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Už je to tady zase – léto a „nekonečné“ prázdniny
Abyste na titulní straně NZ lépe viděli fotografie z akcí co už byly, a tím více věděli, bude

můj úvodní článek červencového zpravodaje velmi stručný. Měsíc červen patřil zkrátka opět dě-
tem se všemi těmi výlety, besídkami, dětskými dny a jinými radovánkami.

Jednou z „radovánek“ byla ale určitě i vidina konce školního roku a těšení se na „nekonečné“
dva měsíce prázdnin. Ať tedy všem dětem trvají co nejdéle, ať se všem dětem podaří uskutečnit
letní plány a ať se jim nestane žádný úraz.

A mým přáním samozřejmě je, aby si děti do svého prázdninového programu zařadily i něja-
ký kulturní program, který nabízí a zve naše KIC. Stejně tak zveme i všechny dospělé čtenáře
Novohradského zpravodaje a budeme se těšit na příjemná kulturně-společensko-turisticko-
-tvořivá setkání. Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková

Pravidelné oceňování „nejlepších“ čtenářů míst-
ní knihovny se uskutečnilo v polovině června.
O milém setkání a ocenění čtenářů se podrobně-
ji dočtete v informacích z knihovny. K. J.

Letošní Dětský den se slavil v Byňově tradiční
pohádkovou stezkou a také na kolotoči a skáka-
cím hradě. Kdo se na této akci podílel se dočte-
te uvnitř čísla. K. J. Dětský den ve školní družině

Letošní výlet školní družiny nemohl vést nikam jinam, než do našich No-
vohradských hor. Bylo to určitě skvělé završení letošní celoroční tema-
tické družinové hry. Co všechno nového se děti dozvěděly o svém
domovském kraji uvidíte  na dalších fotografiích uvnitř čísla.       K. J.

Výlet školní družiny – u pramene Lužnice

Na koncert v závěru školního roku dorazili ti, které děti znají z písniček
už několik let. Jak se koncert open air líbil dětem se můžete zeptat přímo
jich. Uvnitř čísla se dočtete, jak jsem jej vnímala já.    K. Jarolímková

Že i v červnu mohou být u nás čerti? Ano byli,
na školní besídce 3. A v kinosále. Na to, co
dokázala paní učitelka Tomášková se svými
žáky, se podívejte na straně 17.               K. J.

Školní výlet čtvrťáků a páťáků vedl až do Pra-
hy. Co všechno děti navštívily se dočtete uvnitř
čísla.                                                         K. J.

Když při výletě nevyjde někdy úplně počasí,
tak to zachrání pláštěnky a „zapálené učitel-
ky“, které jen tak něco „neuhasí“ a nerozhodí.
Kde to bylo se dozvíte uvnitř čísla.          K. J
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Zápis z 18. schůze městské rady
ze dne 20. 5. 2015

Přítomni:členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Bc. Jana Káplová, tajemnice MěÚ N. Hrady

Bylo projednáno:
� 1. Kontrola usnesení ze 17. jednání

rady města
Rada provedla kontrolu usnesení ze 17. jed-
nání rady města a neměla k nim připomínky.
Rada města bere bez připomínek na vědo-
mí kontrolu usnesení z 17. jednání rady
města.

� 2. Přehled akcí zařazených do
Programu regenerace MPR a MPZ
v r. 2015
Rada obdržela od Investičního a majetkové-
ho odboru MěÚ Nové Hrady Přehled akcí
zařazených do Programu regenerace MPR
a MPZ v roce 2015. V tomto roce budou
uskutečněny akce: Kovárna čp. 36 – oprava
a dvojitý nátěr šindelové střechy a dřevě-
ných venkovních částí budovy, obnova
městského opevnění, restaurování kamen-
ného schodiště, včetně ostění a kamenného
soklu - východní křídlo. Z programu bude
poskytnuta částka 627.000,- Kč, podíl měs-
ta bude ve výši 171.993,- Kč a nezpůsobilé
výdaje včetně DPH ve výši 245.429,- Kč.
Rada města souhlasí s přiznáním finanč-
ního podílu města na obnově kulturních
památek, v rámci městského programu re-
generace v roce 2015, dle údajů uvedených
v tabulce. Rada města postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.

� 3. Prodloužení lhůty ke splacení
návratné finanční výpomoci Společností
Rožmberk o. p. s.
Rada obdržela od Společnosti Rožmberk
o. p. s. žádost o prodloužení lhůty ke spla-
cení návratné finanční výpomoci ve výši
250.600,- Kč, která byla poskytnuta města
k předfinancování části projektu: ZAktivní
kovářské muzeum. Žádost k proplacení
byla podána v roce 2014, ale ještě nedošlo
k proplacení dotace, proto žádají o pro-
dloužení splacení návratné finanční výpo-
moci do 31. 12. 2015.
Rada města souhlasí s prodloužením splat-
nosti návratné finanční výpomoci ve výši
250.600,- Kč Společnosti Rožmberk o. p.
s., do 31. 12. 2015 a postupuje žádost za-
stupitelstvu města.

� 4. Výsledky návrhových voleb do
osadních výborů
Starosta města seznámil radu s výsledky
návrhových voleb do osadních výborů.
Rada vzala na vědomí výsledky návrho-
vých voleb a postoupila je k projednání na
jednání zastupitelstva města. Do osadního
výboru pro Byňov, Jakuli a Štiptoň byli na-

vrženi: p. Stanislav Macho, p. Miroslav
Vochozka st., p. Karel Svoboda ml., p. Jo-
sef Sýkora, p. Oldřich Procházka, p. Franti-
šek Krtek a p. Pavel Vicány ml. Na
předsedu OV byl navržen pan Stanislav
Macho. Do osadního výboru pro Údolí
u Nových Hradů byli navrženi: p. Marek
Petrášek, p. Pavel Hobizal a p. Jiří Matějka.
Na předsedu OV byl navržen pan Marek
Petrášek. Do osadního výboru pro Nakoli-
ce, Vyšné a Oboru byli navrženi: p. Ladi-
slav Duspiva, p. František Lavička a p.
Dušan Kudlač. Na předsedu OV byl navr-
žen pan Ladislav Duspiva.
Rada bere na vědomí výsledky návrhových
voleb a postupuje je k projednání na jedná-
ní zastupitelstva města s doporučením
schválit členy osadních výborů a jejich
předsedy dle výsledků návrhových voleb.

� 5. Oznámení o nabytí vlastnictví
Rada obdržela oznámení od Exekutorského
úřadu Cheb o nabytí vlastnictví k pozemku
parc. č. st. 12/5 v k. ú. Nové Hrady, součás-
tí je stavba Nové Hrady čp. 188.
Rada města bere na vědomí oznámení Exe-
kutorského úřadu Cheb o nabytí vlastnictví
k pozemku parc. č. st. 12/5 v k. ú. Nové Hra-
dy, součástí je stavba Nové Hrady čp. 188.

� 6. Záštita nad 37. ročníkem
mezinárodní taneční soutěže
"Novohradská číše"
Rada obdržela od Krajského úřadu Jihoče-
ského kraje, odboru kanceláře hejtmana in-
formaci o morální záštitě hejtmana kraje
nad 37. ročníkem mezinárodní taneční sou-
těže "Novohradská číše".
Rada města bere na vědomí informaci od
Krajského úřadu Jihočeského kraje o pře-
vzetí záštity hejtmana kraje nad 37. roční-
kem taneční soutěže "Novohradská číše".

� 7. Úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR návrh Dodatku č. 1 ke smlou-
vě č. 11085644 s tím, že předložení dokla-
dů k závěrečnému vyhodnocení akce se
prodlužuje do 31. 7. 2015.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě č. 11085644 se Státním fondem
životního prostředí ČR a pověřuje starostu
podpisem dodatku.

� 8. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu Oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 360.000,- Kč na akci: Rekonstruk-
ce části vstupní brány v Nových Hradech.
Rada města schvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na akci: Rekonstrukce
části vstupní brány v Nových Hradech a
souhlasí s realizací projektu dle podané žá-
dosti. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy k dotaci a ve spolupráci s MěÚ
Nové Hrady, Investičním a majetkovým
odborem zajištěním realizace projektu.

� 9. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Jihočeského kraje - Kraj-
ského úřadu Oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 20.000,- Kč na akci: Dovybavení
expozice Novohradského muzea.
Rada města schvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na akci: Dovybavení ex-

pozice Novohradského muzea a souhlasí
s realizací projektu. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy k dotaci. Rada pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Kulturní a informační
centrum zajištěním realizace projektu.

� 10. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu Oznámení o poskytnutí
dotace ve výši 25.000,- Kč na akci: Propa-
gace Novohradského muzea.
Rada města schvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na akci: Propagace Novo-
hradského muzea a souhlasí s realizací
projektu. Rada pověřuje starostu podpisem
smlouvy k dotaci. Rada pověřuje MěÚ
Nové Hrady, Kulturní a informační cen-
trum zajištěním realizace projektu.

� 11. Oznámení o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Jihočeského kraje – kraj-
ského úřadu Oznámení o poskytnutí dotace
ve výši 60.000,- Kč na akci: Elektrocentrá-
la pro hasiče.
Rada města schvaluje přijetí dotace od Ji-
hočeského kraje na akci: Elektrocentrála
pro hasiče a souhlasí s realizací projektu
dle podané žádosti. Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy k dotaci. Rada pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Investiční a majetkový
odbor ve spolupráci s SDH Nové Hrady za-
jištěním realizace projektu.

� 12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace
Rada obdržela od Regionální rady regionu
soudržnosti Jihozápad návrh Dodatku č. 1
ke Smlouvě o podmínkách o poskytnutí
dotace z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad k projektu: Výstav-
ba a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech. Předmětem dodatku
je změna projektu spočívající ve změně
harmonogramu – změna termínu ukonče-
ní fyzické realizace projektu a termínu
ukončení projektu. S ohledem na nutnost
realizace rekonstrukce kanalizace (která
nebyla předmětem projektu) byl prodlou-
žen termín fyzické realizace projektu do
konce srpna 2015.
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
Smlouvě o podmínkách poskytnutí dota-
ce z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad s Regionální radou re-
gionu soudržnosti Jihozápad k projektu:
Výstavba a zkapacitnění místních komuni-
kací v Nových Hradech a pověřuje starostu
podpisem dodatku.

� 13. Usnesení Policie ČR
Rada obdržela od Policie ČR, obvodního
oddělení Trhové Sviny usnesení o odložení
trestní věci poškození cizí věci spáchané
neznámým pachatelem na majetku města -
způsobení požáru v areálu tenisových kur-
tů v Zámeckém parku.
Rada města bere na vědomí usnesení Poli-
cie ČR, Obvodního oddělení Trhové Sviny
o odložení trestní věci poškození cizí věci.

� 14. Komplexní pozemkové úpravy
v k. ú. Obora u Vyšného
Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, České Budějovice oznámení o vy-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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stavení návrhu komplexních pozemkových
úprav k. ú. Obora u Vyšného.
Rada města bere na vědomí oznámení Stát-
ního pozemkového úřadu, České Budějo-
vice o vystavení návrhu komplexních
pozemkových úprav k. ú. Obora u Vyšného.

� 15. Správní rozhodnutí, ve kterých je
město Nové Hrady účastníkem řízení
Rada byla starostou informována o probí-
hajících správních řízení a neměla k nim
připomínky.
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 16. Rozhodnutí o povolení kácení
Rada obdržela od odboru životního pros-
tředí MěÚ Nové Hrady rozhodnutí o povo-
lení kácení pro vlastníka Město Nové
Hrady.
Rada města bere na vědomí rozhodnutí
Městského úřadu Nové Hrady o povolení
kácení dřevin rostoucích mimo les.

� 17. Stavební řízení
Rada byla starostou informována o probíha-
jících stavebních řízeních a neměla k nim
připomínky.
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 18. Výpůjčka prostor v bývalé lékárně
Rada obdržela od Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích návrh na výpůjč-
ku prostor v přízemí domu Hradební 156,
bývalá lékárna. V prostorách by probíhaly
aktivity k projektu: Přírodní a technické
vědy bez hranic.
Rada města schvaluje záměr výpůjčky
prostor v přízemí domu v Hradební ulici
čp. 56 v Nových Hradech (bývalá lékárna)
a pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady
zveřejněním na úřední desce města.

� 19. Návrh rozpočtového opatření
č. 6/2015
Rada obdržela od ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 6. Rozpočtové opatření řeší pře-
suny mezi jednotlivými položkami rozpočtu.
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 6/2015.

