, obou etap revitalizace
sídliště ŽPSV (prefácké bytovky) a rekon-
strukcí chodníků a komunikací ve Vilové čtvr-
ti. Z dalších akcí pak ještě uvedu výměnu oken
v domě s pečovatelskou službou nebo zateple-
ní školy. V letošním roce asi nejvíce času trá-
vím na rekultivaci skládky a dle dohody bych
měl v srpnu – říjnu dohlížet i na rekonstrukce
bytů v DPS a rekonstrukci bývalých jeslí.

Ze seznamu akcí, kterých jsem se aktivně
účastnil při jejich realizaci, je vidět, kolik in-
vestičních akcí se nám podařilo udělat. Mys-

Ohlédnutí za volebním obdobím 2010 – 2014
ve funkci místostarosty

Po volbách v roce 2010 jsem přijal funkci
1. místostarosty města s vědomím, že jdu sbí-
rat praktické zkušenosti v místní veřejné sprá-
vě, a že za mnou musí být vidět jasné
výsledky. V radě města, která je výkonným or-
gánem města v oblasti samostatné působnosti,
byly rozděleny kompetence jednotlivým čle-
nům rady. Mou kompetencí byla ekonomika
města (rozpočet, majetek, hospodaření pří-
spěvkových organizací) a právní normy města
(obecně závazné vyhlášky, nařízení, pravidla,
směrnice). Projednávání jednotlivých návrhů
a následné rozhodování o jejich přijetí příslu-
šelo radě města jako celku.

V ekonomice jsem mohl okamžitě využít
své již skoro dvacetileté zkušenosti v řídící
manažerské pozici a v právních normách zase
teoretické znalosti z dálkového studia podni-
katelského práva. Zásadní změnou pro mě,
jako člověka pracujícího v soukromé společ-
nosti, jsou schvalovací a rozhodovací postupy
ve veřejné správě. Je všeobecně známo, že ve-
řejná správa je službou veřejnosti s přesně sta-
novenými pravidly a úkoly. Přesto by veřejné
správě jako celku prospělo její zjednodušení,
aby veškeré procedury nebyly zbytečně zdlou-
havé, složité, ale aby byly skutečně nastaveny
ve prospěch občana. Do řízení města jsem se
snažil vnést jednoduché a efektivní ekonomic-
ké myšlení, které musí fungovat podobně jako
odpovědné řízení financí v každé rodině.

Přiznám se, že jsem byl zpočátku překva-
pen, kolik bodů se projednává na každé radě
města a kolik rozhodnutí musí rada města uči-
nit. Chtěl bych zdůraznit, co si možná mnoho
občanů neuvědomuje, že především s přijetím

nového Občanského zákoníku se také podstat-
ně zvýšila právní odpovědnost jednotlivých
zastupitelů za učiněná rozhodnutí. Tím bych
nerad někoho odrazoval od budoucí kandida-
tury do zastupitelstva, ale určitě bych každé-
mu zájemci doporučil mít alespoň základní
povědomost o našem právním systému, práv-
ních normách a o fungování veřejné správy.
Lépe se potom fundovaně komunikuje, ale i
rozhoduje.

Práce pro město mi přinesla mnoho nových
poznatků o městě, o jeho vnitřním životě, ma-
jetku a o dalších jeho potřebách. Ten zásadní
směr vždy udává nejúspěšnější uskupení
z místních voleb nebo koalice, což je jistě dů-
ležité respektovat z důvodu většinové podpory
občanů Nových Hradů. K tomu, aby se nápady,
sliby a potřeby občanů převedly do praktického
života, je nesmírně důležitá činnost městského
úřadu. Zde bych určitě chtěl vyzdvihnout dob-
rou spolupráci se všemi úředníky města a podě-
kovat za jejich práci.

V roce 2012 jsem se dále po krajských vol-
bách stal členem Zastupitelstva Jihočeského
kraje, kde se řeší podobné věci jako v městské
politice, jenom s širším rozměrem - rozvojové
plány obcí a měst, střední a učňovské školství,
kultura, doprava, silniční infrastruktura, zdra-
votnictví a sociální věci. V rámci činnosti
v Zastupitelstvu Jihočeského kraje jsem sou-
časně členem výboru Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad, jehož úkolem je rozdě-
lit přidělené finanční prostředky z Evropské
unie (cca 18 miliard Kč) na jednotlivé projek-
ty v programovacím období 2007 – 2013,
s ukončením realizace do konce roku 2015.

Tyto projekty jsou rozděleny do 4 prioritních
os – dopravní dostupnost, rozvoj měst a obcí,
cestovní ruch a technická pomoc. Naše město
se díky kvalitním projektům řadí do skupiny
úspěšných příjemců z těchto finančních pros-
tředků, které významně přispívají k rozvoji
Nových Hradů.

Všude kolem nás slyšíme, jak nikdo nemá
na nic čas a nestíhá. Proto jsem rád, že se mi
daří svůj čas sladit vždy takovým způsobem,
abych veškeré činnosti zvládal v naprosté po-
hodě. Zbývá mi tak bez větších problémů ča-
sový prostor na rodinu, aktivní muziku,
občasné cestování a nemám problém také tu a
tam zajít, jak se říká mezi lidi „na jedno“. Dů-
ležité při práci je především umět správně roz-
hodnout, umět rozdělit úkoly, umět využít
celého spolupracujícího týmu nebo úřadu a
nestěžovat si.

10. a 11. října 2014 se konají volby do
městského zastupitelstva a občané se mě při
různých příležitostech ptají, jestli budu kandi-
dovat, případně co plánuji dál. Tak jednoznač-
ně odpovídám: „Kandiduji v nadcházejících
volbách jako lídr kandidátky pod hlavičkou
místní sociální demokracie. Stejně jako jiným
jsou mi naše město, jeho krásné okolí a příro-
da blízké, proto velmi rád budu pracovat pro
Nové Hrady i v dalším volebním období“. Po-
dařilo se nám sestavit kvalitní tým kandidátů
do městského zastupitelstva, který je v přípa-
dě Vašeho zájmu připraven odpovědně řídit
naše město.

Josef Vochoska, 1. místostarosta

pokračování na str. 13
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Vyhodnocení hospodaření Technických služeb města Nové Hrady
a Služeb Nové Hrady s. r. o.

Tepelné hospodářství za uplynulé volební období 2010–2014, k datu 30. 6. 2014
Rada města se po říjnových volbách v roce

2010 rozhodla vyřešit dlouhodobý problém
v hospodaření Technických služeb města No-
vých Hradů a společnosti Služby Nové Hrady
s. r. o. – tepelné hospodářství.

Obě tyto organizace vykazovaly v minu-
lých letech ztrátu, proto vedení města připravi-
lo změnu systému hospodaření směřující
k rozvoji obou společností.

1)  Technické služby města
Nových Hradů (dále jen TSM):

Nejprve bylo nutno vypracovat podrobný
rozbor hospodaření TSM a připravit návrh na
řešení tohoto stavu. Úkol byl zcela jasný. Na-
stavit konsolidované hospodaření TSM tak,
aby na konci volebního období v roce 2014
byly bez ztráty a v dalším období mohly hospo-
dařit s vyrovnaným rozpočtem s pravidelným
ročním příspěvkem města do investičního fon-
du. V rozboru hospodaření jsme se zaměřili na
systém řízení, kontrolu práce, účtování a pře-
devším na vývoj hospodářského výsledku
TSM od roku 2004. S výjimkou roku 2008,
kdy bylo dosaženo zisku, se hospodařilo s vět-
ší či menší ztrátou, která se kumulovala a ubí-
rala tak finanční prostředky pro běžný provoz
a následně i pro obnovu majetku a moderniza-
ci ve formě investic. Celková ztráta TSM čini-
la k 1. 1. 2011: 2.565 tis. Kč, z toho 2.095 tis.
Kč tvořilo v součtu z předcházejících let nedo-
držení plánované ztráty Kulturního a infor-
mačního centra Nové Hrady (dále jen KIC),
které fungovalo pod hlavičkou TSM a 470 tis.
Kč byla skutečná kumulovaná ztráta z hospo-
daření samotných TSM.

Po přijetí zásadních opatření ke zlepšení
tohoto stavu (zvýšení produktivity práce, sní-
žení počtu THP, zavedení nových služeb pro
občany, správné nastavení výše provozní do-
tace) se výsledek hospodaření v roce 2011

opět dostal do kladných čísel. TSM hospodaři-
ly v tomto roce se ziskem ve výši 920 tis. Kč.
Celková ztráta se tak snížila k 1. 1. 2012
z 2.565 tis. Kč na 1.645 tis. I když konečné čís-
lo za TSM v roce 2011 bylo kladné, KIC Nové
Hrady svou rozšiřující se činností plánovanou
roční ztrátu opět nedodrželo. Z tohoto důvodu
rada města rozhodla dále nezatěžovat rozpočet
a hospodaření TSM činností KIC a zřídila sa-
mostatný odbor městského úřadu – Kulturní a
informační centrum. Cílem bylo dodržení plá-
novaného ročního rozpočtu KIC na financová-
ní novohradské kultury a provoz informačního
centra, snaha o omezení vysoce ztrátových
akcí, oddělení správy majetku města od vlastní
kultury a dodržování schválených pravidel, ze
kterých musí vyplývat jasná osobní odpověd-
nost. Zaměstnanci KIC od roku 2012 pracovně
právně spadají pod tajemnici městského úřa-
du, činnost a hospodaření schvaluje a kontro-
luje přímo rada města.

Od stejného roku byla dále na návrh rady
města schválena zastupitelstvem města nová
Obstaravatelská smlouva mezi Městem Nové
Hrady a TSM, která stanovuje úkoly a postup
při správě nemovitého majetku města, měst-
ských lesů, parkoviště, skládky a dalších čin-
nostech.

V roce 2012 TSM hospodařily se ziskem
630 tis. Kč, v roce 2013 se ziskem 847 tis. Kč.
Celková ztráta se tak snížila k 1. 1. 2014 na
169 tis. Kč. Průběžný hospodářský výsledek
k 30. 6. 2014 vykazuje zisk ve výši cca 200 tis.
Kč, což naznačuje splnění cíle ze začátku vo-
lebního období, a tím jsou TSM na konci roku
2014 bez hospodářské ztráty. Takto nastavený
směr a systém hospodaření umožňuje na zá-
kladě volných peněžních prostředků v peněž-
ním toku TSM investovat do nových
technologií, zařízení a obnovy majetku.

Už při tomto konsolidovaném způsobu
hospodaření se podařilo pořídit v roce 2012
vyvážečku dřeva v hodnotě 150 tis. Kč.

V roce 2013 byl pořízen nový malotraktor
Yanmar GK 200 s kabinou, čelní natáčecí rad-
licí a posypem inertního materiálu v hodnotě
490.050,- Kč.

Důležitou investicí je akce „Kompostárna
Nové Hrady“, která je prozatímně umístěna
v areálu původních TSM ve Vilové čtvrti.
Součástí dodávky technologie, která byla pod-
pořena Státním fondem životního prostředí, je
kolový traktor, čelní nakladač, kompostovací
vůz, štěpkovač a bubnový prosévač.

Dalším strojem, který se objevil v roce
2014 na místních komunikacích, je zametací a
čistící vůz, který je kofinancován přímo z roz-
počtu města v rámci projektu „Snížení imisní
zátěže z dopravy ve městě Nové Hrady“.

Od roku 2014 zajišťují nově TSM údržbu
zámeckého parku, k čemuž bude po ukončení
reklamace ve výběrovém řízení pořízena nová
sekačka.