ZÁPIS z 5. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města Nových Hradů
konaného dne 28. května 2015

Přítomni:
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kour-
ková, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Omluveni:
p. Jan Kollmann, p. Miroslav Šlenc, p. Lukáš
Winzberger.
Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zapisovatel: pí. Dagmar Šabatková – pracovni-
ce Městského úřadu N. Hrady, pí. Bc. Jana Káp-
lová – tajemnice Městského úřadu N. Hrady.

Pan starosta zahájil zasedání, které se ko-
nalo od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkové-
ho domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
12 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis ze 4. zasedání
byl řádně ověřen, předán ke zveřejnění a neby-
la vůči němu vznesena žádná námitka.
Návrh programu:
1. Kontrola usnesení ze 4. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Účetní závěrka Města Nové Hrady

za rok 2014
5. Závěrečný účet Města Nové Hrady

za rok 2014
6. Program regenerace MPR a MPZ

pro rok 2015
7. Osadní výbory
8. Jmenování velitele JSDHO Údolí

u Nových Hradů
9. Interpelace
10. Diskuse
11. Závěr a usnesení

Pan starosta navrhl doplnění programu
o žádost Společnosti Rožmberk o prodloužení
návratné finanční výpomoci. Navržený prog-
ram byl schválen – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourko-
vá, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p.
Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
Pan starosta navrhl složení návrhové komi-

se, a to p. Bc. Josef Vochoska, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Petr Michale.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourko-
vá, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p. Ing. František
Štangl, p. Jiří Vicány.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Bc.
Josef Vochoska.
Návrhová komise byla schválena – 9 hlasy.

Předsedou komise byl zvolen p. Bc. Josef Vo-
choska.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 5. jednání zastupitelstva: p. Ivana Doroto-
viče, p. Mgr. Tomáše Rolínka.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 10 hlasy.

Hlasování:
Pro 10
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 2
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Tomáš Rolínek.

� 1. Kontrola usnesení ze 4. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení ze 4. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta p. Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací při plnění
těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu roz-
pracovanosti se nalézají jednotlivě přednese-
né body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva
města – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta informoval, že pozemek se

nachází v areálu bývalého svazarmu. O jeho
část požádal Bc. František Štangl a poté o
další část i Asociace víceúčelových sportů a
činností. Na základě místního šetření bylo
provedeno rozdělení pozemku dle geometric-
kého plánu.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že nebude
k tomuto bodu hlasovat z důvodu podjatosti.

a)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc. č. 808/1 (dle GP parc. č. 808/7)
o výměře 88 m2 p. Bc. Františku Štanglovi, Vi-
lová čtvrť 238, Nové Hrady za částku 100,-
Kč/m2 a částečnou úhradu nákladů za geomet-
rický plán. Zastupitelstvo města pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 0
b)
Zastupitelstvo města schvaluje prodej části

pozemku parc. č. 808/1 (dle GP parc. č. 808/8)
o výměře 33 m2 Asociaci víceúčelových spor-
tů a činností ČR, Sídliště Míru 226, Nové Hra-
dy za částku 100,- Kč/m2 a částečnou úhradu
nákladů za geometrický plán. Zastupitelstvo
města pověřuje starostu podpisem smlouvy –
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0
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2.2. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
v k. ú. Nakolice

Pan starosta informoval, o trase posílení
sítě na akci Nakolice čp. 56 a 18, která byla
rovněž projednána s osadním výborem, neboť
se týkala i některých pozemků občanů. Věcné
břemeno je navrženo za jednorázovou úplatu
ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice na
akci: Nakolice, čp. 56 a 18 posílení sítě NN,
k pozemkům parc. č. 1408, č. 1433, č. 28,
č. 33, č. 34, č. 45, PK č. 1188/1, PK č. 16, st. č.
53 v k. ú. Nakolice, za jednorázovou úplatu ve
výši 10.000,- Kč bez DPH a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourko-
vá, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
v k. ú. Nové Hrady

Pan starosta informoval, že se jedná o na-
hrazení stávající stožárové TS Jesle za novou.
Věcné břemeno je navrženo za jednorázovou
úplatu ve výši 10.000,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a. s. České Budějovice na
akci: Nové Hrady nahrazení TS Jesle, k poze-
mku parc. č. 816/3 v k. ú. Nové Hrady, za jed-
norázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy –
12 hlasy.

Hlasování:
Pro
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
v k. ú. Nové Hrady

Pan starosta uvedl, že se jedná o smlouvu,
kterou uzavře Město Nové Hrady s Českou re-
publikou - Státním pozemkovým úřadem, aby
na pozemku v majetku státu mohlo dojít k vý-
stavbě splaškové kanalizace a kanalizační
šachty.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s Českou republikou - Státní pozemkový úřad,
ke stavbě splaškové kanalizace DN 300 a ka-

nalizační šachty v rámci stavby "ZTV Nové
Hrady - Jižní Město - I. etapa - část a" a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5. Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene
v k. ú. Nové Hrady

Pan starosta informoval, že u akce se jedná
o pozemky nad Olejovým rybníkem. Je zde
několik vlastníků pozemků, kteří touto akcí se
společností E.ON řeší zasíťování svých poze-
mků. Část trasy NN vede po pozemcích v ma-
jetku města. Věcné břemeno je navrženo za
jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč bez
DPH.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na
akci: Nové Hrady ZTV Fenclův rybník II -
NN, k pozemkům parc. č. 855/1, č. 859/13, č.
1004/7, č. 1004/8, č. 1004/9 v k. ú. Nové Hra-
dy, za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy – 12 hlasy

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

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

Pan starosta informoval, že obsah uzavřené
smlouvy na akci Janovka, Rybářství N. Hrady
- kabel NN se nemění, dodatkem je pouze pří-
loha aktuálního snímku.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č.
1/2015 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zří-
zení věcného břemene s E.ON Distribuce, a. s.
České Budějovice na akci: Janovka, Rybářství
N. Hrady - kabel NN a pověřuje starostu pod-
pisem dodatku ke smlouvě – 12 hlasy

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7. Prodej pozemků v k. ú. Nové Hrady
Pan starosta informoval, že se jedná o pro-

dej parcely v lokalitě Pod Zámeckým - větev
D, která byla částečně směněna s p. Ing. Do-
rschnerem. Po zveřejnění záměru prodeje byli

jedinými zájemci manželé Soňa a Libor Hofe-
rovi. Vzhledem k omezení možnosti stavby
z důvodu vedení el. napětí a v souvislosti s po-
lohou pozemku současně žádají o možnost
slevy.

Pan starosta konstatoval, že poskytnutí sle-
vy není nijak řešeno v podmínkách pro prodej
pozemků v této lokalitě (větev D), proto dle
názoru rady města nelze slevu poskytnout.

Zastupitelstvo má dle názoru pana starosty
tři možnosti:

- Prodat parcelu dle schválených podmínek
tj. bez slevy.

- Znovu zveřejnit za stejných podmínek.
- Změnit pravidla k prodeji tak, aby zohled-

ňovala složitější umístění stavby na parcele.
Pokud by však tato nová pravidla byla přijata,
nemohl by být prodej řešen na tomto zastupi-
telstvu, neboť by musel být zveřejněn záměr
prodeje dle nových pravidel, aby měli všichni
občané stejné podmínky.

Pan starosta z tohoto důvodu připravil mož-
nou variantu změny podmínek. Tento návrh
obsahoval i nadále podmínku doplatku nákla-
dové ceny v případě prodeje parcely, nicméně
by zde již nebyla podmínka, že nabyvatel musí
doplatit rozdíl v ceně kupní (390 Kč/m2) a ná-
kladové (650 Kč/m2), pokud nezkolauduje do
pěti let od podpisu smlouvy. Zároveň by se
v případě kolaudace do pěti let neposkytovala
žádná bonusová částka.

Pan Ing. Štangl s novými pravidly nesou-
hlasí, neboť by mohl být pozemek dlouhodobě
nevyužitý a přimlouvá se snížit cenu pozemku
obecně (např. na 300 Kč/m2), tím bude dána
možnost koupě i jinému zájemci a tudíž slou-
žit k zastavění pro jinou rodinu.

Pan Bc. Vochoska se přiklonil k názoru
opakovaně zveřejnit záměr pozemek prodat
dle původních podmínek.

Pan Mgr. Rolínek uvedl, že pokud manželé
Hoferovi neuvažují stavět a spíše pozemek
chtějí využít v budoucnu pro své děti, tak by se
měla dát ostatním možnost stavby v rámci
Podmínek pro prodej stavebních pozemků -
větev D. Je tedy pro opakované zveřejnění zá-
měru.

Pan Ing. Štangl uvedl, že Stavební úřad
MěÚ k pozemku má informace a potencionál-
nímu zájemci je může podat.

Pan starosta uvedl, že za současných pod-
mínek jsou manželé Hoferovi oficiálními ža-
dateli, zastupitelstvo by tedy mělo postupovat
tak, že nejprve projedná jejich žádost o koupi
pozemku dle původních podmínek (tj. bez ja-
kékoliv slevy). Manželé Hoferovi pak mohou
pozemek takto koupit nebo podpis kupní
smlouvy odmítnout. Poté by rada města opa-
kovaně zveřejnila záměr předmětné pozemky
prodat a proběhlo by další kolo příjmu žádostí
potenciálních žadatelů. Pokud by i v budouc-
nu o tuto parcelu nikdo neprojevil zájem,
mohlo by být jednáno o změně kupní ceny a
podmínek prodeje.

Pan Ing. Štangl označil tento postup za
správný a následně jej podpořili i další členo-
vé zastupitelstva.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemků parc. č. 300/2 o výměře 546 m2 a parc.
č. 302/1 o výměře 618 m2 v k. ú. Nové Hrady,
manželům Liboru a Soně Hoferovým, Vito-
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razská 411, Nové Hrady za cenu 390,- Kč/m2,
za podmínek stanovených zastupitelstvem
města pro prodej parcel v lokalitě Po Zámec-
kým, větev "D" a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, p. Petr Michale, p. Mgr.
Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing.
František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vo-
choska.
Proti 0
Zdržel se 1
pí. Martina Kourková.

2.8. Směna pozemků v k. ú. Nové Hrady
K tomuto bodu a současně k bodu 2.9 podal

pan starosta společnou úvodní informaci. Mělo
by dojít ke směně a nákupu pozemků od paní
Františky Bedriové a pana Martina Bedriho
v lokalitě Jižní Město. Tím se městu umožní
realizovat prodej stavebních parcel v rámci
I. etapy výstavby ZTV Jižní Město a zároveň
umožní pokračování II. a III. etapy. Pan sta-
rosta rovněž informoval, že v rámci rozpočtu
města jsou vyčleněny finanční prostředky
k nákupu těchto pozemků.

Pan Ing. Štangl podal informaci, že toto
bylo projednáno ve finančním výboru, který
s tímto krokem souhlasí. V této lokalitě jsou
ale kombinovány pozemky města a soukro-
mých subjektů, takže se dotazoval, v jakém
poměru se tyto soukromé subjekty budou po-
dílet na zasíťování.

Pan starosta uvedl, že se jednalo se všemi
majiteli pozemků zatím pouze v souvislosti
s přípojkami plynu. Majitelé pozemků nepro-
jevili zájem o přípojky plynu, proto budou tyto
přípojky vybudovány pouze k pozemkům
v majetku města. O dalším podílu soukromých
vlastníků na vybudování sítí, za cenu za přípo-
jky a zhodnocení pozemku bude dále jednáno.

Další diskuse k oběma bodům nebyla, pro-
to bylo hlasováno nejprve o bodu 2.8., poté
o bodu 2.9.

Zastupitelstvo města schvaluje směnu po-
zemků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 870/1 o vý-
měře 850 m2, parc. č. 870/20 o výměře 250 m2

ve vlastnictví Města Nové Hrady za pozemek
parc. č. 863/21 o výměře 3 606 m2 ve vlastnic-
tví Františky Bedriové a Martina Bedriho, Síd-
liště Míru 218, Nové Hrady s doplatkem
rozdílu ve výměrách ve výši 350.840,- Kč ze
strany města a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourko-
vá, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí.
Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9. Koupě pozemků v k. ú. Nové Hrady
Zastupitelstvo města schvaluje koupi poze-

mků v k. ú. Nové Hrady parc. č. 863/9 o výmě-
ře 74 m2, parc. č. 862/1 o výměře 928 m2, parc.
č. 863/25 o výměře 2 627 m2, parc.č. 863/26
o výměře 2 794 m2, parc. č. 863/28 o výměře
28 m2, parc. č. 871 o výměře 77 m2, parc. č.
890/1 o výměře 2 799 m2 a parc.č. 890/4 o vý-
měře 1 015 m2 od Františky Bedriové a Marti-
na Bedriho, Sídliště Míru 218, Nové Hrady za
cenu 140 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem
smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Změny rozpočtu
Pan starosta uvedl, že rozpočtová opatření

již schválila rada a zastupitelstvu jsou dána na
vědomí. V rámci rozpočtových opatření jsou
zde realizovány přesuny mezi jednotlivými
položkami.