Důležitou informací pro občany města je
schválení darovací smlouvy zastupitelstvem
města. Jedná se o bezúplatný převod části areá-
lu bývalé pohraniční roty v Nových Hradech od
Ministerstva vnitra České republiky do majet-
ku města. Tato část areálu sloužila původně
jako technické zázemí hlavní budovy. Město
Nové Hrady o celý areál dlouhodobě usiluje,
v předmětné darovací smlouvě se zavazuje i
nadále využívat tuto část areálu nejen pro pot-
řeby TSM, ale také pro složky integrovaného
záchranného systému.

Na základě Obstaravatelské smlouvy zajiš-
ťují TSM pro město správu nemovitého majet-
ku města a některé další činnosti.

V roce 2011 náklady na správu bytů a ne-
bytových prostor činily 1.471 tis. Kč a odvod

pokračování na str. 14

lím, že se jednalo o velmi záslužné stavby,
které slouží našim občanům. Proto si myslím,
že se nám zejména v oblasti zajištění dotací
podařilo společný program naplnit.

Přestože se zejména díky aktivitě starosty
Miti Hokra a radního Michala Jarolímka poda-
řilo sehnat opravdu hodně peněz, úplně všech-
ny cíle jsme naplnit nemohli. Některé dotační
programy mají totiž velmi dlouhé vyúčtovací
lhůty. Hlavně kvůli projektům z ROPu jsme
museli velmi dlouho čekat na proplacení, aby-
chom bankám vrátili peníze, které jsme si půj-
čili na předfinancování projektů. Proto jsme
museli trochu odložit akce, na které nejsou do-
tace. Šlo hlavně o rekonstrukce domů, kde
mělo dojít k výstavbě nových bytů. V bytové
oblasti jsme však naopak rekonstruovali vel-

kou část bytů v DPS a postupně z vlastních pe-
něz provedli opravy domů a bytů v majetku
města, do kterých se za našich předchůdců pří-
liš neinvestovalo.

V programu KSČM i dalších stran bylo
také budování koupaliště nebo koupacího ryb-
níku. V radě města jsme právě kvůli dotacím a
dalšímu financování podpořili jako první krok
variantu koupacího rybníku. Připravili jsme
projekt na zvětšení Olejového rybníku. V le-
tošním kole žádostí je náš projekt zařazen do
zásobníku projektů. Podle našich informací by
tyto peníze mohly být uvolněny na podzim le-
tošního roku. Tohle léto se tak ještě nevykou-
páme, ale věřím, že během podzimu a zimy
budou stavební práce provedeny a už za rok by
se mohli místní koupat. Vedle rybníku by pak
mělo dle našich plánů vzniknout i brouzdaliště
pro děti, herní prvky a odpočinková zóna.

Jak jsem již uvedl v úvodu, byl jsem do ve-
dení města zvolen jako kandidát za KSČM.
Pokud se podívám na program naší strany a to,
co se povedlo zrealizovat za poslední necelé
4 roky, myslím si, že můžeme být spokojeni.
Určitě se najdou i drobné chyby, ale zároveň
můžeme říct, že je většina společných cílů spl-
něna nebo připravena a rozpracována. Vysvěd-
čení za naši práci nám nakonec dají v letošních
volbách občané, za sebe však mohu říct, že se
určitě za odvedenou práci jistě stydět nemu-
síme.

Protože mi osobně zatím nechybí chuť po-
dílet se na dalších společných aktivitách a
zdravotně se cítím dobře (přiměřeně svému
věku), budu i letos kandidovat a věřím, že spo-
lečně s dalšími kolegy budeme v započaté prá-
ci pokračovat.

Miroslav Šlenc, 2. místostarosta (KSČM)

Jak jsem pracoval
pokračování ze str. 12
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do rozpočtu města činil 3.026 tis. Kč. Byla
provedena celková rekonstrukce 3 bytů (čp. 55
2 byty, čp. 13 1 byt), rekonstrukce 1 dvora (čp.
55), výměna střešní krytiny ve dvoře čp. 26,
výměna oken ve 4 bytech a drobné opravy
u více než 20 bytů a nebytových prostor.

V roce 2012 náklady na správu bytů a ne-
bytových prostor byly 1.584 tis. Kč a odvod do
rozpočtu města po započtení nákladů, na zá-
kladě nové Obstaravatelské smlouvy byl
1.474 tis. Kč. Technické služby provedly
v tomto roce celkovou rekonstrukci 2 bytů (čp.
13 a čp. 12), výměnu oken v čp. 12 a v dalších
4 bytech, dále menší opravy u 30 bytů a neby-
tových prostor.

V roce 2013 náklady na správu bytů a ne-
bytových prostor činily 1. 645 tis. Kč a odvod
do rozpočtu města po započtení nákladů před-
stavoval částku ve výši 1.483 tis. Kč. Byla
provedena celková rekonstrukce 2 bytů (čp.
116), rekonstrukce kanalizace čp. 57-116, vý-
měna oken čp. 11, rekonstrukce prodejny čp.
13 včetně kanalizace, pokládka dlažby v DPS
a malé opravy u 25 bytů a nebytových prostor.

K 31. červenci letošního roku byla prove-
dena rekonstrukce 2 bytů (čp. 59), výměna
oken v domě čp. 116 a čp. 26, oprava osobního
výtahu v Domu s pečovatelskou službou a běž-
né opravy 18 bytů a nebytových prostor. Přede-
psané nájemné za toto období činí 1.652 tis. Kč
a náklady jsou vyčíslené na 952 tis. Kč.

K dalším důležitým činnostem patří správa
komunikací, opravy vodovodního a kanalizač-
ního řadu, veřejná zeleň a veřejné osvětlení.
Tyto činnosti mají ze své povahy pouze ná-
klady. Činnostmi, které generují zisk, jsou
například práce zednické, vodoinstalační,
elektroinstalační, doprava pro cizí a další. Pře-
devším na službách pro občany a firmy ve
městě a jeho okolí, může být postaven další
rozvoj této organizace s předpokladem tvorby
nových pracovních míst.

TSM zajišťují dále pro město Nové Hrady
správu a hospodaření v městských lesích. Ve-
doucím na tomto úseku je Ing. Švarc, který zá-
roveň vykonává funkci odborného lesního
hospodáře. Výměra městských lesů včetně os-
tatních ploch je 815 ha, výměra lesní půdy
792 ha.

Rok 2011: těžba dřeva 3.822 m3, zalesnění
na ploše 5,91 ha, přirozená obnova lesa pone-
chána na 1 ha, zlikvidováno 3.000 m3 klestu,
opraveny cesty na Förster a za Veverským
rybníkem v délce 1.200 m. V tomto roce byl
zaveden prodej palivového dřeva občanům
města. Celkové tržby městských lesů v roce
2011 dosáhly výše 5.955 tis. Kč a skutečné ná-
klady bez správní režie činily 2.854 tis. Kč. Po
zaúčtování správní režie bylo z městských
lesů odvedeno městu 2.700 tis. Kč.

Rok 2012: Hradytěžba dřeva 3.348 m3, za-
lesnění na ploše 5,60 ha, zlikvidováno

2.700 m3 klestu, opraveny lesní cesty včetně
propustků v hodnotě 130 tis. Kč, ožínání kul-
tur provedeno na výměře 15 ha a vyřezávání
plevelných dřevin na výměře 5 ha. Celkové
tržby městských lesů v roce 2012 dosáhly výše
5.230 tis. Kč a skutečné náklady bez správní
režie činily 2.329 tis. Kč. Po zaúčtování správ-
ní režie bylo z městských lesů odvedeno městu
2.394 tis. Kč.  Hrady

Rok 2013: těžba dřeva 4.230 m3, provede-
ny probírky do 40 let věku porostu na 20 ha,
probírky nad 40 let věku porostu na 2 ha,
v pěstební činnosti se zalesnila lesními kultu-
rami plocha 4 ha, zlikvidováno 3.000 m3 kles-
tu, provedena meliorace lesních porostů a stok
v délce 1.000 m, opravena lesní cesta Veveří
v hodnotě 45 tis. Kč, ožínání kultur provedeno
na výměře 25 ha, postřik lesních kultur proti
klikorohu na 10 ha, nátěr lesních kultur proti
okusu zvěří na 20 ha a vyřezávání plevelných
dřevin na výměře 10 ha. Celkové tržby měst-
ských lesů v roce 2013 dosáhly výše 5.136 tis.
Kč a skutečné náklady bez správní režie činily
2.947 tis. Kč. Po zaúčtování správní režie bylo
z městských lesů odvedeno městu 1.700 tis.
Kč. HradyByl zpracován nový hospodářský
plán na další desetileté období (LesInfo CZ, a.
s. České Budějovice).

Rok 2014: těžba dřeva k 30. 6. 2014
2.017 m3, plán těžby ve 2. polovině roku cca
3.000 m3.

Nežijeme v ideálním světě, proto i TSM se
v komerční činnosti při prodeji dřeva setkaly
s problémy ve formě nesplacených pohledá-
vek. Jedná se celkem o 3 pohledávky, které se
řeší právní cestou. První z června roku 2010 ve
výši 1.313 tis. Kč vznikla v době velkých po-
lomů, jedná se o středně velkého soukromého
podnikatele, druhá z listopadu 2011 ve výši
264 tis. Kč je za malým soukromým podnika-
telem, který dlouhodobě s TSM spolupracoval
a třetí z dubna až května roku 2013 ve výši
1.482 tis. Kč je za velkou akciovou společnos-
tí, která patřila mezi několikaleté spolehlivě
platící odběratele.

Z celkové částky těchto dlouhodobých
pohledávek patří TSM za odvedené DPH
520 tis. Kč a zbývající část 2.539 tis. Kč po-
tom městu jako odvod z tržeb při prodeji dře-
va z městských lesů.

Ve druhé polovině roku 2013 bylo přijato
opatření, na základě kterého probíhá 2x ročně
výběrové řízení odběratelů dřeva a měsíční vy-
hodnocení dodávek dřeva a plateb. Současné
splatnosti pohledávek nepřesahují 30 dní, ve
většině případů se skutečná splatnost u součas-
ných odběratelů pohybuje do 10 dnů.

2)  Služby Nové Hrady s. r. o.
– tepelné hospodářství:

Další organizací, kterou provozuje město
Nové Hrady, je společnost Služby Nové Hra-
dy s. r. o., jejímž hlavním předmětem činnosti
je tepelné hospodářství. Zajišťuje výrobu tepla
pro panelové domy v Zahradní čtvrti, Dům
s pečovatelskou službou a Tělocvičnu. Dále
tato společnost provádí služby spojené s vytá-
pěním městských objektů (Městský úřad, Zá-
kladní škola, Mateřská škola, Koželužna,

Kuželna, Český dům, Spolkový dům, Tech-
nické služby - město).

Tato obchodní společnost v minulých le-
tech hospodařila převážně s menší či větší
ztrátou, která činila k 1. 1. 2011 3.866 tis. Kč.
Ztráta z hospodaření má vždy několik příčin,
tou hlavní v minulých letech byla především
věcně usměrňovaná cena, stanovená Energetic-
kým regulačním úřadem, která neumožňovala
finančně pokrýt odpisy.

V roce 2011 se výsledek hospodaření dos-
tal zpět do černých čísel. Hospodářským vý-
sledkem společnosti Služby Nové Hrady s. r. o.
za rok 2011 byl zisk ve výši 89,5 tis. Kč, za rok
2012 zisk 168 tis. Kč, za rok 2013

to byl zisk 178 tis. Kč. Došlo tak ke snížení
ztráty z hospodaření k 1. 1. roku 2014 na
3.429 tis. Kč.

Služby Nové Hrady s. r. o. jsou v posled-
ních třech letech v mírném zisku především
proto, že mohou účtovat přiměřenou marži na
obnovu majetku. Je možné tak dostát i dlouho-
dobému závazku vůči městu, který činí
k 30. 6. 2014 ještě cca 435 tis. Kč.

Z důvodu snižujících se odběrů tepla a růs-
tu ceny za 1 GJ mělo vedení společnosti Služ-
by Nové Hrady s. r. o. ve spolupráci s vedením
města úkol zaměřit se při jednání s dodavateli
energií na optimalizaci cen a dále připravit ná-
vrh k maximálnímu využití nebo snížení ztrát
na zařízení blokové kotelny pro výrobu tepla.
Výsledkem je naplnění „Smlouvy o smlouvě
budoucí na dodávku tepelné energie“ s firmou
ČEZ Energo s. r. o., která se smluvně zavázala
dodávat tepelnou energii pro vytápění a ohřev
teplé užitkové vody osazením kogenerační
jednotky do nově vybudovaného, měřeného
přípojného místa v prostoru stávající bloko-
vé kotelny. Firma ČEZ Energo s. r. o. se
smlouvou dále zavázala vybudovat zařízení
pro výrobu elektřiny a tepla na své náklady
s podmínkou uzavření smlouvy na dobu urči-
tou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2028 (15 let).

Zkušební provoz bude zahájen během mě-
síce srpna 2014 a od září se najede na plný
provoz. Důležitou výhodou pro naše město je
dohoda s ČEZ Energo s. r. o. dodávat zemní
plyn pro všechna odběrná místa ve vlastnictví
města Nových Hradů ve stejné ceně, kterou
získá tato firma na energetické burze pro
vlastní kogenerační jednotku. Osazením ko-
generační jednotky firma ČEZ Energo s. r. o.
předpokládá úsporu nákladů, která by se měla
projevit ve snížené ceně 1 GJ o cca 30 – 35 Kč,
v závislosti na vysoutěžené ceně zemního
plynu.

Na závěr lze konstatovat, že se radě města
ve spolupráci s vedením obou výše uvedených
společností, podařilo

narovnat hospodaření a postupně moderni-
zovat TSM a Služby Nové Hrady s. r. o. tak,
aby byly schopny lépe plnit stanovené úkoly a
potřeby pro obyvatele našeho města.

Mgr. Vladimír Hokr,  starosta města,
(Občané pro zdravé město)

Bc. Josef Vochoska, 1. místostarosta, (ČSSD)
Miroslav Šlenc, 2. místostarosta, (KSČM)

Vyhodnocení hospodaření
Technických služeb města
Nové Hrady
a Služeb Nové Hrady s. r. o.
pokračování ze str. 13
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Nová kompostárna ve městě

Obnova zařízení a vozového parku TSM Nové Hrady
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Dne 5. července se v našem městě uskutečnila oslava 140. výročí za-
ložení místního hasičského sboru. Oslava začala slavnostním pocho-
dem městem za doprovodu Veselé muziky.

Nejmenší diváci určitě ocenili pěnový koberec, ze kterého je rodiče jen
stěží dostávali ven Volný program začali naši malí Soptíci požárním útokem

Jako dar od Města jsme obdrželi hasičskou mapu, která je jakousi histo-
rickou koláží, kde je mimo jiné desatero a přísaha hasiče

V průvodu byli jak členové našeho sboru, tak kolegové hasiči z Údolí,
Č. Velenic, D. Bukovska, Weitry, Heinrichsu a v neposlední řadě naše
hasičky s malými hasiči

OSLAVA 140. VÝROČÍ SDH NOVÉ HRADY

Po slavnostním zahájení došlo k ocenění hasičů za jejich práci, která je
mnohdy velmi náročná (zejména na volný čas). K nejvýznamnějším
oceněním patří Medaile za mimořádné zásluhy, kterou obdrželi p. Sta-
nislav Papoušek st. a p. Václav Kopřiva. Nejvyšší vyznamenání pro
dobrovolné hasiče je Řád sv. Floriána. Toto ocenění získal za téměř ce-
loživotní aktivní službu p. Arnošt Maier i

Medailí za mezinárodní spolupráci byli oceněni také kolegové hasiči z Weitry a Heinrichsu
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O občerstvení se postaraly naše hasičky společně s mysliveckým spol-
kem, za což jim patří velké poděkování

O tom, že Veselá muzika dokáže opravdu rozveselit, nemůže být po-
chyb. Veselou muziku vystřídala country kapela Nevěra, která hrála vel-
mi pěkně až do 01.30 hodin

Pro dospělé byla připravena soutěž v požárním útoku z koňské stříkač-
ky, kterou nám zapůjčili hasiči ze Suchdola n. Lužnicí

Děti vystřídala výjezdová jednotka z Č. Velenic, která předvedla ukáz-
ku vyprošťování z havarovaného automobilu, která měla u diváků velký
úspěch

Po ukončení oficialit bylo společné focení do kroniky

Závěrem tohoto článku chci jménem našeho sboru poděkovat Městu
Nové Hrady za finanční podporu a panu starostovi V. Hokrovi za jeho
osobní pomoc a přispění k organizaci celé akce. Poděkování patří také:
HZS Č. B., SŽDC Č. B., SDH T. Sviny, Č. Velenice, Suchdol n. Lužni-
cí, Údolí u N. H., Mysliveckému sdružení N. H., Autoopravně Kubík
Čížkrajice.

Hasiči jsou v našem městě proto, aby pomáhali v nouzi každému,
kdo to bude kdykoliv potřebovat. Věřte, že uděláme vše proto, aby se
naši občané na nás mohli spolehnout.

Za SDH N. Hrady Radek Bandík

OSLAVA 140. VÝROČÍ SDH NOVÉ HRADY
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

Svatováclavské odpoledne s kapelou

GOOD COMPANY
pop, rock, country, revivaly

Kde: náměstí Nové Hrady

Kdy: 27. září 2014 – sobota
V kolik: 14.00 – 18.00 hod.

Vstup: volný
Občerstvení: zajištěno

Pořadatel: Místní organizace ČSSD NOVÉ HRADY

Děkuji touto cestou zaměstnancům TSM Nové Hrady
za nález a odevzdání mé ztracené peněženky.

Martina Lošková

Poděkování
Chtěla bych poděkovat městu Nové Hrady, ZO KSČM, Svazu

ochránců přírody za květinové dary a všem ostatním, kdo se přišli
rozloučit dne 6. 8. 2014 s mým manželem Jiřím Inderholcem.

Marie Inderholcová, Nové Hrady

Srdečně zveme na

„CYKLUS PEČUJ DOMA“,
který bude zdarma probíhat

17. 9. - 15. 10. 2014 V TŘEBONI
„Pečujete o své blízké?“

„Chtěli byste pečovat o své blízké?“

Každou středu od 13.00 do 18.00 hodin ve velké zasedací místnos-
ti Městského úřadu v Třeboni pořádá Diakonie ČCE ve spolupráci
s Hospicovou péčí sv. Kleofáše Třeboň cyklus kurzů „Pečuj doma“,
který je určený laickým pečujícím z rodin starajících se zejména o se-
niory. Je zaměřen na předání informací, rad a zkušeností ze všech ob-
lastí péče i na praktický nácvik ošetřovatelských technik.

Kurzy:
− 17. 9. Sociálně právní minimum (přednáška)
− 24. 9. Ošetřovatelské a rehabilitační minimum (přednáška)
− 1. 10. Psychologické minimum (podpůrná skupina)
− 8. 10. Základní nácvikový kurz
− 15. 10. Nástavbový nácvikový kurz

Je možné účastnit se pouze některého setkání, není nutné se
hlásit na celý kurz. Hlásit se můžete v hospici v Třeboni (tel.:
731 435 187, e-mail: info@kleofas.cz).

Cyklus je financován z prostředků Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstna-
nost a dále ze státního rozpočtu ČR v rámci projektu „Pomáháme
pečovat“. Pro účastníky je zdarma.

Rádi zodpovíme i Vaše dotazy (tel.: 731 435 187,
e-mail: info@kleofas.cz).

Za pořadatele se na setkání s Vámi těší a za Vaši službu blízkým
již nyní děkují

Hospicová péče sv. Kleofáše Třeboň,
o.p.s. a Diakonie ČCE Písek

Za podporu děkujeme Městu Třeboň.

SKAUTI POMÁHAJÍ
Naše středisko se zapojilo do sběru víček z PET lahví pro firmu za-

bývající se sběrem odpadu. Tato víčka jsme sbírali celý školní rok
2013-2014 a podařilo se nám nasbírat 84 kilogramů víček. Do sběru ví-
ček se zapojili všichni skauti našeho střediska, kamarádi, rodiče,
prarodiče a mnoho dalších lidí.

Firma, pro kterou jsme víčka sbírali, si ale nárokovala čím dál tím
víc přísnější podmínky pro výkup sběrných surovin, proto jsme se roz-
hodli již s firmou nespolupracovat, ale jelikož jsme měli nasbíraná víč-
ka a bylo nám líto je vyhodit, přišel Hvězdář s nápadem, abychom víčka
darovali pro charitativní účely. Nápad se mezi všemi členy ujal a tak
jsme začali pátrat, komu by mohla víčka pomoct.

Jelikož se nám nepodařilo nikoho vypátrat, spojili jsme se s redak-
torkou Českobudějovického deníku paní Svítilovou, která uveřejnila
naši výzvu v Českobudějovickém deníku. Na tuto výzvu zareagovala
paní Petříková ze Žáru, že by byla ráda, kdybychom darovali víčka pro
její dceru Natálku, která trpí mozkovou obrnou a má problémy se slu-
chem a chůzí. Víčka by přidala k již svým nasbíraným víčkům a
z prodeje víček bude pro Natálku zakoupeno digitální naslouchadlo.

Dne 1. 7. 2014 se vydalo naše středisko do Mateřské školy Žár (do
které Natálka chodí), abychom předali celkem 84 kilogramů PET
víček.

Natálka i maminka měly z nasbíraných víček radost a my jsme měli
radost, že jsme mohli pomoct jako skauti a že víme, kam naše pomoc
putuje. Celé strávené odpoledne s Natálkou a její maminkou bylo su-
per, Natálka měla radost jak z víček, tak z plyšového medvídka, kterého
jí naše středisko věnovalo.

I nadále budeme pomáhat Natálce se sběrem víček, a pokud by nás
chtěl kdokoli podpořit ve sběru PET víček, může nás kontaktovat na
tel.: 775 039 448. Za případnou podporu děkujeme.

www.kometa.estranky.cz, www.sirius.estranky.cz
David Koiš – GUMÍDEK

Rádce družiny skautského oddílu
Kometa Horní Stropnice a oddílu Nové Hrady
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Letní tábor Žumberk 2014
Na přelomu července a srpna proběhl tradiční čtrnáctidenní skautský

tábor na tábořišti Žumberk u Nových Hradů, pořádaný skautským stře-
diskem SIRIUS Horní Stropnice s celotáborovou hrou pod názvem BOJ
S ČASEM.

Jednotlivé části programu včetně úkolů byly zaměřeny na zdravově-
du, uzlování, topografii, střelbu ze vzduchovky, deskové hry atd. Prog-
ram byl přizpůsoben věku dětí, který se pohyboval v rozmezí od 4 do
14 let. Celkem mezi sebou soutěžilo 18 dětí rozdělených do 2 družin
a odměnou jim byla celá řada cen od sponzorů, jímž patří velké
poděkování.

Program tábora byl doplněn řadou doprovodných akcí. Při někte-
rých se děti účastnily aktivně, např. při rukodělných činnostech, pod ve-
dením naší vedoucí Aleny Sochorové, kdy vytvářely koláže z různých
materiálů, vyráběly táborová trička savováním, prostírání laminací a tvo-
řily svícny.