Zastupitelstvo města bere na vědomí roz-
počtová opatření č. 3/2015, č. 4/2015, č.
5/2015 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Účetní závěrka Města Nové Hrady za
rok 2014
Pan starosta uvedl, že body č. 4 a č. 5 jsou v

mnoha ukazatelích shodné. Materiál obsahuje
soubor výkazů, které město jako účetní jednot-
ka sestavuje. Závěrečný účet je rozšířen oproti
účetní závěrce ještě o hospodaření příspěvko-
vých organizací a založené organizace a zhod-
notil jejich hospodaření. Dále je ještě součástí
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
města za rok 2014, ze které vyplynuly tři méně
závažné nedostatky. Pan starosta zároveň
uvedl, že součástí závěrečného účtu je též ná-
vrh, jakým způsobem budou tyto drobné nedo-
statky odstraněny.

Podrobnější informaci o obou materiálech
následně podala tajemnice Měú Nové Hrady
Bc. Jana Káplová.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že oba tyto
body projednal finanční výbor na svém jedná-
ní s doporučením pro zastupitelstvo schválit
účetní závěrku i závěrečný účet. Pouze poža-
doval opravu ve výkazu Plnění rozpočtu za
období 1/2014 - 12/2014 - příjmy, u investiční
dotace na položce 4216 je nesprávně uvedeno
v textu "Zametací stroj" místo "Jesle", jak od-
povídá celkové dotaci.

Další diskuse k oběma bodům nebyla, pro-
to bylo hlasováno nejprve o bodu 4., poté o
bodu 5.

Zastupitelstvo města rozhodlo, že schvalo-
vaná Účetní závěrka Města Nové Hrady za rok
2014 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Města Nových Hradů a účetní
závěrku schvaluje – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourko-
vá, p. Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl,
p. Jiří Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Závěrečný účet Města Nové Hrady
za rok 2014
Zastupitelstvo města schvaluje předložený

Závěrečný účet Města Nové Hrady za rok
2014 a souhlasí s celoročním hospodařením
bez výhrad.

Zastupitelstvo města bere na vědomí a
schvaluje Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2014 s výrokem "byly zjiš-
těny chyby a nedostatky, které nemají závaž-
nost nedostatků uvedených podle písmenem
c) § 10 odst. 3 písm. b) zák. č. 420/2004 Sb."

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí opat-
ření k nápravě chyb a nedostatků, spočívající
v dodržování vyhlášky č. 410/2009 Sb., a pro-
vedení mimořádné inventarizace účtu 903
0310 - Ostatní majetek a účtu 403 - Transfery
na pořízení dlouhodobého majetku k 30. 6.
2015 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 6. Program regenerace městských
památkových rezervací (MPR)
a městských památkových zón (MPZ)
pro rok 2015
Pan starosta informoval o jednání pracovní

skupiny k tomuto programu. Původně bylo
plánováno, že hlavní část dotace bude použita
k restaurování kazatelny a kruchty v kostele.
Následně bylo město představeným kláštera
informováno, že k této aktivitě využije jiný
dotační titul. Prostředky z programu regenera-
ce MPR a MPZ byly následně přesunuty k ob-
nově městského opevnění, pro nátěr šindelové
střechy na kovárně a restaurování kamenného
schodiště v zámku. Pro příští rok by se mohlo
pokračovat v přípravě oprav městského opev-
nění, případně řešit dům zakoupený v dražbě.

Pan Ing. Štangl podal doplňující informaci
ohledně nátěru šindelové střechy na kovárně
s tím, že se v minulosti šindelová střecha řešila
z důvodu přímého požadavku památkářů.

Na tuto informaci reagoval pan starosta
s tím, že stav střechy je takový, že se bude jed-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 4

pokračování na str. 6



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ červenec 2015

nat pravděpodobně o poslední nátěr, neboť je
střecha v takovém stavu, že bude muset být
provedena větší oprava a výměna vyžilých
šindelů.

Pan Ing. Štangl doplnil, že dle tehdejšího
vyjádření památkářů měla tato šindelová stře-
cha vydržet několik desítek let, realita je však
zcela jiná. Dále se dotázal, zda je klášter při-
praven vložit částku 627.000,- Kč k opravě
městského opevnění.

Pan starosta podal informaci, že klášter je
připraven kofinancovat tuto akci dle návrhu.
Ve spolupráci města a kláštera proběhlo výbě-
rové řízení a je podepsána smlouva o dílo. Do
budoucna se jeví jako rozumné převést hradby
na město, které by zajistilo opravy, neboť sou-
kromé osoby opravy nezafinancují. Opevnění
je velké téma k diskuzi a bude řešeno i na dal-
ším jednání pracovní skupiny k tomuto prog-
ramu.

Pan Ing. Štangl informoval, že klášter dota-
ci na kazatelnu z jiného programu nakonec ne-
dostal a dotázal se, zda by bylo možné použít
finance na její opravu dle původního plánu.

Pan starosta odpověděl, že bohužel ne, ne-
boť žádosti se na ministerstvo kultury podáva-
ly nejpozději do konce dubna 2015.

Zastupitelstvo města schvaluje finanční po-
díl města na obnově kulturních památek, v rám-
ci městského programu regenerace v roce 2015,
dle údajů uvedených v tabulce (viz dole) –
11 hlasy.

Hlasování:
Pro 11
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič,
p. Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolí-
mek, pí. Alena Kedrušová, p. Petr Michale,
p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing. Eva Ševčíková,
p. Ing. František Štangl, p. Jiří Vicány, p. Bc. Jo-
sef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 1
pí. Martina Kourková.

� 7. Osadní výbory
Pan starosta seznámil s průběhem a výsled-

kem voleb do jednotlivých osadních výborů a
současně navrhl předsedy těchto výborů.

Pan Mgr. Rolínek ocenil práci Osadního
výboru Údolí a všem členům poděkoval za
práci pro osadu.

Pan starosta ocenil práci všech osadních
výborů v minulém volebním období s tím, že
vyhodnocení jejich činnosti proběhlo již na

konci jejich funkčního období v září 2014. Pan
starosta vyjádřil naději, že i v tomto období
budou osadní výbory aktivně pomáhat při roz-
voji osad.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, jaká byla
účast při návrhových volbách do osadních vý-
borů, kolik bylo oprávněných voličů a kolik
občanů volilo.

Pan starosta uvedl, že volit (a být voleni)
mohli všichni občané s trvalým pobytem v da-
ných osadách, účast při volbách byla vyšší než
při minulých návrhových volbách.

Zastupitelstvo města zřizuje tyto osadní
výbory:
Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
Osadní výbor pro Údolí

Zastupitelstvo města určuje počet členů
jednotlivých osadních výborů:
Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
- 7 členů
Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
- 3 členy
Osadní výbor pro Údolí - 3 členy

Zastupitelstvo města určuje členy jednotli-
vých osadních výborů:
Osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň

Stanislav Macho
Miroslav Vochozka st.
Karel Svoboda ml.
Josef Sýkora
Oldřich Procházka
František Krtek
Pavel Vicány ml.

Osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
Ladislav Duspiva st.
Dušan Kudlač
František Lavička

Osadní výbor pro Údolí
Pavel Hobizal
Marek Petrášek
Jiří Matějka
Zastupitelstvo města volí předsedou osad-

ního výboru pro Byňov, Jakuli a Štiptoň p.
Stanislava Macha.

Zastupitelstvo města volí předsedou osad-
ního výboru pro Nakolice, Oboru a Vyšné p.
Ladislava Duspivu st.

Zastupitelstvo města volí předsedou osad-
ního výboru pro Údolí p. Marka Petráška – 12
hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.

Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.
Proti 0
Zdržel se 0

� 8. Jmenování velitele JSDHO Údolí
Pan starosta uvedl, že rada byla požádána

o schválení nového velitele jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Údolí.

Nejdříve by však mělo zastupitelstvo od-
volat z funkce pana Jiřího Matějku a zároveň
mu poděkovat za jeho dlouholetou činnost
(člen SDH od r. 1968). Rada města proto do-
poručila poskytnutí finančního daru ve výši
15.000.- Kč.

Pan Ing. Štangl uvedl, že dlouhodobě s p.
Matějkou spolupracoval a navrhl zvýšení fi-
nančního daru o 5 000,- Kč.

Pan Mgr. Rolínek tento návrh na zvýšení
doporučuje, neboť pan Matějka velice dobře
ve své funkci velitele pracoval.

Pan starosta souhlasil s navýšením daru
s tím, že v kompetenci rady města je rozhodo-
vat o finančních darech do 20.000,- Kč, zastu-
pitelstvo pak rozhoduje o částkách vyšších
než 20 000,- Kč. Aby nedošlo k pochybení při
výkladu, doporučil stanovit částku daru na
20 100,-Kč s tím, že do této částky bude za-
komponován dar schválený radou. Stejně jako
v případě obdarování bývalého velitele JSDH
Nové Hrady pana Papouška půjde o formu
věcného daru v dané výši.

Následně zastupitelstvo jmenovalo nového
velitele, kterým bude pan Michal Konečný.
Ke jmenování nového velitele vydal souhlas i
Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

20.05 odešel Ing. Štangl a dostavil se
p. Michal Konečný

20.08 se vrátil Ing. Štangl
Starosta města po schválení usnesení pře-

dal dárkový koš panu Matějkovi a jménem za-
stupitelstva města poděkoval za jeho činnost
s tím, že i nadále bude předávat své zkušenosti
svým nástupcům. Zároveň pan starosta popřál
mnoho úspěchů při výkonu funkce velitele
panu Konečnému.

Zastupitelstvo města odvolává z funkce
velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů
Údolí p. Jiřího Matějku.

Zastupitelstvo města jmenuje p. Michala
Konečného velitelem jednotky sboru dobro-
volných hasičů Údolí.

Zastupitelstvo města schvaluje navýšení
poskytnutí věcného daru z původní hodnoty
15 000,- Kč schváleného radou města na cel-
kovou částku 20 100,- Kč panu Jiřímu Matěj-
kovi, Údolí 141, 374 01 Trhové Sviny –
12 hlasy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

Přehled akcí zařazených do Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2015:

Název akce Vlastník Program
MPR Podíl města Vlastní

zdroje
Nezpůsobilé výdaje hrazené

žadatelem

Kovárna čp. 36 – Oprava a dvojitý nátěr šindelové
střechy a dřevěných venkovních částí budovy Město Nové Hrady 80000 Kč 80 000 Kč 0 Kč

33 600 Kč
Neuznatelné položky a DPH

Obnova městského opevnění Rodina Panny Marie 459 000 Kč 91 993 Kč 368 940 Kč
193 186 Kč

Neuznatelné položky a DPH

Restaurování kamenného schodiště, vč. ostění a
kamenného soklu – vých. křídlo

Centrum výzkumu globální
změny AV ČR, v.v.i. 88 000 Kč 0 Kč 773 Kč

18 643 Kč
Neuznatelné položky a DPH

CELKEM: 627 000 Kč 171 993 Kč 369 713 Kč 245 429 Kč

pokračování na str. 7
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Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Ivan Dorotovič, p.
Mgr. Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek,
pí. Alena Kedrušová, pí. Martina Kourková, p.
Petr Michale, p. Mgr. Tomáš Rolínek, pí. Ing.
Eva Ševčíková, p. Ing. František Štangl, p. Jiří
Vicány, p. Bc. Josef Vochoska.

Proti 0
Zdržel se 0

� 9. Prodloužení návratné finanční
výpomoci Společnosti Rožmberk o.p.s.
Pan starosta podal informaci k současnému

stavu vyúčtování projektu s tím, že od minulé-
ho prodloužení splacení návratné finanční vý-
pomoci nedošlo k příliš velkému posunu
u poskytovatele dotace. Ze strany Společnosti
Rožmberk byla v listopadu 2014 podána žá-
dost o proplacení, poskytovatel dotace provedl
v únoru kontrolu projektu na místě, nicméně
od této doby nevydal ani zápis o provedené
kontrole, ani jinak písemně nesdělil, jak bude
dotace vyplacena.

Po osobní intervenci starosty města bylo
sděleno, že projekt musí být s ohledem na ně-
které možné problematické body konzultován
s hlavní centrálou poskytovatele dotace v Pra-
ze. Z ústně podané informace nicméně vyplý-
vá, že poskytovatel dotace potřebuje některé
otázky dovysvětlit, poté by mělo dojít k vypla-
cení dotace.

Pan starosta dále dodal, že ze strany Spo-
lečnosti Rožmberk nedošlo k žádným zjev-
ným chybám. Jakmile tento projekt bude
Společnosti Rožmberk o. p. s. proplacen od
poskytovatele dotace, vrátí se finanční výpo-
moc Městu Nové Hrady.

Pan Mgr. Rolínek se dotázal, zda je město
partnerem v rámci projektu.

Pan starosta informoval, že město není
přímým partnerem, tento projekt se dělá v
součinnosti, neboť zastupitelstvo města při
schválení poskytnutí finanční výpomoci a
poskytnutí částky ke kofinancování projektu
stanovilo, že výběrová řízení a další kroky
budou vždy s Městem Nové Hrady konzulto-
vány.

Pan Bc. Vochoska má z prodloužení obavy
a za sebe se hlasování zdrží.

Pan starosta informoval, že v případě ne-
schválení prodloužení splatnosti finanční vý-
pomoci by se společnost Rožmberk o. p. s.
dostala do stavu, kdy bude vůči městu de facto
dlužníkem, neboť ve smlouvě je uvedeno pe-
nále, pokud nedojde k včasnému splacení fi-
nanční výpomoci. S ohledem na to, že projekt
byl od počátku konzultován s radou města,
podpořen výpomocí a kofinancováním zastu-
pitelstvem a zejména, že jde o přímou investici
do majetku města, zdá se mu tento krok špatný
a doporučuje splatnost prodloužit.

Pan Ing. Štangl uvedl, že již od projednává-
ní schválení projektu ve výboru místní akční
skupiny pro tento projekt nebyl, stejně jako
minule se hlasování zdrží.

Pan Mgr. Jarolímek uvedl, že schválení
nebo neschválení není o tom, že se město této
částky vzdává, je to pouze prodloužení do ur-
čitého termínu. Poskytovatel dotace (SZIF)
musí určitě rozhodnout, z jeho strany je to
pouze formální krok.

Pan starosta rovněž upozornil, že v součas-
né době se jedná pouze o prodloužení splat-
nosti.

Pan Michale řekl, že nezbývá než žádost o
prodloužení lhůty ke splacení návratné finanč-
ní výpomoci schválit, neboť by následně hrozi-
lo, že vzniklé penále bude muset město
odpouštět, což považuje za zbytečnou kompli-
kaci.

Zastupitelstvo města schvaluje prodlouže-
ní splatnosti návratné finanční výpomoci ve
výši 250.600,- Kč Společnosti Rožmberk o. p.
s. k realizaci projektu "Aktivní kovářské mu-
zeum", do 31. 12. 2015 s tím, že Společnost
Rožmberk o. p. s. vrátí finanční výpomoc
Městu Nové Hrady nejpozději do 14 dnů po
obdržení dotace ze strany poskytovatele dota-
ce a pověřuje starostu podpisem dodatku –
8 hlasy.

Hlasování:
Pro 8
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, pí. Martina Kourková, p. Petr Michale,
pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Jiří Vicány.

Proti 0
Zdržel se 4
p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Tomáš Rolínek, p.
Ing. František Štangl, p. Bc. Josef Vochoska.

� 10.  Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 11.  Diskuse
Pan starosta informoval o jednání rady kra-

je 14. 5. 2015 v Nových Hradech, kde se pro-
jednávaly směny pozemků, darování pozemků
a komunikace.

20.25 odešel Mgr. Jarolímek
Rekonstrukce komunikací bude řešena

s Mgr. Krákem.
20.30 se vrátil p. Mgr. Jarolímek
Pan starosta dále informoval o stavu komu-

nikace v Údolí, která je ve správě SÚS.
20.32 odešel p. Dorotovič
Pan starosta seznámil s průběhem a dokon-

čením komunikace na Jakuli. Byl zde vybudo-
ván chodník, chodníky podél Prefy by se měly
rekonstruovat v budoucnu. V projektu Správy
a údržby silnic bylo pouze řešení průtahu, ne
však parkovací plochy. U železniční stanice
nejsou navíc pozemky města, ani Jihočeského
kraje, ale dráhy. Proto nemohlo být parkoviště
zahrnuto do realizovaných prací a parkoviště
bylo částečně zaasfaltováno pouze zbylým as-
faltem z finišéru.

20.35. se vrátil p. Dorotovič
Pan starosta podal informaci ke komunika-

ci na Veveří, kde v rámci projektu Státního po-
zemkového úřadu probíhá pokládka asfaltu.
V budoucnu bude ještě nutno opravit úsek
mezi střelnicí a vodárnou. Tento úsek nemohl
být v projektu řešen, neboť se jedná o jiné ka-
tastrální území. V současné době je však již
jednáno o pokračování prací.

Pan Dorotovič předložil plán Kontrolního
výboru a informoval, že místopředsedou vý-
boru byl zvolen p. Leštianský. Pan starosta
sdělil, že plán Kontrolního výboru bude před-
mětem schválení v Zastupitelstvu města č. 6.

Pan Ing. Štangl se dotázal v jaké roli je
město k opravě komunikace na Jakuli. Pan
starosta podal informaci, že opravu financuje
kraj z ROP, 36 m obrubníků financuje město
včetně zámkové dlažby.

Pan Mgr. Rolínek se dotazoval na možnost
využití objektu Jeslí pro oddíl Junáku a předal
slovo pan Aksamitovi. Pan Aksamit (občané)
by chtěl pro oddíl Junáku získat větší prosto-
ry, které by mohl využívat při výměnných po-
bytech jiných oddílů.

Pan starosta podal informaci o budoucím
využití jeslí s tím, že pan Aksamit se může do
objektu dojít podívat. Následně může být jed-
náno o poskytnutí prostor v objektu. V objektu
bývalých jeslí je plánována instalace keramic-
ké dílny, tvůrčích dílen, zázemí pro školní
družinu, připravuje se projekt k přesunu kni-
hovny a část prostor je plánována pro před-
školní vzdělávání.

20.50 odešel p. Dorotovič
Pan Mgr. Jarolímek informoval o setkání

Školské rady, kdy byl zvolen předsedou p. Da-
vid Kaftan.

Pan Macho (občané) poděkoval za vzorné
posečení obce Byňov, které provedly Tech-
nické služby města Nových Hradů před koná-
ním Dětského dne.

20.53 se vrátil p. Dorotovič
Pan starosta rovněž informoval o ZTV Již-

ní Město, kde musela být proti předpokladu
posunuta doba realizace, neboť musí být pro-
vedena rekonstrukce kanalizace z Vilové čtvr-
ti k autobusovému nádraží a výměna kabelů
VN společnosti E.ON. Rekonstrukce kanali-
zace musela být vysoutěžena samostatným
výběrovým řízením, teprve poté mohla vítěz-
ná firma objednat trubky. Proto byly práce
v tomto úseku pozastaveny. Dokončení první
části prací (kanalizace, voda, plyn, veřejné
osvětlení + přípojky) by mělo být na konci
června, komunikace, odvodnění a chodníky
pak do konce srpna.

Pan Macho (občané) upozornil, že poze-
mky v Nových Hradech se prodávají ve stejné
ceně jako v osadách, takže nikdy nebude
Osadní výbor Byňov, Jakule a Štiptoň souhla-
sit s prodejem za tyto částky.

Pan starosta podal informaci, že tato inter-
pretace není správná. I v Nových Hradech jsou
určené cenové skupiny (140,- Kč, 100 Kč, 70,-
Kč), stejně tak v osadách (intravilán 100,- Kč,
extravilán 70,- Kč). K této problematice je
však možno diskutovat na některém z dalších
jednání osadního výboru.

Pan starosta dále informoval, že rada města
plánuje pravidelná setkání s osadními výbory
a že s ohledem na zpracovávání plánu rozvoje
osad předpokládá velmi úzkou spolupráci
s osadami v blízké době.

� 12.  Závěr a usnesení
Starosta města poděkoval všem přítom-

ným zastupitelům a občanům za účast na
5. veřejném jednání zastupitelstva Města No-
vých Hradů.

Starosta města ve 21.00 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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Elektronovela zákona o odpadech ulehčí život spotřebitelům
Takzvaná elektronovela zákona o odpadech, která zavádí v České

republice do praxe nové požadavky evropské směrnice, začala platit od
1. října 2014. Některá její ustanovení nabyla účinnosti ihned, jiná bě-
hem roku 2015. Poslední změny vstoupí v platnost až v roce 2018.

Novela vychází ze Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických
a elektronických zařízeních, která mimo jiné nařizuje členským státům,
aby - na základě uplatnění zásady rozšířené odpovědnosti výrobce - do-
sáhly stanovené minimální úrovně sběru vypočítané z průměrného
množství elektrozařízení uvedených na trh za předcházející tři roky.
V roce 2016 to má být 40 %, v roce 2021 už 65 %.

Pro splnění tohoto cíle plánuje Ministerstvo životního prostředí,
prostřednictvím návrhu Plánu odpadového hospodářství ČR pro roky
2015-2024, meziročně navyšovat zpětný odběr a oddělený sběr o 5 %.
Stávající úroveň sběru se pohybuje na úrovni 30 %.

Nové povinnosti
V novele je s platností od 1. 10. 2014 uzákoněna například povin-

nost prodejců elektra s prodejní plochou větší než 400 m2 zdarma ode-
bírat a předávat k recyklaci všechny malé spotřebiče bez nutnosti
zakoupit nové zboží.

Nikdo jiný než zpracovatel, prodejce nebo provozovatel sběrného
dvora či jiného místa zpětného odběru, už také nesmí přijímat elektroza-
řízení a elektroodpady. Výkupny kovů, ale i sběrné dvory, pokud nemají

smlouvu s výrobcem nebo s provozovatelem kolektivního systému,
tedy musejí tyto věci odmítnout. S tím souvisí také ta část novely, podle
které vyjma zpracovatele nesmí nikdo elektrozařízení nebo elektro-
odpad jakkoliv upravovat, využívat nebo odstraňovat.

I při prodeji elektra přes internet je nyní povinné informovat o způ-
sobu zajištění jeho zpětného odběru, sběrná místa musejí být povinně
zřízena ve všech obcích a městských částech s více než 2000 obyvateli.

Další ustanovení elektronovely se týkají nových povinností výrobců
a jimi zřízených kolektivních systémů. Od 1. ledna 2015 musejí napří-
klad vést evidenci toku zpětně odebraných spotřebičů z míst zpětného
odběru až po zpracovatele.

S platností od 1. června roku 2015 má také vzniknout jednotný re-
gistr míst zpětného odběru za účelem sdílení informací pro spotřebitele
o možnosti odevzdat elektrozařízení. Údaje do něj budou poskytovat
prostřednictvím dálkového přístupu všichni výrobci a provozovatelé
míst zpětného odběru. Tento registr tak bude jediným a jednotným
zdrojem pro občany, pokud budou hledat, kde mají odevzdat své spot-
řebiče a nemusejí informace vyhledávat na webových stránkách jednot-
livých systémů (www.mzp.cz).

Novela mění také rozdělení jednotlivých druhů spotřebičů do skupin.
Ze stávajících 10 se stane pouze šest. Změna ale vstoupí v platnost až
k 15. 8. 2018 a bude mít dopady především na výrobce a zpracovatele.

ÚSPORA EMISÍ
Město Nové Hrady

obdrželo od společnosti EKO-KOM, a.s.
osvědčení o úspoře emisí za rok 2014.

Díky recyklaci a využití papíru, skla,
plastů, kovů a nápojových kartónů,

obyvatelé našeho města a přilehlých
osad přispěli ke zlepšení životního

prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jsme dosáhli,

představuje:
Emise CO2 ekv. 147,970 tun

Úspora energie:
3 439 131 MJ

Děkujeme Vám, že třídíte!
OŽP

Provoz moštárny v Borovanech
MAS Sdružení Růže nabízí službu lisování ovocného moštu z donesených jablek a hrušek
a pasterizaci moštu. Moštárna bude v provozu cca od 15. srpna.

Ceny za služby:

lisování ovoce 3 Kč/kg (mytí, drcení a lisování) – nutno mít své nádoby na odvoz moštu

Pasterizace 3 Kč/l moštu

Pasterizace moštu je možná do vlastních nádob (skleněných nebo PET), nebo možno na místě
zakoupit sytém „Bag in box“ = plastový pytlík na 5 l moštu s kohoutkem za 18 Kč, kartonová
krabice za 12 Kč,

Provoz moštárny po dohodě: Václav Štumbauer, tel.: 723 260 676

MAS dále nabízí zapůjčení mobilního drtiče a lisu ovoce, káru, elektrocentrálu pro použití
drtiče a lisu mimo zdroj. Nabízíme i další inventář – stánky, stany, skákací hrad, sušárnu
ovoce.