Doprovodným programem, do kterého byli táborníci zapojeni, bylo
BUBNOVÁNI V KRUHU, se kterým na tábor přijeli bubeníci Lukáš
Vídenský a Jirka Pejša, kteří naše táborníky proměnili v africké bubení-
ky. Jindy byli táborníci „pouhými“ diváky, jako třeba při návštěvě so-
kolníka ze společnosti TEIR s jeho ukázkou dravců nebo při návštěvě,
díky které se táborníci mohli dozvědět něco z oboru myslivosti – to nás
navštívila Helena Kropíková z MS BLATA Hranice s loveckými psy.

Dalším lákavým a poučným programem byla návštěva z Krajského
ředitelství POLICIE ČR Jihočeského kraje, oddělení služební kynolo-
gie, kde děti viděli pod vedením pánů pprap. Novotného a nprap. Fran-
ze ukázku výcviku policejních psů a práci se psy ve službě.

Naše výprava mimo hranice tábora směřovala na farmu sl. Ing. Ale-
ny Raabové do Střeziměřic, kde si děti vyzkoušeli jak se starat o drůbež
a drobné domácí zvířectvo a zároveň se z vyprávění dozvěděli o kaž-
dém zvířeti nějaké informace.

Během tábora jsme také navštívili výstavu Ryby a lidé na tvrzi Žum-
berk, kde táborníci získali informace o historii a současnosti rybářství
v našem regionu.

A na závěr tábora nás čekala velká diskotéka, kterou jsme si všichni užili.
Naše poděkování patří všem sponzorům, kteří věnovali věcné ceny
nebo finanční prostředky na Letní tábor Žumberk 2014:
Město Nové Hrady (www.novehrady.cz), Obec Žár (www.obeczar.cz),
Vodňanské kuře (www.vodnanskadrubez.cz),
Nadační fond Tesco (www.extratrida.cz),
Český rozhlas České Budějovice  (www.rozhlas.cz/cb),
KiK textil (www.kik-textilien.com), Nivea (www.nivea.cz),
Danone (www.danone.cz), Hamé s. r. o. (www.hame.cz),
Procter&Gemble (www.procter-gamble.cz), Alianz (www.alianz.cz),
Starnet (www.starnet.cz),
Rybářství Nové Hrady s. r. o. (www.rybarstvinovehrady.cz),
Jednota spotřební družstvo České Budějovice (www.jednotacb.cz).

Všem sponzorům ještě jednou děkujeme!

Zážitků si děti i dospělí odnesli celou řadu a i když nám letos nepřálo
moc počasí, můžeme se těšit z vydařeného tábora.

Za kolektiv vedoucích LT Žumberk 2014
www.kometa.estranky.cz, www.sirius.estranky.cz

Petr Aksamit, vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice

Září – měsíc skautů v Nových Hradech
„Září je pro skauty – stejně jako pro školy důležitým momentem. Je

to začátek nového roku.“ Skauti z více jak 250 měst a obcí z celé repub-
liky pořádají akce pro veřejnost, které probíhají celý měsíc září. Mezi
nimi je i naše skautské středisko SIRIUS Horní Stropnice, které si pro
letošní prvňáčky připravilo malý dárek, aby měl každý prvňáček krás-
nou vzpomínku na své první dny ve škole.

Pro letošní náborovou akci „Září – měsíc skautů v Nových Hra-
dech“ Junák – svaz skautů a skautek ČR jsme připravili balíčky, které
obsahují: skautský časopis pro děti, samolepku, informační brožuru pro
rodiče – kde si každý rodič může přečíst, co děláme a kdo se o děti stará,
a v neposlední řadě i informační materiál o našem oddíle.

Naše „skautská brána“, je otevřena všem zájemcům ve věku 6 –
15 let. Skautské schůzky ve školním roce 2014/2015 probíhají v Kul-
turně–spolkovém domě Nové Hrady (vchod z parkoviště u kostela, klu-
bovna se nachází ve dvoře u výtahu).

Rozvrh skautských schůzek v tomto školním roce se bude řídit podle
následujícího rozvrhu (viz tabulka):

Kdy? Kdo? Poznámka

Pondělí x) 15:00 – 17:30 hod. skauti / skautky chlapci a dívky ve věku
11 – 15 let

Středa x) 15:00 – 17:30 hod. vlčata / světlušky chlapci a dívky ve věku
6 – 10 let

x)
Rozvrh skautských schůzek může být pozměněn na základě rozvrhu hodin ve škole a může

být upraven na základě obsazenosti výchovných kategorií.

Sraz všech členů skautského oddílu Nové Hrady je před Kultur-
ně-spolkovým domem Nové Hrady (vchod z parkoviště u kostela, klubov-
na se nachází ve dvoře u výtahu) a to vždy v čase 14:45 hod. – 15:00 hod.

Bližší informace o činnosti skautského oddílu Nové Hrady lze
získat na www stránkách oddílu www.kometa.estranky.cz nebo
www.sirius.estranky.cz, u vedoucího oddílu (tel.: 775 039 448, e-mail:
junak.sirius@seznam.cz) nebo na informační schůzce, která se usku-
teční ve skautské klubovně v Kulturně–spolkovém domě Nové Hrady

(vchod z parkoviště u kostela, klubovna se nachází ve dvoře u výtahu)
ve středu 3. září 2014 od 15:30 hod. do 17:00 hod.

... co je skauting? Může se přidat každý?
SKAUTING – to je PARTA a PŘÍLEŽITOST
Skauting, to je především šance stát se součástí týmu mladých lidí,

mít kamarády, prožívat život naplno, trávit čas dynamicky, aktivně, zá-
bavně a zajímavě. Rozvíjet své schopnosti, pomáhat světu kolem sebe
a také hledat směr pro svůj život! Skauting je celosvětově největší vý-
chovné hnutí pro děti a mladé lidi. Umožňuje jim žít a dělat věci společ-
ně a staví před ně příležitosti, které jsou zároveň zábavou, hrou a
zároveň způsobem, jak poznávat nové věci. Prostřednictvím volného
času tak učí děti a mladé lidi být užitečnými členy naší společnosti
a všestranně rozvinutými osobnostmi.

Skauting dává do života řadu sociálních dovedností – schopnost
mluvit před lidmi, naslouchat, být otevřený vůči druhým, spolupraco-
vat. Skauting učí umět se o sebe postarat, brát život do vlastních rukou,
postavit se na vlastní nohy, převzít odpovědnost za to, co se se mnou
a s mým životem děje.

Ve skautingu se lidé učí hledat smysluplnost toho, co dělají – kam
nasměrovat svůj život a proč. Skauting je příležitost vstoupit do dospě-
losti jako člověk, který ví o svých kvalitách i o tom, proč nebýt sám,
proč být součástí týmu, člověk, který ví, co chce a aktivně za tím jde,
člověk, který může být pilířem společnosti. Ve skautingu se každý na-
učí používat GPSku, fotoaparát, učí se dělat reportáže, slaňovat skály,
vařit nebo sjíždět vodu na raftech. Ale to není důležité. Důležité je, co
se člověk učí mimochodem – že má cenu se o něco snažit. Že má cenu
se zapojit. Že má cenu spolupracovat. Že má cenu být součástí věcí, ne
pozorovatelem…

Přes společné cíle skautské výchovy je každý oddíl trochu, zaměře-
ný na jiné druhy programů. Vyberte i vy vašim dětem skautský oddíl
Nové Hrady.

www.kometa.estranky.cz, www.sirius.estranky.cz
Petr Aksamit, vedoucí skautského střediska SIRIUS Horní Stropnice
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V pondělí 23. června
jsme se sešli o čtvrté hodině
ranní na náměstí, abychom
nastoupili do autobusu
nepravidelné přímé linky
Nové Hrady – Neuburg an
der Donau. V čele se starostou města, který
akci zorganizoval, průvodcoval i tlumočil,
tvořil většinu naší delegace školní pěvecký
sbor Fermata se svou sbormistryní Mgr. Janou
Štorovou. K nim se dále přidali učitelé ze ZŠ
Nové Hrady Mgr. Vladimír Hokr a Mgr. Kate-
řina Marešová, ředitelka MŠ Eva Heřmanová,
zastupitelky města paní Emilie Koppenstei-
nerová a Ing. Laďka Bártová, zaměstnankyně
informačního centra a knihovny Květa Jaro-
límková, Ing. Jitka Duspivová a Drahomíra
Císařová, skupinka studentů z trhosvinen-
ského gymnázia a kolega z organizátorského
týmu dubnové konference Robert Dulfer.

V Neuburgu, kam jsme dorazili okolo de-
sáté hodiny nás nejprve vřele přivítal starosta
města Bernhard Gmehling. Pozval nás do za-
sedací místnosti radnice na malé občerstvení a
představil nám město z pohledu jeho fungová-
ní. Kromě základních faktografických údajů
o počtu obyvatel (Neuburg má přes 28 tisíc
obyvatel, tedy zhruba 11 krát více než Nové
Hrady), popsal specifika fungování místní sa-
mosprávy v Německu. Zmínil také otázky za-
městnanosti (Neuburg leží poblíž města
Ingolstadt a za nízkou nezaměstnanost vděčí
zejména automobilce Audi) a krátce nás se-
známil s institucemi a spolky působícími ve
městě. Odpověděl také na několik našich do-
tazů včetně toho, jaké kulturní akce město po-
řádá. Vyzdvihl zejména velice navštěvované historické renesanční
slavnosti, které se konají v červnu jednou za dva roky. Součástí uvítání
bylo i vzájemné předání drobných darů mezi oběma starosty.

Následně jsme se přemístili do krásné zámecké kaple, kde se předsta-
vil soubor Fermata. Mezinárodně známé i ryze české písně zazpíval pro
téměř stohlavé publikum žákyň dívčí školy Maria-Ward-Realschule a
sklidil podobně velký aplaus jako při zahajovacím večeru naší dubnové
konference.

Po koncertu a nezbytném doplnění sil během oběda v místní restau-
raci jsme se vydali na prohlídku města pod vedením místní průvodkyně
a česky mluvící paní, která zde již mnoho let žije. Postupně jsme navští-
vili a něco se dozvěděli o zámku, kostele, knihovně a dalších význam-
ných domech v historické části města. pokračování na str. 21

Přátelská návštěva v Neuburg an der Donau
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Navštívili jsme také velké a moderně zaří-
zené informační centrum, které zaujalo přede-
vším tu část naší výpravy, která se v oboru IC
pohybuje. Kladně byla mimo jiné hodnocena
přítomnost informačních materiálů ve vícero
jazycích včetně kvalitní češtiny.

Po prohlídce města nás autobus odvezl pro-
ti proudu Dunaje k nedaleké vodní elektrárně.
Zde na nás čekala flotila pěti lodí se svými ka-
pitány. Z výrazu dětí i dospělých jsem nebyl
překvapen sám, když na nás nečekal motorový
parníček, ale lodě velikosti větší pramice a
stylově vypadající pánové s pádly. Ti nás nej-
prve zavezli do plavební komory, abychom
klesli o dobrých pět metrů na úroveň hladiny
pod elektrárnou. Voda tekla celkem svižně a
tak jsme tříkilometrový úsek projeli dříve, než
kohokoli napadlo skočit se vykoupat. Což zej-
ména paní učitelky jistě ocenily.

Jelikož autobus musel dodržet povinnou
pauzu, zbyl nám ještě čas na svačinu a poseze-
ní v trávě či na dece v parku u řeky, kde místní
tráví volný čas.