Přehled inventáře k zapůjčení, ceny, zápůjční řád i rezervační systém naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže



červenec 2015 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 9

Výstavba ZTV Jižní Město
Město Nové Hrady provádí první etapu svého dlouhodobé-

ho plánu realizace ZTV Jižní Město – nových inženýrských
sítí a komunikací pro zástavbu novými rodinnými domy.

Tato první etapa realizace je umístěna na pozemcích nad
bývalými zahrádkami pod Vilovou čtvrtí.

První částí této etapy realizace je provedení inženýrských
sítí - vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, plynovodu a
veřejného osvětlení. Zhotovitelem této části realizace je fir-
ma Zvánovec a. s. České Budějovice a termín realizace je do
konce června 2015.

V průběhu provádění prací byl zjištěn havarijní stav kanalizačního sběrače z Vilové čtvrti
ke garážím u autobusového nádraží a nutnost jeho výměny současně s realizací inženýrských
sítí před provedením nových komunikací.

Další, navazující částí této etapy realizace je provedení komunikací a chodníků pro ZTV
včetně odvodnění v rámci projektu „Výstavba a zkapacitnění místních komunikací v Nových
Hradech“, který je, společně s komunikací Pod Vodárnou, spolufinancován EU prostřednic-
tvím ROP. Zhotovitelem této části realizace je EUROVIA CS a. s., závod České Budějovice.
Termín dokončení prací je po zjištění nutnosti provedení výměny kanalizačního sběrače upra-
ven do konce srpna 2015.

Společnost E.ON provádí současně jako vlastní investici rozvody kabelů el. proudu pro
realizované ZTV a výstavbu nové trafostanice. Část těchto prací je z důvodu propojení se stá-
vající sítí a výstavbou nové trafostanice prováděna také mimo staveniště ZTV, a to v komuni-
kaci kolem domků nad bývalou skládkou, ve staré cestě kolem čp. 217 a 223 a mezi
bytovkami ŽPSV.

Zároveň s těmito pracemi společnost E.ON provádí převážně mimo staveniště ZTV další
výměnu kabelů VN a přeložení vzdušného vedení VN do podzemních kabelů. Tyto práce jsou
koordinovány s realizací ZTV a ovlivnily termín jeho dokončení. Výměna kabelů VN se týká
prostoru mezi bytovkami ŽPSV a mezi zahrádkami k bytovkám v sídl. Míru.

Termín dokončení těchto prací je do konce září 2015.
V prostoru mezi zahrádkami k bytovkám v sídl. Míru bude později položen i nový kabel

NN s možností připojení přilehlých zahrad.
Uživatelům zahrádek se omlouváme za způsobené obtíže v přístupu k zahrádkám a žádá-

me o pochopení situace. Uživatele žádáme o vstup na staveniště pouze v nutných případech
zásadně mimo pracovní dobu na stavbě.

Průchod z Vilové čtvrti k autobusovému nádraží bude uzavřen po celou dobu realizace
projektu do srpna 2015.

Upozorňujeme na zákaz vstupu všech osob na staveniště.
Neukázněné osoby zdržují provádění prací a vystavují nebezpečí sebe i pracovníky na stavbě.

Hasiči informují
Rád bych Vás seznámil s činností jednotky sboru dobrovolných hasičů Nových

Hradů. Hasiči zasahovali k 18. 6. 2015 celkem u 17 mimořádných událostí, z toho
u 5 požárů a 12 technických pomocí (sem řadíme odklizení překážek ze silnice, nou-
zové otevření dveří, pomoc ZZS, apod.). Od dubna se řadí naše jednotka mezi ty, co
používají aplikaci RescueNavigator. Jedná se o moderní způsob komunikace, pomocí
tabletu, mezi velitelem a operačním důstojníkem HZS JčK. Aplikace se spustí záro-
veň s vyhlášením poplachu a rovnou obsahuje informace o události, včetně polohy
pro využití navigace. Velitel družstva poté jen odesílá statusy o činnosti jednotky
v místě zásahu.

V letošním roce se do výjezdového týmu zařadilo dalších pět členů, kteří v tuto
dobu právě dokončují výcvik. Začátkem června proběhla také volba nového zástup-
ce velitele JSDH, kterým se stal pan Roman Matějka. Více o Novohradských hasi-
čích najdete na našem webu,  sdhnovehrady.webnode.cz Bandík M.

SOPTÍCI
informují

Vážení občané Nových Hradů, již v minu-
lém čísle NZ jsem Vás informoval o výsledcích
odvodové soutěže jarního kola Hry Plamen,
které se konalo v osadě Jílovice. V jarním kole
jsme vybojovali v kategorii starších první místo
a v kategorii mladších druhé a sedmé místo. Prv-
ní a druhé místo umožnilo postup na Okresní
kolo Hry Plamen, které se konalo dne 30. květ-
na ve Zlivi u Českých Budějovic. Obě naše
družstva (starší, mladší) se umístila v první de-
sítce a to na sedmém místě. Možná se bude
zdát pro „neznalé“ požárního sportu, že sedmé
místo se nedá považovat za nikterak velký
úspěch, ale věřte mi, že v Okresním kole jsou
zařazeny disciplíny z celoroční Hry Plamen
(podzimního a jarního kola), které jsou jak fy-
zicky tak i psychicky velmi náročné viz přilo-
žená fota. Dovolte mi osobně ohodnotit tento
výsledek našich SOPTÍKŮ a to velkým uzná-
ním, protože: jen účast na Okresním kole je
vizitkou úspěchu v požárním sportu a jen ti
nejlepší se mohou zúčastnit. Závěrem bych
chtěl poděkovat všem rodičům za podporu
svých SOPTÍKŮ, všem členům SDH za jejich
pomoc a panu starostovi Nových Hradů Mgr.
Vladimíru Hokrovi za finanční podporu.

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka
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Terénní sociální služby umožní (nejen) seniorům zůstat doma
V Nových Hradech a okolí funguje pečovatelská služba obecně prospěšné společnosti

Ledax již sedmým rokem. Co služba zahrnuje a na koho se v případě potřeby obrátit, jsme se
zeptali sociální pracovnice Mgr. Andrey Procházkové

Komu je vaše služba určena?
Pečovatelská služba je určena osobám, které

potřebují péči z důvodu věku, chronického one-
mocnění nebo zdravotního postižení. Služba je
tzv. „terénní“, což znamená, že za vámi přijede-
me a poskytneme vám péči přímo u vás doma.

Kdo vás o službu žádá?
V praxi to vypadá většinou tak, že o naši

službu žádají převážně sami senioři nebo o ni
žádají rodinní příslušníci, protože potřebují
pomoc s péčí o své blízké. Úzce spolupracuje-
me i se sociálními odbory městských úřadů,
takže budoucí uživatelé mají možnost se o nás
dozvědět i touto cestou.

Kde všude působíte?
Působíme na celém území obce s rozšíře-

nou působností Trhové Sviny. V Nových Hra-
dech sídlíme přímo v Domě s pečovatelskou
službou, ale za svými uživateli dojíždíme do
jejich domácností ve městě i v menších obcích
a vesničkách, jako jsou např. Horní Stropnice,
Olbramov, Dobrá Voda, Hojná Voda, Údolí,
Byňov, Hranice a mnohé další.

S čím vším vlastně pomáháte vašim uživate-
lům?

Pomáháme např. s přípravou a zajištěním
stravy (dovoz obědů), s osobní hygienou (kou-
pání, omývání na lůžku), s chodem domácnosti
(úklid domácnosti, praní a žehlení prádla, náku-
py) nebo zprostředkováváme kontakt se spole-
čenským prostředím (procházky, doprovod
k lékaři, na poštu či úřad). Našim uživatelům
ale i venčíme domácí mazlíčky nebo děláme
pedikúru. Poskytujeme bezplatně základní
sociální poradenství. Našim uživatelům vel-
mi často pomáháme s vyřízením příspěvku na
péči, poradíme, kde o dávky žádat, pomůžeme
vyplnit tiskopisy nebo pomůžeme s vyplněním
žádostí do domovů pro seniory, apod.

Dále pro ně pořádáme různě zaměřené akce,
tzv. aktivizace, kde se mohou potkávat, pobavit
se a společně strávit čas.

Kolik hodin denně se o své uživatele staráte?
O naše uživatele pečujeme v různých den-

ních dobách. Někomu pomáháme s ranní hy-

gienou a snídaní, někomu vozíme obědy a
chodíme na nákupy, jinde zase třeba chodíme
pomáhat s úklidem. Pečovatelská služba je ča-
sově vymezena a my ji poskytujeme ve všední
dny od 6:30 do 18:00 hod., o víkendech a svát-
cích od 7:00 do 13:00 hod. V Trhových Svi-
nech a Borovanech poskytujeme také osobní
asistenci, která je zajištěna 7 dní v týdnu, 24 ho-
din denně.

Aktuálně se v médiích hodně řeší stížnosti na
neregistrované poskytovatele sociálních slu-
žeb. Patříte mezi registrované poskytovatele?
Co to znamená v praxi?

Ano, společnost Ledax o.p.s. je registrova-
ným poskytovatelem a je pod přísnou kontro-
lou Ministerstva práce a sociálních věcí stejně
jako ostatní, registrovaní, poskytovatelé.

Registrovaná sociální služba v praxi zna-
mená, že ten kdo ji poskytuje, se musí řídit zá-
konem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách,
ze kterého plynou různé povinnosti, např. mít
zavedené tzv. „Standardy kvality sociálních
služeb“. Velmi zjednodušeně se dá říci, že je
to obsáhlý soubor pravidel a povinností, který-
mi se musíme ve své práci řídit. Tím jsme
schopni garantovat úroveň kvality poskytova-
ných služeb a náš uživatel má jistotu, že pos-
kytujeme službu tak, jak ukládá zákon.

Vraťme se tedy zpět ke službám. Jak má pří-
padný zájemce o pečovatelskou službu začít?

Ideální je se telefonicky obrátit přímo na
mě – Andrea Procházková tel.: 607 053 465 - a
spolu si upřesníme, co zájemce konkrétně pot-
řebuje, případně si rovnou domluvíme osobní
schůzku. Schůzka probíhá nejčastěji přímo
v domácnosti zájemce, jednak je to pro budou-
cího uživatele pohodlnější a také sociální
pracovník potřebuje znát prostředí uživatele.

V případě, že se se zájemcem o službu domlu-
víte na jejím poskytování, je třeba uzavřít ně-
jakou písemnou smlouvu?

Ano, je potřeba písemně uzavřít smlouvu
o poskytování služby. Smlouvu lze uzavřít na
dobu neurčitou nebo určitou, např. týden, mě-
síc apod. podle potřeby. Někdy dojde k situaci,

že si rodina přeje zajistit péči pro svého blíz-
kého, ale ten nemá zájem. Bohužel, pak péči
poskytnout nemůžeme, neboť smlouva i přímá
péče je vždy vázaná na konkrétného člověka
(nemá-li ze zákona určeného opatrovníka).

Jak je to s úhradou za služby a kolik služby
stojí?

Hradí se pouze ty úkony, které byly skuteč-
ně využity. Úhrada probíhá jednou měsíčně, a
to zpětně. Běžná cena u pečovatelské služby je
30 Kč za 15 minut, ale pak jsou i tzv. ceny za
úkon, protože třeba praní prádla se nedá počí-
tat na minuty. Sazebník (ceník) služeb je vždy
součástí smlouvy a najdete ho i na našich
stránkách www.ledax.cz

Zde bych zmínila možnost úhrady služeb
z příspěvku na péči, s jehož vyřízením Vám
rádi pomůžeme, viz výše.

Je ještě něco co byste závěrem chtěla dodat?
Možná bych jen ráda zmínila, že pečova-

telky, se kterými tvoříme náš tým, jsou ženy,
které v Ledaxu pracují řadu let a pocházejí pří-
mo z míst, kde službu poskytujeme, takže zna-
jí místní komunitu, podmínky i život zdejších
lidí. Důležitým rozměrem naší práce je „do-
hled“ nad situací a zdravím našich uživatelů,
zda jsou při návštěvě pečovatelky v pořádku,
což je významné především u seniorů žijících
osamoceně. Uživatelé pečovatelky většinou
znají jmény a vědí, že dnes přijde Mirka nebo
Eva a přinese jim nákup nebo oběd a postará
se o ně, vyřídí potřebné záležitosti. To dává
naší práci osobnější rozměr, za což jsem moc
ráda.

Děkuji za rozhovor. www.ledax.cz

Sociální pracovnice Mgr. Andrea Procházková
(v civilu) s pečovatelkami Miroslavou Strejčko-
vou a Evou Brychovou.