Do parku vedle veslařské loděnice nás při-
šla pozdravit také naše kamarádka Marie-
Luise Stadler, se kterou jsme se seznámili na
dubnové konferenci Newcasteles of the
World.

Večer jsme vyrazili zpět k domovu a okolo
druhé hodiny v noci se bezpečně vrátili do No-
vých Hradů. Za zajištění celého dne je třeba
poděkovat Rüdigeru Vogtovi, Evě Lanigové a
Bettině Häringové a Elfriede Müller, kteří se
o nás celý den starali a také našemu městu,
které se rozhodlo uhradit náklady na dopravu
z finanční prémie ceny Obec přátelská rodině.
Věřím, že pro mne i všechny účastníky byl
tento výlet nejen zpestřením konce školního
roku, ale také velice cenou a inspirující zkuše-
ností. Na základě pozitivních ohlasů účastníků
bych chtěl vyjádřit naději, že se v budoucnu po-
vede zorganizovat podobnou exkurzi také do
dalších měst Newcastlovskéhospolečenství.

Michal Jarolímek

Přátelská návštěva
v Neuburg an der Donau
pokračování ze str. 20
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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 za-
zněly v podání Novohradského smíšeného sboru, kvarteta Calypte a
chrámového varhaníka L. Špačka.

Letos trilogii v kostele zakončíme, a to koncertem 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, J. D. Zelenka

Účinkují: Zuzana Zaimlová – soprán
Vojtěch Podroužek – hoboj
Blanka Karnetová – barokní housle a viola
Josefina Matyášová – housle, Daniel Podroužek – housle
Vojtěch Nejedlý – violoncello, Ondřej Bernovský – cembalo

Zuzana Zaimlová

Koncert v kostele
sv. Petra a Pavla Nové Hrady

28. 9. 2014, 17.00 hod.

AMOR AETERNUS

Blanka Karnetová

Daniel Podroužek

Vojtěch Nejedlý

Josefina Matyášová

Ondřej Bernovský

Vojtěch Podroužek

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

Novohradská hudební trilogie - 2- ročník

„Amor aeternus“
v Nových Hradech

V neděli 28. září od 17 hodin se v novohradském kostele sv.
Petra a Pavla uskuteční koncert s názvem „Amor aeternus“. Te-
matika duchovní lásky vždy nacházela v hudbě široké uplatnění
a nejen pro barokní skladatele představovala jednu z hlavních in-
spirací. Program koncertu, jímž se uzavře druhý ročník Novo-
hradské hudební trilogie, nabídne zajímavé srovnání stylů,
jakými různí komponisté s tématem duchovní lásky pracovali a
jaké prostředky volili k jejímu vyjádření.

Posluchači uslyší, s jakou nápaditostí J. A. Plánický pracuje s
devotním sdělení v árii „Amo Te, mi Deus, plus quam me“ („Mi-
luji Tě, můj Bože, víc než sebe“). J. D. Zelenka takřka mysticky
proměňuje harmonický základ znějící pod zpívaným slovem
„transformatur“ v árii z jeho slavného melodramatu Sub olea pa-
cis et palma virtutis. A ve známé kantátě „Mein Herze schwimmt
im Blut“ nechává J. S. Bach prostor celé škále emocí a vyznání,
aby na samém konci dovolil duši (v protestanstké tradici zpodob-
ňované sopranistkou) zprvu hříchy obtěžkaného a ztrápeného
člověka radovat se z nekonečného Božího milosrdenství.

Program koncertu však nabídne i vzácnou příležitost, jakou
přinášejí novodobé premiéry neprávem zapomenutých děl či au-
torů. Johann Georg Reutter (1708–1772), byl významný vídeň-
ský hudebník a skladatel, působil v dómu sv. Štěpána a rovněž na
císařském dvoře Karla VI. a Marie Terezie. Svým kompozičním
stylem ovlivnil skladatele hudebního klasicismu a zejména jeho
chrámová hudba zněla ještě hluboko v 19. století. Novodobá pre-
miéra se týká jeho moteta h moll, které bylo doposud uloženo
v hudební sbírce v Českém Krumlově. Svým rozvržením jako by
z oka vypadlo kompozicím Reutterova slavnějšího italského
kolegy – A. Vivaldiho. Vivaldiho nástrojovými koncerty se
pravděpodobně nechal inspirovat A. Reichenauer. Jeho kon-
cert pro hoboj a orchestr B dur je „po italsku“ třívětý, přičemž
ve druhé větě doprovází sólový hoboj pouze unisono houslí a
violy. Díky vypuštění basové linky se skladateli podařilo na-
vodit neopakovatelnou atmosféru nebeské odhmotněnosti.

„Amor aeternus“ bude taktéž příspěvkem k Roku české hud-
by, který připomíná významná výročí českých skladatelů, je-
jichž životy ohraničovala data končící na číslo čtyři nebo devět.
Mezi letošní oslavence patří tudíž také J. D. Zelenka (narozen
1679) a také A. Reichenauer, který se narodil pravděpodobně
roku 1694.

Účinkují: Zuzana Zaimlová – soprán, Vojtěch Podroužek –
hoboj, Josefina Matyášová a Daniel Podroužek – housle, Blanka
Karnetová – viola, Vojtěch Nejedlý – violoncello, Ondřej Ber-
novský – cembalo. Instrumentalisté hrají na kopie barokních ná-
strojů. Překlad textů je součástí informace pro publikum.

Josefína Matyášová, Ondřej Bernovský

Koncert byl podpořen
nadací Život umělce
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Letní dva koncerty druhého ročníku Novohradské
hudební trilogie se uskutečnily na státním hradě a zámku
¡ 25. 7. 2014, Státní hrad

Prvním letním koncertem Trilogie bylo „vy-
právění“ fiktivní postavy Hanrahana o svém
putování minulým a současným světem. A byl
to odvážný pokus klavíristy a skladatele Jakuba
Zahradníka o vytvoření „bardské opery“, kolá-
že složené ze staré i současné hudby hrané na
staré nástroje, z vyprávění příběhu jakéhosi
barda, z působivých baletních vstupů a dalších
efektů. Chvílemi měl příběh dojímat, poté
zase rozesmát z parodie na „velké činy“. Ve
prospěch tohoto pokusu napomáhala i samot-
ná kulisa hradu a pak už bylo jenom na diváko-
vi, jak této „koláži“ porozumí, přijme způsob
ztvárnění příběhu a jak bude otevřený autor-
skému pojetí „bardské opery“ Jakuba Zahrad-
níka.

¡ 8. 8. 2014, Zámecké divadlo
Druhým koncertem, a to v Divadelním sále

novohradského zámku, byl klavírní recitál
Martina Vojtíška. Na programu večera zazně-
ly krásné skladby Fryderyka Chopina, dále

„objevené“ skladby jeho předchůdce a prav-
děpodobně i jeho učitele V. V. Würfela a jako
třetí interpretovaný skladatel zazněl V. J. To-
mášek. Ten významný Tomášek z předsmeta-
novského období (pro některé z vás už známý
z loňského ročníku naší Trilogie), jenž měl hu-
dební vliv na Würfela a který byl několik let ve
službách J. F. Buquoye, jako dvorní skladatel a
pedagog ve hře na klavír. Všechny skladby za-
zněly ve vynikajícím provedení Martina Vojtíš-
ka, který si ten večer získal úplně všechny
posluchače.

Děkuji tímto všem posluchačům a divá-
kům za projevení zájmu o koncerty. Děkuji
prostřednictvím našeho zpravodaje ještě jed-
nou všem účinkujícím za jejich výkony. A dě-
kuji všem institucím, které se ve vzájemné
spolupráci na koncertech podílely.

Poslední koncert Trilogie nás čeká až na
konci září, ale už nyní vás všechny co nejsr-
dečněji zvu a budu se těšit na setkání při dal-
ším kulturním zážitku. K. Jarolímková

Bardská opera Klavírní recitál KIC Nové Hrady zve
na zájezdové představení

muzikál Mauglí
(Gábina Osvaldová a Ondřej Soukup)

Divadlo Kalich, Praha

Sobota 11. 10. 2014, 14.30 hod.
Cena vstupenek 599,- Kč a 399,- Kč

+ cena za dopravu autobusem
odjezd z N. Hradů v 8.00 hod.

Přihlášky na KIC N. Hrady,

tel.: 386 362 195, 602 150 208

Koncert Trio Ivan Hlas
Předposlední srpnový pátek se večer vyčasilo natolik, že jsme mohli bez obav uskutečnit dal-

ší prázdninový koncert na dvorku Kulturně-spolkového domu. Hostem byl Ivan Hlas, respektive
TRIO IVAN HLAS. Mimo jeho zpěvu a kytary jste mohli vidět a slyšet druhou kytaru a zpěv
Norberta Kovácse a violoncellistu Jaroslava Nejezchleba.

Zejména pro střední generaci známý zpěvák a muzikant I. Hlas (čerstvý šedesátník a kdo by
uvěřil, že?) předvedl se svými spoluhráči skvělý koncert složený z jeho „dávných“ hitů i úplně
nových písniček. Na jeho hlase nezmizelo nic z rozvernosti, poetičnosti či osobitosti a všechno
šlapalo doslova skvěle. Bylo to samozřejmě zejména proto, že všichni tři pánové byli hráčsky
vynikající, ale myslím si, že podíl na tak skvělé atmosféře koncertu měli rozhodně i všichni pri-
ma diváci. Bylo si opravdu co hudebně užívat. K. Jarolímková

Klavírní recitál Martina Vojtíška



září 2014 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 25



26 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2014

Zámecké
slavnosti 2014
V sobotu 9. srpna 2014 proběhl třetí ročník

zámeckých slavností v novohradském zámku,
který spravuje Ústav nanobiologie a strukturní
biologie, CVGZ AV ČR, v. v. i.

Slavnosti zahájilo Divadlo Koňmo na zá-
meckém nádvoří s pohádkou pro děti Pravda
o Karkulce aneb vyprávění starého vlka. Dětem
i jejich rodičům se pohádka zaslouženě líbila,
což umocňovalo krásné slunné počasí. Po po-
hádce jsme s radostí provedli návštěvníky his-
torickými částmi zámku a pan profesor Ettrich,
ředitel ústavu, vědeckými pracovištěm, zejmé-
na laboratořemi s edukativním výkladem o čin-
nosti vědeckých pracovníků na novohradském
zámku.

Po prohlídkách zámku návštěvníci mohli
využít projížďky loďkou na jezírku v zámec-
kém parku, děti projížďky na poníkovi a také tvořit drobné upomínkové
předměty v Zrcadlovém sále pod vedením Nazaretu a Domečku z Trho-
vých Svinů. Vstupní sál byl k dispozici pro řemeslnou tvorbu a prodej
těchto artefaktů. V Modrém sále bylo zajištěno občerstvení a na balus-
trádě si návštěvníci mohli nechat přichystat pokrm z grilu.

V odpoledních hodinách hrála k tanci a poslechu kapela Obzor.
Krásným zážitkem byl koncert smyčců z hudebního tělesa Original-
Klang! Orchestr z Rakouska, které bylo skutečnou lahůdkou pro nároč-
ného diváka hudby přelomu 18. a 19. stol.

O večerní historické kostýmové prohlídky byl k našemu potěšení
větší zájem, než jsme předpokládali, a proto herci z Novohradského
(s)prostého divadla přidali ještě jedno vystoupení navíc. I přes deštivé
počasí patří velké díky hercům, kteří dokázali obratem reagovat, a děje,
které se měly logicky odehrávat na nádvoří, přizpůsobili prostoru
v interiérech zámku.