ČSOP A SENIORKLUB NOVÉ HRADY

pořádá ve dnech 21.– 23.8.2015

výlet na Moravu
Výlet je vhodný pro všechny generace.

Program: Buchlovice (zámek), Velehrad (kostel + archeo skanzen Modrá),
Rožnov pod Radhoštěm (skanzen), Radhošť, Hostýn . . .

Cena 1.500,- Kč zahrnuje:
dopravu (700,- Kč), 2x nocleh, 2x snídani a 2x večeře (800,- Kč)

Zájemci se přihlásí u paní Hambergerové na tel. 725 713 655
nejpozději do 31.7.2015

Vzhledem k výši ceny zájezdu je možnost ji uhradit po částkách 500,- Kč
u paní Hambergerové. Celá částka však musí být splacena do konce července 2015.

Zájemcům budou informace o výletu upřesněny
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Zprávičky ze školky
„Ukliďme svět“. K oslavě Dne Země jsme

s dětmi opět vykročili na místa, kam si děti
s námi rády chodí hrát, a tato místa jsme očistili
od nepořádku, který pochází od lidské činnosti.
Děti z každé třídy nasbíraly pytle předmětů,
které do přírody nepatří.

„Krůčky bezpečí“, děti se setkaly s poli-
cisty Policie ČR. Zopakovaly si, jak mají
chránit své bezpečí a bezpečně se chovat na
silnici i při hrách, prohlédly si policejní
auto a motorku, želízka a na rozloučenou jim
zablikal majáček.

Poslední plavání v Borovanech zakončilo
předplaveckou přípravu předškoláků.

Děti z MŠ se zúčastnily soutěže Zvonek
z Novohradských hor. Recitační obor pořádala
školka z Nových Hradů v divadelním sále
zámku, Akademie věd, pod patronací paní
Ivany Hokrové. Zapojily se mateřské školy
z Horní Stropnice, Benešova nad Černou,
Rapšachu a Malont. Pěvecký obor organizo-
vala Základní a Mateřská škola Horní Stropni-
ce a výtvarný obor Mateřská škola Benešov
nad Černou. V kategorii dětí předškolního
věku, kterou jsme letos poprvé pořádali s ma-
teřskými školami, vyhráli a byli odměněni
úplně všichni soutěžící a děkujeme jim za
reprezentaci. Odměnou všem recitátorům a
zpěváčkům byl pobyt ve wellness oáze
v Rezidenci.

Posledního dubna byl na zahradě MŠ slet
čarodějnic a čarodějů. Při hudbě si všichni za-
tančili a zadováděli, nechyběly ani čarodějnic-
ké hry, soutěže, čarování a kouzlení. Děti si
také vyzdobily májku na zahradě s písní
„Marjánko, stavějí ti máje“.

V měsíci květnu probíhaly ve všech třídách
besídky k svátku matek, kde děti ukázaly, co
všechno se pro maminku naučily a jaký dárek
pro maminku vyrobily.

Ke Dni dětí mateřská škola pořádala
9. Sportovní hry. Děti soutěžily v mnoha dis-
ciplínách na stanovištích na zahradě. Letos
nám počasí přálo a děti získaly odměny, které
daroval obchod Flop jako sponzorský dar.
Děkujeme.

Na konec školního roku se děti ještě vyfo-
tografovaly, předškoláci se rozloučili se škol-
kou a školní výlety jsme letos pojali jako pěší
turistické po okolí. Při Pohádkové párty na za-
hradě si děti opět zasoutěžily, zatančily a
zazpívaly.

Jeden výlet si uskutečnili Broučkové a Slu-
níčka. Autobusem vyrazili do Třeboně na do-
pravní hřiště. Tam se celé dopoledne učili
jezdit na koloběžkách jako auty po silnici, kru-
hovém objezdu, světelné křižovatce a železnič-
ním přejezdu a také se střídali v roli chodců.

Od 1. července má školka v provozu jednu
třídu, kam mohou chodit děti, jejichž rodiče
nemají dovolenou a musí chodit do práce. Os-
tatní děti si budou užívat prázdnin a dovolené
s rodiči nebo prarodiči. Zavřeno bude ve škol-
ce od 27. 7. do 7. 8. 2015, dva týdny. Přejeme
všem dětem hezké léto, plné her, koupání, vý-
letů a návštěv, ať se ve zdraví 1. září, po
prázdninách, vrátí do své školky.

Vaše školkaJ
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Jak se Broučci loučili s mateřskou školou
Poslední měsíc v mateřské škole měli Broučci opravdu pestrý. Hned

1. 6. na ně čekaly sportovní hry, při kterých prokázaly své sportovní
schopnosti. Všichni uspěli a byli odměněni diplomem, medailemi a ba-
líčkem sladkostí.

Kdo chtěl, vyfotil se s Bobem a Bobkem a připomněl si hokejové
mistrovství. Pozvali jsme také paní Jandovou a všechny děti mají na pa-
mátku krásné fotky.

Nejvíce se ale děti těšily na náš celodenní výlet k vodopádu. Ve
dvou skupinách si zahrály na Všeználky, kdy cestou hledaly a plnily
různé úkoly. Užívaly si hlavně zastávek, kdy postupně mizely zásoby
jídla a pití z batůžků. S radostí jsme využili pozvání manželů Dolan-
ských do Lázniček na zmrzlinu. Bylo to super, moc a moc děkujeme.

Nečekané překvapení nás čekalo pod Švýcarskou chatou, kde od rodičů
Pepíčka Krišše dostaly děti ještě bonbony. I těm moc děkujeme.

Hned další den jsme vyrazili do Koželužny na krásnou výstavu ob-
rázků, kde si někteří našly i své výkresy.

Další velké těšení bylo na den, kdy se děti loučily se školkou. Den D
připadl na čtvrtek 18. 6. Za asistence pana starosty, rodičů a paní Vo-
chozkové, která fotila, proběhlo slavnostní pasování na školáky. Poté
se děti přesunuly na zahradu, kde už je čekal veselý dopolední program.

Ještě jsme stihli návštěvu dopravního hřiště v Třeboni, možná si za-
tančíme na náměstí a upečeme buřty s rodiči na zahradě. Vaši Broučci

Všem rodičům i našim dětem přejeme krásné prázdniny a úspěšné
vykročení do školy. Ilona a Šárka
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Školní družina
INFORMUJE

Jako každý rok jsme i letos vyrazili na
dvoudenní výlet. Tentokrát jsme se nevydali
daleko a cílem naší cesty se staly Novohrad-
ské hory. První zastávkou bylo Pohoří na Šu-
mavě, kde jsme si prohlédli místní kostel a od
něho jsme začali počítat první ušlé kilometry.
Naše kroky zamířily na nejvyšší vrchol Novo-
hradských hor Kamenec (1072 m). Po návratu
na Pohoří jsme navštívili nedaleký pramen
Lužnice. Odtud nás náš autobus a řidič pan
Schattauer odvezl do vesničky Pořešín, kde se
v lese ukrývá nádherná zřícenina stejnojmen-
ného hradu. Na konci prvního dne jsme dora-
zili do Terčina údolí, kde jsme se ubytovali
v chatách na Švýcarském kopci. Výborné jíd-
lo jsme měli zajištěno v nedalekém Penzionu
Hamr. Večerní stezka prověřila odvahu, sou-
těže a kvízové otázky znalosti, dovednosti i po-
střeh dětí.

Zápis do MŠ
Ve dnech 27. a 28. dubna 2015 se konal zápis dětí do mateř-
ské školy. Žádostí o přijetí bylo podáno 43, volných míst ve
školce bylo 30. Při rozhodování o přijetí vycházela ředitelka
z Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Nové Hrady
zveřejněných v březnu na webových stránkách MŠ, na ná-
stěnkách školy. Prvotním kritériem je věk dítěte, to zname-
ná, že starší má přednost před mladším. Bylo také přihlíženo
k zaměstnanosti rodičů, trvalému pobytu dítěte, sociálním
důvodům. Výsledkem zápisu bylo 30 přijatých dětí a 13 ne-
přijatých, s tím, že jakmile se místo uvolní, budou postupně
přijaty.

Jak se Broučci loučili s mateřskou školou
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Druhý den jsme po bohaté snídani vyrazili směrem na Cuknštejn, kde
nám bylo umožněno prohlédnout si tvrz i zevnitř, bonusem byla mož-
nost nahlédnout do dílny filmařů, kteří připravovali natáčení filmu pro
německou televizi. Zpět na oběd jsme přešli hráz Humenické přehrady a
kolem vodopádu ušli další kilometry naší cesty. Celkem jich nakonec
bylo kolem 22. Po obědě jsme vyklidili chaty a opět pěšky došli domů na
Hrady. Všechno nám vyšlo tak, jak jsme si naplánovali, děti byly úžasné
a i když je bolely nohy, statečně zvládly celou letošní výpravu. Na závěr
musíme poděkovat všem, kteří nás na výletě provázeli a nějak nám po-
mohli. Jmenovitě Humanitas o.p.s. za finanční příspěvek na dopravu, TJ
a panu Schattauerovi za bezpečnou jízdu, Penzionu Hamr za skvělé jíd-
lo a milou obsluhu a v neposlední řadě skautské organizaci a panu Práši-
lovi za zapůjčení chat a dopravu zavazadel.

1. 6. jsme pro děti připravili odpoledne plné soutěží, tance a hodová-
ní. Moc děkujeme našim milým kuchařkám za vynikající buchtu.

Cuknštejn %#'$

Dětský den #& Pramen Lužnice #"

Školní družina informuje (pokračování ze str. 13)
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Setkání s přírodou
V třetím červnovém týdnu probíhaly v celé České republice komentované vycházky na téma

Setkání s přírodou, organizované Českým svazem ochránců přírody. U nás na Novohradsku se
konalo v sobotu 13. 6. „Setkání se Stropničkou“. S lektorem Ing. Vladimírem Šámalem jsme
prošli asi 2 km dlouhý úsek podél Stropnice mezi Štiptoní a Byňovem. Sledovali jsme návrat pří-
rody do míst, která byla před rokem ještě téměř holým technickým dílem. Jedna z uměle vytvo-
řených tůní již hostí pestrou sadu rostlin a živočichů, zaznamenali jsme tu dokonce i masožravou
rostlinu bublinatku jižní. Na štěrkopísčitých obnažených plochách nivy se uplatňují hlavně vik-
vovité rostliny, na kterých jsme pozorovali motýly, podél říčky a tůní poletují vážky a motýlice,
v tůních se usadily žáby. Kolem břehů jsme si všimli stop vydry a srnčí i černé zvěře, která sem
chodí pít. Za pouhý rok od skončení prací se tu před očima vyvíjí nové společenstvo rostlin a ži-
vočichů, zřetelně bohatší než v zatím nerevitalizovaném úseku toku. Niva Stropnice pod Štipto-
ní je teď příjemné místo k trávení volného času, které nabízí odpočinek i poznání. Sami nebo
s dětmi či vnoučaty se o tom můžete také snadno  přesvědčit.

Jitka Šáchová, ZO ČSOP Nové Hrady

Školní družina informuje (pokračování ze str. 14)

Kamenec %#

Pohoří na ŠumavěPořešín

HamrŠvýcarák!#
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Druháčci v Českém Krumlově
V úterý 26. května se žáci obou druhých tříd zúčastnili tematické

školní exkurze do Českého Krumlova. Exkurze byla zaměřená na pro-
hlídku krumlovského hradu a zámku, žáci navštívili muzeum marionet,
muzeum voskových figurín, zasmáli se v zrcadlovém sále a hledali ces-
tu ven ze zrcadlového či skleněného bludiště.

S historií hradu a zámku se druháčci seznámili formou pověstí a le-
gend vztahujících se k zámku či k historickým postavám, které na
krumlovském zámku žili. Dnes už většina z nich ví, proč se v Krumlo-
vě zjevuje bílá paní Perchta, co se stalo na plese v maškarním sále
krumlovského zámku, co se podle pověsti ukrývá na ostrově zámecké-
ho jezírka, proč na krumlovském zámku stále chovají medvědy a jaká
tragédie se například stala v zámeckém divadle.

Děti se seznámily i s historickým jádrem samotného města, prošly
se krumlovskými uličkami, některé ochutnaly tamější specialitu trdel-
ník a samozřejmě nechyběla ani zmrzlina.J

Velkým zážitkem pro většinu z nich byla návštěva muzea marionet,
kde druháčci mohli zhlédnout malé i velké, staré i novější marionety
představující různé postavičky z loutkových pohádek a filmů. Dokon-
ce si žáci mohli i některé marionety vyzkoušet v malém loutkovém
divadélku.

Zážitkem byla i návštěva a prohlídka muzea voskových figurín, kde
děti na „vlastní oči viděly“ bílou paní, Karla IV., Bedřicha Smetanu,
Marii Terezii, Karla Gotta a mnoho dalších, někdy i pro ně neznámých
postav minulosti i současnosti.

Druháčci budou také jistě dlouho vzpomínat na zrcadlové bludiště,
na to, jak obtížné je najít cestu mezi zrcadly, jak neméně náročné je vy-
jít ze skleněného labyrintu a jak skvěle legrační je vidět sebe, své spolu-
žáky nebo paní učitelky, které při pohledu do zrcadel v zrcadlovém sále
okamžitě změní svůj výraz ve tváři, výšku i tvar postavy.J

I přes občasný déšť, který nikomu vůbec nevadil, se exkurze náram-
ně vydařila a děti si z Krumlova odvezly nejen suvenýry, ale především
spoustu informací, zážitků a plno vzpomínek.

M. Rolínková, A. Štajnerová a druháčci z Áčka a z BéčkaJ

Náš výlet
V úterý 9. června se naše třída vydala brzy ráno vlakem na výlet. Cílem byl Tábor – město hu-

sitství a čokolády. I přes zpoždění vlaku jsme včas dorazili na exkurzi a viděli vše, co jsme chtě-
li, užili si tvoření z marcipánu, ochutnali dobroty z čokolády, prošli katakombami a prohlédli si
husitské zbraně, které obdivovali hlavně kluci.
A jak jsme to viděli? O tom několik ukázek ze slohových sešitů:
¡ Bylo po bouři, a tak byly  na kolejích popadané stromy a větve, proto měl vlak do Tábora

zpoždění. Návštěva muzea, ať už čokolády nebo husitství byla poučná a hravá. (Adéla)
¡ Navštívili jsme Táborské muzeum čokolády, kde byla prohlídka a vyráběli jsme z marci-

pánu různé dobroty. (Adam)
¡ Líbilo se mi, jak jsme tvořili v čokoládovém muzeu. (Tadeáš)
¡ Na výletě se mi líbilo v čokoládovém muzeu. (Kateřina)
¡ V Muzeu čokolády se mi líbilo podzemí. (Matěj)
¡ Byli jsme na výstavě Jana Husa, také jsme navštívili strašidelné podzemí. (Martin)
¡ Cestou na vlak jsme zašli do Pizzerie, kde jsme se občerstvili. (Klára)
¡ Děkuji, paní učitelko, že jste nám zařídila tak pěkný výlet. (Honzík)
Myslíme si, že i rodiče si to s  námi  pěkně užili !

Žáci 3.A + třídní učitelka Mgr. Jana Tomášková
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Krajské kolo celostátní
přehlídky dětských recitátorů

Dětská scéna 2015
Dne 23. dubna se Marek Rolínek, žák naší školy, zúčastnil kraj-

ského kola celostátní přehlídky dětských recitátorů, kam postoupil
jako vítěz okresního kola. Krajské kolo se konalo v sálech Vlašského
dvora v Českém Krumlově. Recitačního „klání“ se zúčastnilo celkem
26 recitátorů ze sedmi okresů Jihočeského kraje. Děti byly rozděleny
podle věku do dvou kategorií. (2. a 3. třída, 4. a 5. třída)

Do Markovy kategorie se z okresních kol probojovalo do krajské-
ho kola 11 recitátorů. Dle pravidel přehlídky porota v krajském kole
neurčuje přímo pořadí, ale vybere 1 – 2 nejlepší a nejinspirativnější
vystoupení z každé kategorie. První kategorie, žáci 2. – 3. ročníků končí na úrovni kraje. Ten
nejlepší z 2. kategorie, žáci 4. a 5. ročníků, pak postupuje na celostátní přehlídku, které se Marek
zúčastnil v loňském roce. Letos byl Marek vybrán jako jeden z nejinspirativnějších recitátorů,
obdržel čestné uznání, avšak na celostátní přehlídku postoupila jeho „kolegyně“ ze Strakonic,
která obdržela čestné uznání s postupem.

Markovi velice gratulujeme, děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy a přejeme mnoho
úspěchů v dalším roce. Mgr. Marie Rolínková

Besídka 2. A aneb Ať je vám hezky ….
Každý by si měl alespoň jednou denně říci,

že je mu hezky… A protože květen je nejen
měsícem, kdy všechno kolem hýří barvami roz-
kvetlých květin a stromů, ale především měsí-
cem lásky, měsícem, kdy mají svátek maminky
a svůj svátek slaví i rodina, rozhodli jsme se, že
navážeme na naši tradici z loňského roku a pro
naše maminky nacvičíme besídku.J

Ale bohužel čas neustále plyne. Někdy se
neskutečně dlouze vleče a jindy zase kvapem
pádí. Najednou měsíc květen skončil a my jsme
besídku „museli“ posunout na červen. A jelikož
v červnu máme svátek nejen my, děti, ale také
všichni tatínkové, rozhodli jsme se nakonec vě-
novat naše vystoupení všem, které máme moc
rádi a kterým uděláme jistě radost.J

Celé jaro jsme se pilně připravovali, učili
se texty, sháněli ve skříních a na půdách „mo-
dely“, které bychom mohli použít jako „kostý-
my“, kreslili, malovali, zpívali, tancovali,
převlékali se a pak se tomu smáli, vyráběli, re-
citovali, trénovali, učili se, psali domácí úkoly
i prověrky a opět trénovali, až jsme si nakonec
troufli udělat pozvánky a s naší besídkou
vystoupit a potěšit své blízké.

Besídka s podtitulem Ať je vám hezky se
uskutečnila ve středu 3. června v Českém
domě. Přišli se na nás podívat všichni, kteří
byli pozváni a kteří mohli přijít - naše mamin-
ky, tatínkové, sourozenci, babičky, dědečko-
vé, tety i strýcové, kamarádi a přátelé, paní
učitelky i paní vychovatelky ze ŠD. Pozvání

přijal také pan ředitel a paní zástupkyně, kteří
nám tím udělali radost.J

Naše besídka byla plná písniček, básniček,
převleků, obrázků, zahráli jsme i krátkou po-
hádku O Budulínkovi, zatančili si, pokusili se
o kánon v angličtiněJ, pobavili obecenstvo a
nakonec i štěstím rozplakali naše maminky.

Myslíme si, že se besídka povedla, a pro-
to doufáme, že příští rok se nám to podaří
zase. J

Celou besídku nám natočil pan Šebela, kte-
rý z našeho vystoupení vytvořil moc pěkné
DVD.J Prostory pro naši besídku nám zapůj-
čilo novohradské ÍČKO.J Po celou dobu do-
polední zkoušky nám v Českém domě byla
k dispozici paní Blanka Cáplová.JAparaturu
nám zapůjčila kapela Sunny band. Všem moc
moc děkujeme.J

A na závěr jedno velikááánské překvapení:
v košíčku, ze kterého si mohli všichni příchozí
vzít námi vyrobená sluníčka, jsme po vystou-
pení našli drobné penízky, celkem 64,- Kč, za
které nám paní učitelka koupila lízátka se žvý-
kačkou.J

Jenže to nebyl konec. Další den nám při-
nesl pan ředitel obálku, kterou našel ve
schránce základní školy. Byla v ní poukázka
na 34 kopečků zmrzliny pro nás a paní učitel-
ku. MOC MOC DĚKUJEME!!!!! J J J
A věřte nám, že dříve než skončí školní rok,
určitě navštívíme cukrárnu.J

Druháčci z Áčka
a paní učitelka Marie Rolínková

Závěrečné zkoušky
na cyklo-řidičák

se vydařily
V pondělí 25. 5. 2015 se naše třída 4.B

společně se třídou 4.A zúčastnila závěreč-
ných testů v rámci projektové výuky do-
pravní výchovy na dětském dopravním
hřišti v Třeboni. U některých žáků se jistá
nervozita dala vyčíst ve tváři od samého
rána. Po příjezdu na dopravní hřiště a sdě-
lení našich instruktorů, že praktické jízdy
budou hodnotit příslušníci Městské policie
v Třeboni, pak byla zřetelná téměř u všech.
Všichni si oddechli, když byla praktická
část zkoušek úspěšně za námi. To jsme ale
netušili, že teoretické testy budou mnohem
náročnější. Křižovatky a dopravní značky
tvrdě prověřily znalosti všech účastníků.
Nakonec ale vše dobře dopadlo a z Třeboně
jsme odjížděli již jako hrdí majitelé nových
cyklo - řidičáků.

Pevně věřím, že nabyté zkušenosti zís-
kané díky této skvělé aktivitě žáci uplatní
při svých cyklistických výpravách v rámci
silničního provozu.

Mgr. Tomáš Rolínek, třídní učitel 4.B
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S čerty
nejsou žerty
1. Nedávno nás napadlo,

že budem hrát divadlo.
Máme rádi šprýmy, žerty
proto zaměřili jsme se na čerty.

2. Trpaslíky se Sněhurkou,
ty jsme dávno vyřešili
a na jiné téma teď
jsme se právě zaměřili.

3. Buďme tedy chvíli herci
nebo čerty nebo borci,
zahrajem vám zakrátko
jednu krátkou pohádku.

4. Odpusťte nám přeřeky,
také drobné chyby
hlavně ať se vám náš kus
aspoň trochu líbí.

Touto úvodní básní začalo 28. května 2015
v Českém domě divadelní představení 3. A,
které si děti připravily ke Dni matek. Na prog-
ramu byla pohádka „S čerty nejsou žerty“
aneb „Čertův švagr“. O tom, jak peklo potres-
talo zlo, pýchu a lež a o tom, že v pohádkách
vždy vítězí dobro nad zlem, se mohli přesvěd-
čit všichni návštěvníci tohoto odpoledne. A že
děti hrály s chutí a radostí – o tom není vůbec
pochyb.

Mgr. Jana Tomášková + žáci 3. A

Poděkování
Chtěla bych vyjádřit svůj obdiv a uznání paní učitelce Janě Tomáš-

kové. Její neutuchající energie a nadšení pro práci s dětmi je v dnešní
době ojedinělá a o to více by měla být oceněna. Vím, že to není jen
můj názor a jistě mi dá za pravdu každý, kdo se byl podívat na divadel-
ním představení žáků 3. třídy ZŠ a viděl rozzářené, smějící se oči ma-
lých herců. Já, jako maminka jednoho z nich, jsem měla slzy na
krajíčku.

Pro dítě je učitel velice důležitý člověk a autorita a pokud dokáže
děti nejen výborně naučit, ale navíc je ještě zaujmout a doplnit výuku i
dalšími činnostmi, jako je např. divadlo a sám je ochoten obětovat jim
svůj volný čas, tak před takovými učiteli bychom měli smeknout.

Škola hrou – tento odkaz J. A. Komenského má i v době informační-
ho věku stále své nositele.

S úctou  Nikola Petrášková
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Exkurze 4. B a 5. B za památkami našeho hlavního města
V úterý 19. května 2015 se žáci tříd 4. B a 5. B vypravili na vlasti-

vědnou exkurzi do Prahy. Ta byla zaměřena v souladu s výukovým plá-
nem obou tříd na praktické seznámení žáků s nejvýznamnějšími
památkami našeho hlavního města. Žáci se poctivě připravovali pře-
dem a jednotlivé památky ostatním spolužákům v rámci svých referátů
představili při hodinách vlastivědy. Den naší exkurze konečně nastal.
Skvělý řidič pan Dorotovič, kterému tímto ještě jednou děkujeme, nás
dovezl do cíle naší cesty a vysadil nás nedaleko Loretánského náměstí.
Po prohlídce Pražského hradu s katedrálou sv. Víta jsme vyrazili po sta-
ré Královské cestě přes Karlův most až na Staroměstské náměstí, kde
jsme viděli stále nádherný orloj a ochutnali místní kulinářské speciali-

ty, včetně dnes již všude nezbytného trdelníku. Poté jsme viděli Karoli-
num, Stavovské divadlo a chvilku poté se zastavili i na Václavském ná-
městí. Cestou po Národní třídě jsme minuli Národní divadlo, abychom
nakonec přes Vltavu došli k nástupní stanici lanovky na Petřín. Tam jsme
navštívili zrcadlové bludiště a při pohledu do zkreslujících zrcadel se po-
řádně zasmáli sami sobě. To už ale bylo pozdní odpoledne a na nás čekal
náš autobus u Strahovského stadionu. Takže posledních několik set met-
rů a téměř desetikilometrová procházka po Praze úspěšně skončila.
Vzhledem ke spoustě zajímavých míst nám ale ani nepřišla vůbec dlou-
há. Cesta domů proběhla v poklidu a my si mohli říct, že se exkurze vy-
dařila. A kam příští rok? Mgr. Tomáš Rolínek, třídní učitel 4.B

Dětský den v Byňově
V sobotu 30. 5. 2015 u nás proběhnul další ročník Pohádkového lesa. Po loň-

ském roce jsme se na děti připravili. Aby se mohli bavit s dětmi i rodiče tak jsme
pro Hradecké návštěvníky zařídili i bezplatnou autobusovou dopravu. Aby-
chom odlehčili parkování v Byňově. Na startu stezky Pohádkového lesa se již
před začátkem tvořila fronta dětí s rodiči, kteří se chtěli projít lesem a plnit
úkoly. Bylo pro děti připraveno 12 stanovišť, kde na ně čekaly pohádkové by-
tosti a připravené dovednostní úkoly, za které dostávaly různé sladkosti.