Děkuji všem návštěvníkům pro které připravíme zámecké slavnosti
na rok 2015 ve spolupráci s Kulturním a informačním centrem N. Hra-
dy opět v pestrém duchu, aby se Vám všem tento den líbil a jeden den
v roce s námi prožili na zámku v duchu oslav a radosti z faktu, že je
o zámek dobře postaráno, že se zde denně koná činnost, která je velmi
obohacující z vědeckého hlediska pro všechny s přesahem pro generace
následující. S radostí, že existují lidé, kteří dají nápady dohromady a
připraví program, který má uspokojit široké spektrum osob, s radostí,
že je léto a jediná povinnost v tento den pro nás všechny je se bavit.

Děkuji Květě Jarolímkové a hercům z novohradského divadla, dě-
kuji svým kolegům za pomoc s přípravami a upřímně jsem šťastná za
každého návštěvníka z řad místních obyvatel, ale i turistů a hostů, kteří
Nové Hrady navštíví.

Příští rok se těším na další shledání na zámeckých slavnostech.
Lenka Říhová
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Hraná prohlídka na zámku
Začalo to malým nápadem na začátku letošního roku – při hradních

červnových slavnostech uděláme „menší historickou scénku na úvod“
(stejně nebude tolik času na zkoušky kvůli newcastlům) a pak si ale za-
hrajeme ještě něco v srpnu při slavnostech zámeckých. V červenci bude
víc klidu na zkoušky a ono jich stejně nebude tolik potřeba, protože si
uděláme jenom hranou prohlídku v zámeckých sálech. Jenže…

Kdybych teď začala popisovat naše psaní scénáře…, naše zkouš-
ky…, naše přípravy rekvizit…, naše dolaďování detailů… a naši gene-
rálku…, tak byste si asi říkali – tak proč to děláte? Jenže ony totiž
všechny ty „těžkosti a tvůrčí bolesti, stresíky a kvaltíky, čtení pořád ještě
nenaučeného scénáře na zámeckém nádvoří při měsíčku“ – z toho jsou
pak ty nejcennější zážitky, kterým se po „bitvě“ nejlíp a rádi smějí všich-
ni z otevřeného „spolku“ zvaného Novohradské (s)prosté divadlo.

Teď popravdě. Proč jsme chtěli do programu Zámeckých slavností
zařadit naši hranou prohlídku? Abychom slavnosti obohatili něčím pů-
vodním a originálním…, abychom vás na chvíli přenesli do minulých dob…, abyste si zopako-
vali nebo se dozvěděli něco z místní historie…, aby toto poznání bylo trochu i zábavné…, abyste
novohradský zámek zažili s jinou atmosférou… a samozřejmě také proto, abychom si navzájem
udělali radost. My tím, že pro vás můžeme hrát a vy tím, že se na to naše hraní přijdete podívat a
něco společně prožijeme. Snad se nám to prostřednictvím dvou prohlídek podařilo.

A to si ještě představte, že nebýt toho deště před začátkem prohlídky, mohlo být vše tak o tři-
cet procent ještě lepší, protože byste nebyli ochuzeni o čtyři scény sehrané mimo interiéry zám-
ku (nádvoří, schodiště, balustráda a park u fontánky) a závěrečný koncert by byl na ostrůvku.
Ale vyšší vůle byla silnější a nás to vyzkoušelo, jak zvládáme „krizové“ situace a jestli náš
divadelní tým drží.

A koho jste to vůbec mohli na zámku potkat? Jana Nepomuka Buquoye (Jiří Plouhar) a jeho
architekta (Richard Tuscher), hraběnku Terezii (Drahuška Císařová) se svojí služebnou (Jitka
Duspivová), Jiřího Františka Buquoye či malíře Strobla (Michal Jarolímek ml.), V. J. Tomáška
(Libor Hofer), Gabrielu Buquoy (Klárka Hoferová) a Terezku Buquoy (Karin Říhová), Jiřího
Jindřicha Buquoye (Pavel Krejčí), Karla Bonaventuru Buquoye (Michal Jarolímek st.), a to za
doprovodu Karolíny Teichlové (Květa Jarolímková). No a třeba příští rok to bude už se vším
všudy či s dalšími postavami.

Děkuji všem (spolu)hráčům za zodpovědné provedení jednotlivých rolí a divákům za návštěvu.
S úctou K. Teichlová i K. Jarolímková

…Janu Nepomukovi pomáhali při rozhodování i návštěvníci…

….na malém thé u hraběnky Terezie…

…Jiří František se vrátil z cest po Francii a
vítá se se svou tetičkou…

…služebná právě radí, kam by bylo
dobré se vydat dál…

…malé šlechtičny Gabriela a Terezie před výukou ve hře
na klavír…

…Jindřich Buquoy si prohlíží akvare-
ly jeho dvorního malíře Strobela…

…Tomášek zahleděný do básně, kterou mu po-
slal po Jiřím F. samotný Goethe…

…Karel Bonaventura paní Teichlo-
vé něco slibuje, ale nevypadá to, že
by mu příliš věřila……v Divadelním sále po prohlídce a před koncertem

…asi nějaká naléhavá prosba Jin-
dřichu od paní Teichlové…

V. J. Tomášek se svojí žač-
kou u klavíru…
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Divadelní čtvrtky, letos nejen pro děti
Letošní tradiční divadelní čtvrtky jsme na hradním nádvoří začali

změnou. První představení nepatřilo dětským, ale především dospělým
divákům či dost větším dětem. Představení se jmenovalo Běží Žižka
k Táboru aneb odpustky budou a přijela jej k nám zahrát Národní diva-
delní společnost Michala Gulyáše. Téměř dvouhodinové martýrium
Husa, Zikmunda, Václava, Žižky a dalších postav rozesmívalo publikum
hodně často. Budiž tedy odpuštěno všem za „dost netradiční“ zpracování
části našich dějin a poděkováno za skvělé herecké výkony Mojmíru Ma-
děričovi, Romanu Skamene, Michalu Gulyáši i všem ostatním.

Tři zbývající představení už patřila dětem, i když ani při nich si do-
spěláci nemohli ztěžovat na málo legrace, poučení a poznání. Pohádku
„O princezně s dlouhým nosem“ přivezlo rozverné divadlo Koráb
z Brna. „Malý princ“ se k nám dostal díky originálnímu a výbornému
Víťovi Marčíkovi ml. a jeho divadlu Já to jsem. A „Sněhová královna“
se u nás objevila díky brněnskému divadlu Maléhry, jehož herečky opět
překvapily svým uchopením klasické Andersenské pohádky o souro-
zencích Kajovi a Gerdě.

A protože počasí na poslední srpnový čtvrtek vyšlo téměř zázrakem
bez deště, mohly si děti ještě vyzkoušet svou míru odvahy a vydat se na
parkán za hradními strašidly. A že se opět bylo čemu bát! Já jsem se bo-
hužel tentokrát nemohla zúčastnit této „kratochvíle“, ale některá stra-
šidla mi později vyprávěla, že chvílemi některé děti dokonce…! No, já
to chápu, oni i dospělci mají někdy ze strašidel taky pěknou hrůzu. Tak
nyní ale, ať není žádná hrůza ve škole, ať se tam daří všechno všem a bez
strašení a mučení, případně s pomocí povolených kouzel!

Pohádkově prožitý další školní rok přeje Květa Jarolímková

Běží Žižka k Táboru aneb odpustky budou hi

Princezna s dlouhým nosem hg

Malý princ hi Sněhová královna hmg
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Vernisáž obrazů dvou žen
V pátek 15. srpna se v Koželužně uskutečnila vernisáž výstavy obra-

zů dvou malířek ve vztahu matka-dcera: Ludmila a Markéta Mazanco-
vy. Všechny výstavní prostory zaplnily jejich „dvojí“ obrazy, vstupní
přízemní prostor zaplnilo nespočet hostů a přátel umění a v úvodu ver-
nisáže bylo i plno skvělé muziky sympatického neformálního tria.

Obrazy obou žen mají společná témata, o čemž vypovídá už i název
výstavy “O krajině, květech a lidech“, ale jejich prezentace toho všeho
je rozdílná a zřejmá na první pohled. A rozhodně stojí za to, abyste ji
sami přišli shlédnout (výstavu i zmiňovanou rozdílnost) a vzali si z ní pro
sebe to, co vám předestře. Výstava je prodejní, potrvá do konce října a já
věřím, že bude pro vás příjemným uměleckým zážitkem v podzimních
měsících. K. Jarolímková

Výstava obrazů

„O krajině, květech a lidech“
Ludmila a Markéta Mazancovy

Tvorba Ludmily Mazancové (matka Markéty) je svědectvím je-
jího pohledu na svět kolem nás. V krajinách, zátiších, ale i ve figu-
rálních kompozicích zachycuje jemnost okamžiků, pohledů i nálad.

Markéta Mazancová (dcera Ludmily) absolvovala v roce 1989
SUPŠ Praha, od roku 1994 se věnuje volné tvorbě, a to především
olejomalbě, interiérovým realizacím a designu.

Prodejní výstava, v Koželužně, v září otevřeno:
úterý a čtvrtek 13.00 – 17.00 hod., sobota a neděle 10.00 – 17.00 hod.,
v jinou dobu dle předběžné dohody na KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195

Pravidelné aktivity v Koželužně

Prorodinné aktivity pro děti a rodiče
Pondělí: 13.00 – 18.00 hod.

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

Středa: 13.00 – 17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti

Sobotní prorodinné aktivity

¡ 27. 9., 25. 10., 22. 11., 20. 12.
vždy od 14 do 17 hodin.

Do aktivit se můžete zapojit během celého roku nebo docházet
pravidelně. Přijďte se seznámit s formou práce otevřených skupin
s připraveným výtvarným programem a v pěkném a inspirativním
prostředí.

Aktivity zajišťuje:
Lucie Sovová, 774 766 676, lu.sovova@seznam.cz

Virtuální univerzita třetího věku
Pro stávající studenty našich kurzů otevíráme

další semestr společného studia.

Od úterý 7. října začneme kurzem Lesnictví,
vždy v čase od 16.00 do 17.30 hodin

v počítačové učebně II. stupně ZŠ N. Hrady.

Zájemci o nové studium se mohou hlásit do kurzů
od příštího semestru.

Lucie Sovová

Tvůrčí týden
pro děti v závěru prázdnin

Poslední srpnový týden patří v Koželužně už tradičně dětem
a Tvůrčímu týdnu. Ten letos opět vedla Lucka Sovová. Děti pod je-
jím inspirativním a tvůrčím vedením vždy něco „spáchají“, také
spolu spolupracují, tvoří, jedí a hrají si. A je to vlastně už i taková
malá „příprava“ na týden následující, kdy už škola zase zavolá. K. J.
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Koželužna tvůrčí
Koželužna měla celé léto co nabídnout. Mimo le-

tošních velmi pěkných výstav (Loutková divadla,
keramičtí světlonoši a obrazy plné květů a krajin) to
byly i výtvarné dílny pro děti a dospělé. Dílny či kurzy byly zaměřené na
různé techniky, materiály a na jejich zpracování s různou obtížností.
O významu vlastního tvoření, o radosti z něj, o jeho vlivu na naše další
počínání a o potřebě vytvářet něco krásného bylo v našem zpravodaji na-
psáno už nemálo slov. Abyste to však úplně pochopili, je nezbytná vlastní
tvořivá zkušenost. Koželužna oslovila za dobu svého kreativního počínání
už hodně lidí bez rozdílu věku a vždycky předala něco smysluplného dál.
Nejinak tomu bylo i o letošních prázdninách. K. Jarolímková Výroba brože z organzy

Loutkový týden Malování na hedvábí

Tvoření z papíru

Přírodní kosmetika Výrobky pro radost vlastní i pro přátele

Malování na textil

Malování „prvního obrazu“

Mandaly pro sebepoznání

Tvoření z fimohmoty
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Začíná září, začíná zase škola, začne i povinná školní četba a tím pá-
dem i větší frmol v knihovně. Knihovnu zase začnou navštěvovat děti
ze školky a určitě přijdou novopečení prvňáčci, takže v září bude
v knihovně zase docela živo.

Na začátku října (6. – 10.) bude Týden knihoven. V tomto týdnu bu-
dou moci čtenáři z řad dětí přijít v úterý na Hravé odpoledne plné otá-
zek a kvízů a doufám, že i legrace. A aby nebyla jen legrace, ale i trocha
strachu, mohou děti přijít i ve čtvrtek odpoledne na Strašidelné čtení ve
sklepě. A aby to dospělákům nebylo líto, je v Týdnu knihoven něco při-
praveno i pro ně: Rande s knihou naslepo – čtenář si ke svým vypůjče-
ným knihám bude moci přibrat ještě jednu pěkně zabalenou (jako zajíc
v pytli) a až doma zjistí, co je to za knihu. Možná, že právě tahle se mu
bude líbit a že sám by si jí v knihovně nevšiml. Ale o tom dáme řeč až
potom. D. Císařová, knihovnice

Informace z knihovny

Okénko do knihovny
Analfabetka, která uměla počítat – Jonas Jonasson

Druhý humoristický román Jonase Jonassona, jehož Stoletého staří-
ka, který vylezl z okna a zmizel, se v češtině prodalo přes padesát tisíc
výtisků! Vypráví příběh černošské dívky Nombeko Mayeki, která se
v roce 1961 narodila v Sowetu, chudinském předměstí Johannesburgu.
Přestože neumí číst, velmi dobře rozumí matematice. Postupně se do-
pracuje na pozici, ve které navrhuje jaderné hlavice, a odstěhuje se do
Švédska.

Volání kukačky – Robert Galbraith (Rowlingová)
Když se slavná modelka Lula Landryová vrhne dolů ze svého zasně-

ženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé
k rychlému závěru, totiž že šlo o sebevraždu. Případ se zdá být uzavřen.
Lulin bratr má však stále jisté pochybnosti.

Hra o trůny – George R. R. Martin
Úvodní část epického fantasy eposu odehrávajícího se ve světě tem-

ného středověku, mezi statečnými rytíři, mocnými čaroději, draky, zlo-
vlky a čarostromy. Jako strážce severu považuje lord Stark za prokletí,
když ho král Robert pověří úřadem pobočníka vladaře a vyšle ho na jih.
Pobočník je polapen do sítě nebezpečných intrik. V exilu ve Svobod-
ných městech za mořem dospěl pomstou posedlý chlapec. Jako dědic
Dračího krále si dělá nárok na trůn.

Anatomie lži – Dan Brown
Když Rachel Sextonové, dceři prezidentova volebního soupeře, se-

nátora Sextona, zatelefonují z Bílého domu, překvapí ji to. Ještě víc ji
ale udiví zjištění, že má na drátě samotného prezidenta USA, který po
ní nechce nic menšího, než aby okamžitě odletěla do Arktidy. NASA
učinila fenomenální objev – pod ledem nalezla meteorit, jehož pravost
má Rachel, coby zkušená analytička, na místě potvrdit. V románu, kde
jedna dramatická událost střídá druhou, vypráví strhující příběh o vě-
deckém objevu, který zásadně mění pohled na život na Zemi i ve ves-
míru.

V šedých tónech – Ruta Sepetys
Píše se rok 1941. Lině je patnáct let a těší se, že po prázdninách půj-

de na uměleckou školu. Jednoho večera ale k nim domů vrazí sovětská
tajná policie a společně s její matkou a malým bráškou ji odvlečou pryč.
Čeká je deportace do pracovních táborů na Sibiři. Lina se musí naučit
bojovat o život, přijímat obtížná rozhodnutí, spolknout ponižování a
bití a hlavně nenechat se zlomit, udržet si vlastní lidství. A to se jí daří
díky své rodině a také lásce k výtvarnému umění.

Zlodějka knih – Markus Zusak
Autor sepsal na základě vyprávění své babičky silný, jímavý a čtivý

příběh. Jeho vypravěčem učinil Smrt. Smrt je zdánlivě nezúčastněný
divák, s dokonalým odstupem, s osobitou perspektivou. Ale příběh Lie-
sel je tak mimořádný, že i Smrt si musí přiznat zájem o živé lidi, dojetí
z jejich utrpení, hořkost a úlevu z konců. I Smrt má srdce.

Svědkyně ohně – Lars Kepler

Je běžné, že policie při vyšetřování komplikovaných případů využí-
vá pomoci spiritualistických médií. Ale není zaznamenán jediný pří-
pad, kdy by médium přispělo k vyřešení případu. Flora Hansenová
sama sebe nazývá spiritualistickým médiem. Už řadu let si vydělává na
živobytí tak, že ostatní přesvědčuje, že umí mluvit s mrtvými. Jednoho
srpnového večera slyší ve zprávách o děsivé vraždě v ústavu pro dívky
se sklony k destruktivnímu chování. Flora Hansenová se rozhodne, že
zavolá policii a oznámí, že se jí podařilo kontaktovat ducha mrtvé
dívky…

Andělé a démoni – Dan Brown

Spletitý příběh jedné noci a jednoho dne začíná nočním telefonátem,
v němž se ředitel elitního švýcarského vědeckého ústavu CERN obrátí
na uznávaného harvardského symbologa Roberta Langdona s žádostí
o pomoc při pátrání po vrazích jeho kolegy. Cejch, který má zohavená
mrtvola vypálený na hrudi, Langdona přivádí na stopu dávného bratr-
stva iluminátů, kteří po desítkách let zdánlivé nečinnosti opět udeřili,
aby přímo v srdci katolické církve, ve Vatikánu, definitivně a poněkud
brutálně vyřešili odvěký spor vědy s náboženstvím.

Radši nekoukat – Ivanka Devátá

Kniha fejetonů o lásce, vztazích, nemocech, běžném životě a třeba i
bulváru. Ve své knize jich Ivanka Devátá shromáždila více než šedesát.
Navíc tu nechává promlouvat i věci samy, takže se dozvíte, co si myslí
rohožka, klobouk, váza či kapesník. A že u toho nebude chybět humor,
tím si můžete být jisti!

Snědla dětem sladkosti – Martina Formanová

Deset let po vydání své veleúspěšné prvotiny Skladatelka voňavého
prádla přichází Martina Formanová s volným pokračováním, autobio-
graficky laděnou knížkou Snědla dětem sladkosti. Vtipným stylem při-
bližuje čtenáři nejen svou každodenní realitu – přesazení do odlišné
země a kultury, uvykání venkovu, výchovu dospívajících dvojčat,
vlastní plány a sny -, ale dokáže humorně reflektovat i vážnější životní
okamžiky.

Chalupářkou z donucení – Marcela Mlynářová

V knize, kterou právě držíte v ruce, popisuje oblíbená autorka s pro
ni typickou notnou dávkou humoru příhody, slasti a strasti rozvedené
ženy se třemi dětmi v době, kdy se sama pustila do budování rekreační-
ho objektu.

„Perličky pro zasmání…“
Něco z knihovny
¡ Holčička: „Potřebuji knížku pro babičku, chce od Šmajlový.“

Babičce jsem poslala jednu od Šmahelové a jednu od Smallo-
vé. Byla to ta od Šmahelové.

¡ Chlapeček: „Chtěl bych půjčit knížku. Ale neobyčejnou.“
¡ 1. třída: „Děti, máte doma knížky?“ Děti se hlásí, že ano, že

mají a jeden chlapeček hrdě hlásí: „My máme doma jednu!“
¡ Paní: „Máte další knížku od té, jak ona se do něj zamilovala,

on ji pak opustil a pak se zase našli?“
¡ Slečna: „Chtěla bych tuhle knížku, napsala jsem si to tadyhle

na papírek, ale teď to nemůžu po sobě přečíst.“
¡ Paní: „Vyberte mi nějakou zajímavou knížku pro manžela.

Ono mu vadí, že večer čtu a svítím, tak potřebuji, aby četl taky
a nevyčítal.“

Něco odjinud
¡ Studenti, napište příběh, který bude obsahovat něco božského,

něco královského,  něco lidského a něco tragického.
Student napsal: „Můj Bože“, řekla královna, „jsem v tom a ne-
vím s kým!“
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Novohradské Poznávání potřetí
Začátek srpna (1. – 3. 8.) již tradičně patřil turisticko-poznávacímu

festivalu Novohradské Poznávání, tentokráte již 3. ročníku. A protože
si letos připomínáme 25 let od pádu železné opony, připravili jsme
v první den festivalu program na Skanzenu ochrany státní hranice a
železné opony. Návštěvníci si mohli prohlédnout skanzen, výstroj i
výzbroj pohraničníků, mohli shlédnout vojenskou techniku, ukázky
výcviku psů, nebo se jen tak projít mezi dráty. Tímto bych ráda poděko-
vala členům Klubu vojenské historie a techniky Nové Hrady za přista-
venou vojenskou techniku, dále panu Josefu Machátovi za velmi
působivé ukázky výcviku psů a Šárce Rouskové z Penzionu Na Celnici
za pomoc při organizaci akce.

Ten samý den, ale večer, měli zájemci o novohradskou historii mož-
nost shlédnout, jak vzniká budoucí expozice Novohradského muzea
a při promítání dobových fotografií zjistit, jak bohatá je historie města a
okolí. Bezedný komentář a prohlídku připravil Michal Jarolímek ml.
Poté byl ještě na programu koncert Tria Acoustix, které zahrálo na
dvorku Kulturně-spolkového domu.

Sobota patřila pěšímu výletu na rakouský Mandelstein, průvodcem
celodenního výletu byl znalec Novohradských hor, pan Milan Koželuh.
A výlet to byl opět velmi zdařilý a pěkný (dle slov jedné z účastnic).

A aby si na své přišly i děti, resp. rodiny s dětmi, na nedělní dopoled-
ne jsme připravili jednoduchou, ale jistě zábavnou hru šipkovanou. Děti
musely podle šipek ujít vyznačenou trasu, hledat tzv. psaníčka-zprávy,
plnit různé úkoly (hlavně takové, aby se dozvěděly i něco zajímavého a
možná poznaly i něco nového) a na úplném konci poznávání tak mohly
najít a odhalit skutečný poklad!

J. Duspivová

Noc v muzeu hg

Skanzen ochrany státní hranice a železné opony hkg
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Sezonu jsme oficiálně zahájili navzdory
podzimním teplotám začátkem května. Nejpr-
ve v našem městě jako „mezinárodní trh No-
vých Hradů“ a pak ještě v rámci Novohradska,
a to tradiční regionální akcí v Kaplici. I přes
aprílové počasí do našeho „íčka“ přicházelo
s letní sezonou stále více turistů. Německy
mluvících návštěvníků ubývalo, česky mluví-
cích návštěvníků naopak přibývalo a od čer-
vence byly našimi nejčastějšími zákazníky
rodiny s dětmi.

Turisté se nejčastěji dotazovali na naše his-
torické objekty a památky, Tereziino údolí,
kopcovité i rovinné cyklotrasy, pěší trasy přes
vrcholky Novohradských hor atd. Velký zá-
jem byl i o informace o rakouském příhraničí.
Nechyběly ani otázky, na které jsme denně ne-

sčetněkrát odpovídali. Několikrát denně jsme
naše návštěvníky informovali, že se do Terezi-
ina údolí dostanou kolem hradu po červené, že
v Nových Hradech není žádná směnárna, že je
zde placené parkoviště, ale parkovací automat
zde není, že k hradu je to kousek a je zbytečné
(a hlavně zakázané) jet k hradu autem.

Ráda lidi informuji co u nás mohou vidět
zajímavého, kam se podívat, co je u nás nové-
ho nebo která místa sama ráda navštěvuji. Pro-
to jsem velice ráda za zpětnou vazbu, kdy
k nám turisté přijdou a řeknou, že jsou rádi, že
dali na naše tipy a zažili hezký den nebo odpo-
ledne. To mě vždy potěší a jsem ráda, že má
práce nepřišla nazmar. Jsou ale i výjimky. Při-
jdou i turisté, kteří se tak těšili na ten náš vodo-
pád a on neteče, když ještě včera tekl! Další

turista si pro změnu přijde postěžovat, proč
jsme ho poslali do Tereziina údolí, když se
tam ztratil. No, ono ani není divu, místní zna-
čení hodně trápí naše návštěvníky. Ale i přes
některé nedostatky jsou turisté z našeho kraje
nadšeni, obdivují malebnost a čistotu našeho
města, krásnou a zatím až tak nezničenou pří-
rodu. Většina návštěvníků se k nám ráda vrací
a srovnávají co se zde za rok, dva, tři změnilo
nebo zůstalo stejné. Ale najdou se i tací, kteří
zde byli hluboko před revolucí a chtějí svým
rodinným příslušníkům ukázat místo, kde na-
příklad trávili základní vojenskou službu.

Nemohu srovnávat letošní „letní turistic-
kou sezónu“ s minulým ročníkem, prožívala
jsem svoji „letní mateřskou sezónu“. Jedno je
však pro mne po léta stejné – díky turistům
vnímám naše město jinýma očima, očima tu-
risty, který se do našeho města rád vrací.

Za IC Nové Hrady Martina Toth Kolářová

Výlet na Mandelstein hk

Šipkovaná hkgi

Letní turistická sezona

Novohradské Poznávání potřetí
pokračování ze str. 32
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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:
¡ 4. – 6. 9. – Cesta kolem světa – Otáčivé hlediště Č. Krumlov
¡ 20. 9. – Quijote! – Piaristické nám., ČB
¡ 27. 9. – 27. 10. – Zvířátka a Petrovští – Malé divadlo, ČB
¡ 4. – 18. 10. – Jak jsem byl Cyrano – Malé divadlo, ČB
¡ 11. 10. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB
¡ 22. 10. – Gulliver´s Trek – Malé divadlo, ČB
¡ 25. 10. – Kašpárek v rohlíku – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 16. 9. – 17. 10. – Louis a Louisa – Malé divadlo, ČB
¡ 17. 9. – Théâtre de l´Imprévu / Operation Romeo – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 19. a 20. 9. – Maribel a podivná rodina – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 20. 9. – 20. 10. – Holka nebo kluk – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 22. 9. – Listování: Roger Krowiak – Malé divadlo, ČB
¡ 23. 9. – 25. 10. – Blackout – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 25. 9. – 25. 10. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 26. 9. – 23. 10. – Divotvorný hrnec – DK Metropol, ČB
¡ 27. 9. – 29. 10. – Škola základ života – DK Metropol, ČB
¡ 30. 9. – Advent – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 4. 10. – Carmen – DK Metropol, ČB
¡ 4. – 9. 10. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 15. 10. – Divadlo Continuo: Den osmý – Malé divadlo, ČB

Komentované prohlídky:
¡ 13. 9. – EHP: Prohlídka kostela Obětování Panny Marie

a Dominikánského kláštera – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Prohlídka radnice – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Budějovická pevnost na břehu Malše a Vltavy – ČB
¡ 13. 9. – EHP: O čem vypráví umělecká výzdoba průčelí staveb – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Po proudu českobudějovické vody, aneb od kašny k pítku – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Putování městem pro rodiny s dětmi – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Zaniklé hospody ležící jižně od náměstí – ČB

¡ 13. 9. – EHP: Katedrála sv. Mikuláše jak ji neznáte – ČB
¡ 13. 9. – EHP: Pohádky – Nafrněná princezna a Devět jednou ranou

– Staročeský dvůr, ČB
¡ 13. 9. – EHP: O čem vypráví umělecká výzdoba průčelí staveb – ČB

Koncerty, festivaly a zábavné pořady:
¡ 1. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Varhanní koncert

– Kostel Panny Marie Růžencové, ČB
¡ 3. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Symfonický orchestr

– DK Metropol, ČB
¡ 9. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Panochovo kvarteto –

Jihočeské muzeum, ČB
¡ 9. 9. – Zahajovací koncert 34. sezony Jihočeské filharmonie

– DK Metropol, ČB
¡ 10. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Octopus Pragensis

– Klášterní kostel Panny Marie, ČB
¡ 11. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Symfonický orchestr

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 13. 9. – Hudební slavnost Emy Destinové: Panochovo kvarteto

– Pavilon T - Výstaviště, ČB
¡ 16. 9. – Radůza – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 17. 9. – Jihočeská filharmonie: M. Bronikowski (PL)

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 19. 9. – Varhany a tanec: O Víře, Naději a Lásce – Borovany
¡ 19. 9. – František Kop Quartet – KD Veselí nad Lužnicí
¡ 25. 9. – West Side Story – Leonard Bernstein; A. Gillingham, A. Sullivan

– Výstaviště ČB
¡ 28. 9. – Amor Aeternus – koncert duchovní hudby – Nové Hrady
¡ 8. 10. – No Name – DK Metropol, ČB
¡ 8. 10. – Jihočeská filharmonie: I. Ženatý (housle)

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 16. 10. – Pavol Hemmel & Prúdy – DK Metropol, ČB
¡ 21. 10. – Ondřej Havelka a Melody Makers – Zámecká jízdárna Č. Krumlov
¡ 30. 10. – Lenka Filipová Concertino – DK Metropol, ČB
¡ 3. 12. – David Koller Unplugged 2014 – DK Metropol, ČB

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

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

Traktory
na náměstí

V sobotu 21. června zavítala do našeho
města parta nadšenců z Rakouska. Jednalo se
o majitele traktor veteránů, kteří si touto for-
mou dělají výlety na obou stranách hranice.
V Nových Hradech se zastavili na několik
hodin. Po obědě v hotelu Rezidence, pro-
hlídce kláštera, hradu a náměstí pokračovala
necelá třicítka traktorů s posádkami do neda-
lekého rakouského Reinpolzu, kde byl při-
praven večerní kulturní program. Děkujeme
touto cestou Günteru Cepakovi za zprostřed-
kování celé akce. V. H.
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5. –  6. 9. 2014

V. SOUTH BOHEMIA
CLASSIC 2014

Ve dnech 5. a 6. září se na jihu Čech
uskuteční 5. ročník soutěže

klasických a sportovních vozidel
V. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2014.

Soutěž odstartuje v pátek 5. září v 19. hodin
na českokrumlovském náměstí a posádky ab-
solvují přes 120 km první etapy na Českobu-
dějovicku a Lipensku. Sobotní etapa, dlouhá
přes 250 kilometrů, zavede soutěžící do Novo-
hradských hor a na Třeboňsko.

Na náměstí v Nových Hradech je napláno-
vaná třičtvrtěhodinová přestávka na oběd, do
časové kontroly sem první vozidlo dorazí
v 11.40 hodin. Navazovat bude jeden z testů
přesnosti před zámkem (12.10 hod.) a odjezd
směr Jakule, Šalmanovice a Třeboň.

Soutěž je vypsána pro vozidla do roku vý-
roby 1984. Mohou se však zúčastnit i spor-
tovní vozy vyrobené po tomto datu, které
pořadatelé zařadili kategorie EXCLUSIV. Ty
ale nebudou hodnocena v celkové klasifikaci
V. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2014.

Principem soutěže je absolvování trati dle
šipkového itineráře. Rozhodujícím kritériem
je součet trestných bodů z jednotlivých testů
přesnosti, kde platí, že 1 trestný bod = odchyl-
ka 0,01 sekundy od předepsaného času. Testů
přesnosti je na trati celkem třináct, k nimž mo-
hou pořadatelé zařadit i další tajné testy, o kte-
rých posádky dopředu nebudou vědět.

Cíl V. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2014
je naplánován na 16.30 hodin u Hotelu
RELAX v Dolní Vltavici, kde proběhne i zá-
věrečný galavečer spojený s vyhlášením vý-
sledků.

ČK motorsport
www.southbohemiaclassic.cz

V. SOUTH BOHEMIA CLASSIC 2014

STARTOVNÍ LISTINA
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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

TR A F IK A
Ing. Milana Hromasová

Maminky, nebojte se fotbalu
Léta má fotbal u nás ve společnosti a ve světě své místo. V repub-

lice ho hraje téměř 300 000 členů, kteří se každý víkend „proměňu-
jí“ v této nádherné hře zvané fotbal.

Má to však háček… Přestože je fotbal ve světě vážený, u nás se
na něj mnohdy lidé dívají skrz prsty. Kdekdo používá slogan: „No
jo, fotbalista, ten to nemá v hlavě srovnaný! Fotbal je b..á hra!“

Proč to není jen taková hra? Fotbal je určitě složitější, než vypa-
dá. Jeden bývalý internacionál prohlásil, že ze 100 % lidí, kteří ne-
mají rádi fotbal, tak 90 % fotbalu nerozumí.

Možná je to pravda. Například neznají druhy kopů (střelba, při-
hrávky), jako jsou placírka, nárt, šajtle, bodlo, volej, halfovej, dlou-
bák, lob, nejtěžší jsou tzv. „nůžky“ a ještě k tomu je hra hlavou.

Samozřejmě to není všechno. Trenéři toho učí mnohem víc.
Např. jak útočit, jak bránit, jak založit útok, jak si dát pozor na dobré
hráče protivníka a tak dále. Máme však na to v Nových Hradech tre-
néry. Snad se blýská na lepší časy.

Vznikla fotbalová přípravka (asi 15 žáků), kterou vedou fundo-
vaní trenéři! Pan Martin Silmbrod? – od žáků přes dorost až po muže
hrál za Dynamo ČB, 2x si zahrál proti Slávii Praha. Také si zahrál
„český pohár“ proti Baníku Ostrava. Prostě talent.

Pan Eduard Emr? – přišel k nám do Nových Hradů z Ostravska.
Jako žák hrál za Baník Ostrava. Za dorost pak nastoupil v 1. lize za
Dynamo ČB. Poté si zahrál I. B třídu za Nové Hrady. Byl to přede-
vším záložník, kterému to myslí. Tzv. „špílmachr“, který hru tvoří.
Jeho pasy a góly byly geniální!

Kvalitní trenéry žáků tady máme. Teď abychom našli další mlá-
dežníky, kteří by pomohli novohradskému fotbalu. Co nakonec?
Fotbal není jednoduchý. Místní podnikatelé, jako třeba pánové
Machát, Heideinger, Janoušek, Kubíček, Láf hráli fotbal rádi a
dobře. Možná si něco z něj vzali i do svého podnikání, a proto ma-
minky, nebojte se fotbalu! Miroslav Hruška

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE

¡ 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

¡ Prodám zahradu na Klondajku v Nových Hradech 1.200 m2

– nutno vidět. Tel.: 720 573 341
¡ Prodám byt 2+1 v N. Hradech. Byt je ve středu města,

je zateplený, plastová okna. 2 sklepy. Mobil: 721 928 554
¡ Prodám byt 3+1 v os. vlastnictví ve zděném domě. Dále zahradu

s chatou a garáží. Možno i jednotlivě, vše v Nových Hradech.
Tel.: 607 863 869

řádková inzerce