Stanoviště byla: Hasiči, Asterix a Obelix, Vodníci, Kněžny, Piráti, Dráček
s rytířem, Křemílek a Vochomůrka, Popelka s macechou, Pejsek s Kočičkou,
Western-jízda na koni, Červená Karkulka a myslivec, (a nejlepší stanoviště
nakonec) Čerti s peklem.

Po návratu z lesa si děti mohly vyzvednout točenou zmrzlinu za poukázku,
kterou si vysoutěžily v lese, a párek, který si mohly opéct na ohni. Když toto
snědly, tak se mohly věnovat atrakcím, které byly pro ně připravené. Měly je
celý den zadarmo a ten velký zájem byl znát. Velký nafukovací hrad, pro malé
děti malý nafukovací hrad, malý řetízkový kolotoč a papírové kroužky na stavění např. hradu
nebo věže. Rodiče se mezitím co si děti hrají, mohli také občerstvit a odpočinout. Děti se tak
zabraly do atrakcí, že se jim ani nechtělo domů.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na chodu našeho dětského dne a
všem našim členům hasičů, kteří tomu věnovali svůj volný čas. Dále bych chtěl poděkovat všem
sponzorům, kteří se každoročně podílí na realizaci dětského dne. Dále bych chtěl poděkovat
městu Nové Hrady a starostovi p. Hokrovi za podporu Pohádkového lesa v Byňově.

Díky sponzorům: Město Nové Hrady, Poděbradka a. s. závod Dobrá Voda, fy. Cedro 1.,
p. Hrubeš, p. Bečková, AZOS cz s. r. o. p. Šimák, p. MVDr. Kypet Novohradské Hory, Rybáři
Nové Hrady, Penzion Pod Hradem Údolí, Lázničky Údolí, Jednota České Budějovice, Prefa Ja-
kule, stavebniny Atika p. Flieger, pekařství Nové Hrady p. Vondrová, Hamr p. Šnokhausová,
p. Caplová, p. Benischková, Zahradnictví p. Ing. Dorschner, p. Němcová pečení cukroví, Domá-
cí potřeby Nové Hrady p. Kourková, Praní prádla Byňov p. Sassmanová, Trafika Nové Hrady
p. Hromasová, Smíšené zboží Byňov p. Ferenčíková, Auto centrum Dan a syn a p. Kolajová,
p. Slepičková výroba perníků a malování na
obličej.

Dále chci poděkovat SK Byňov a SDH
Údolí za půjčení setů na sezení a SDH Nové
Hrady za přistavení hasičského auta, dále fot-
balistům Nové Hrady za zapůjčení autobusu
pro návštěvníky Dětského dne. A ještě TSM
Nové Hrady za připravení prostoru.

Zájemci o DVD z dětského dne se mohou
přihlásit na tel. 728 020 725

Za SDH Byňov Slepička R.
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KIC Nové Hrady zve na

KONCERT
MALÉHO DĚTSKÉHO

ORCHESTRU

aneb
Závěrečné vystoupení dětí
v rámci Hudebního týdne

17. 7.2015, 15.00 hod.
Novohradské náměstí u kašny

Vstupné dobrovolné
www.kicnovehrady.cz

Novohradské Poznávání, 4. ročník
¢ 31. 7. 2015
¡ 10.00 hod. Procházka Terčiným údolím s informačními zastávkami na trase

…………………………………………………………………………………….
¡ 18.00 hod. Promítání starých fotografií

a povídání na téma Parky

¡ 19.00 hod. Koncert písničkářky Evy Henychové
Novohradské muzeum a Dvorek KSD,
občerstvení

¢ 1. 8. 2015
¡ 9.00 hod. Pracovní sobota v Terčině údolí
¡ 17.00 hod. První setkání přátel Terčina údolí

gardenparty s hudbou u Penzionu Hamr
¢ 2. 8. 2015

10.00 hod. Instalace přírodních „soch“
vzniklých z tvůrčího týden pro děti
v Koželužně, zámecký park

Více informací na plakátech nebo na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
www.kicnovehrady.cz

„Turbulenční Maxíci“
přijeli za dětmi do Nových Hradů
aneb Koncert pro děti v závěru školního roku

Je už tradicí, že novohradské KIC pořádá ve spolupráci s místní základní školnou tzv. výchov-
ný koncert k závěru školního roku. Letos se nám podařilo už podruhé uspořádat pravý open air na
novohradském náměstí. Po tom loňském, kdy u nás vystupoval Adam Mišík se svojí kapelou, za-
vítala k nám letos hudební sestava Maxim Turbulenc, tedy „maxici“, jak jim děti přezdívají.

Na jejich provedení písniček se už „vyřádilo a vyrostlo“ spoustu dětí, „turbulenční“ písničky
se hrají na nejrůznější akcích pro děti, karnevaly, besídky, oslavy, takže není divu, že je většinu
písniček  znají děti velmi dobře. No a jak bylo vidět při koncertu, mnozí dospěláci též.

Pozvání na náš koncert přijala letos i novohradská mateřská škola a Základní škola z Rapša-
chu a přišli se podívat i někteří rodiče, tety a další novohradští příznivci této „kapely“.

Za sebe můžu napsat, že páteční dopolední
koncertní atmosféra byla fajn, líbilo se mi i
vzájemné propojení dětí a rodičů, mile mne to
překvapilo a věřím, že se v této tradici, kdy
společně můžeme prožít něco pěkného, bude-
me pokračovat, ba ještě rozmnožovat…

Všem dětem přeji (mimo jiné) pěkné kultur-
ní prázdniny a budu se těšit na viděnou třeba při
prázdninových divadelních představeních ane-
bo tvůrčích aktivitách v Koželužně.

Krásné prázdniny!
K. Jarolímková

Vzpomínka
Na konci května se uskutečnilo posled-

ní rozloučení s paní Dagmar Bočkovou.
Mnozí jste paní Bočkovou v minulosti

znali i jako paní, která bývala přítomna při
různých společenských a kulturních akcí,
jako „dozor“ při výstavách a řadu let jako
pokladní v novohradském kině.

Naše vzpomínka v Novohradském zpra-
vodaji tedy patří jí a rokům, které spojila
se společenskými a kulturními aktivitami
v našem městě.

Za KIC Nové Hrady K. Jarolímková

KIC Nové Hrady zve na

Pohádku pro děti

„Tajemství
lesní tůně“
hraje Divadelní společnost

FoR Kreutzmanna

30. 7. 2015, 18.00 hod.
Zámecké nádvoří, 50 Kč
www.kicnovehrady.cz
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Letní výtvarné a kreativní
kurzy v Koželužně

� 1. – 4. 7., 10.00-16.00 hod. – Malování na novohradském náměstí
(při špatném počasí v Koželužně)

� 6. – 10. 7., 10.00-16.00 hod. – Novohradské omalovánky
Malování a vybarvování omalovánek Daniely Roulové o Nových
Hradech a Hornostropnicku

� 13. – 17. 7., 10.00-16.00 hod. – Otevřený ateliér
Výtvarné a kreativní techniky – drobné bytové a zahradní dekorace
s novohradskými motivy

� 20. – 24. 7., 10.00-16.00 hod.
Výtvarná dílna s mladými výtvarníky

� 27. – 31. 7. 10.00-16.00 hod. – Tvoření z přírodnin
To, co společně vytvoříme z přírodních materiálů, vrátíme zpět do
přírody. V neděli 2. 8. od 10 hod. půjdeme z Koželužny do zámecké-
ho parku a zahrajeme si na sochaře, kteří instalují výstavu…

� 3. – 7. 8., 10.00-16.00 hod. – Týden pro ženy
po - st: háčkování, pletení či organza
po - pá: výroba přírodní kosmetiky a vlastního parfému

� 12. – 23. 8., 10.00 – 16.00 hod.
Creativ day na novohradském náměstí
V rámci sympozia Newcastles creative session 2015 se uskuteční
Creativ day na novohradském náměstí – účastníci sympozia před-
staví své oblíbené výtvarné techniky veřejnosti.

� 24. – 28. 8. – Tvůrčí týden pro děti
přihlášky u L. Sovové, tel.: 774 766 676

Změna programu vyhrazena

Výstava dětských obrázků
v Koželužně popáte

Od začátku května až do 20. června byla naše Koželužna plná obráz-
ků (pravděpodobně) všech novohradských dětí. Tedy dětí z mateřské
školky, základní školy, školní družiny a základní umělecké školy. A na
nich nejrůznější témata, výtvarné techniky, příběhy a „otisky“. Mně
osobně tato výstava vždy přináší hodně radosti, a to (mimo jiné) i z toho
důvodu, že si v obrázcích „čtu“ o dětství.

Děkuji všem, kteří se na uspořádání výstavy podíleli. A jenom bych
se přimlouvala za sebe, malé výtvarníky i za obrázky, aby se rodičům
(prarodičům, tetám, …) podařilo vyšetřit příště více času ve svém volnu
a přišli se na výstavu určitě podívat. Ony ty obrázky vás opravdu potěší
a svět vám bude připadat přeci jen o něco hezčí. Děkuji a těšte se na
příští rok. K. Jarolímková

KIC Nové Hrady pořádá první ročník

Newcastles creative session
Novohradské kreativní sympozium

12. – 23. 8. 2015
Setkání navazující na loňskou konferenci „Nových Hradů světa“

by mělo mít za cíl setkání mladých lidí při výtvarném tvoření a foto-
grafování, vzájemné poznání osobitých stylů, inspirace a v nepo-
slední řadě i vidění našeho města jinýma očima.

Chcete se zúčastnit prvního ročníku Novohradského kreativního
sympozia?

Malujete nebo fotíte rádi a máte chuť se ještě něčemu přiučit?

Jste středoškolák, vysokoškolák, je Vám max. 26 let?

Chcete se při tvoření potkat s jinými výtvarníky, nabídnout svoji
invenci a inspirovat se?

Pokud Vás naše aktivita zajímá, dejte o sobě vědět na Kulturním
a informačním centru Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,
kic@novehrady.cz, Květa Jarolímková.Úsměv na obrázku i úsměv na

tváři…

Páťáci v řadě a jejich obrázky též…

I děti z mateřské školky se přišly
podívat na svoji výstavu

To se děti nehlásí o slovo, ale hlásí se ke svým malovaným obrázkům…

Výstava obrazů
Svět v obrazech – Hynek Fuka

28. 6. – 2. 8. 2015
Výstava je prodejní a bude otevřena po – so, 10.00–16.00 hod.

Koželužna, ul. Komenského 398, N. Hrady
Info na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,

www.kicnovehrady.cz
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Pasování na čtenáře
Žáci prvních tříd jsou každý rok před vysvědčením v městské knihovně

vyzkoušeni ze čtení a poté knihovnickým králem Knihomolem I. (zpravidla
panem starostou) pasováni na čtenáře. Při tomto obřadu dostávají od knihov-
ny pasovací listinu a pěknou knížku na čtení, letos to byla kniha O raráši Mlí-
kovi. Pasovaní prvňáčci mají pak možnost přijít s některým z rodičů a nechat
si zdarma udělat průkazku, aby si mohli v knihovně půjčovat knihy a časopi-
sy, čehož spousta prvňáčků letos již využila. Dokonce si mohou vybrat, jakou
má mít jejich průkazka barvu. Letos na Pasování přišlo 23 dětí s paní učitel-
kou Mgr. Lenkou Knížovou. I letos byli všichni prvňáci stateční, vůbec se
nebáli meče a dobře četli, což je zásluha jich samých, ale i paní učitelky a
rodičů, kteří se dětem věnují.

Za pomoc při pasování děkuji starostovi
Mgr. Vladimíru Hokrovi, řediteli ZŠ Mgr.
Karlu Kříhovi, paní učitelce Mgr. Lence
Knížové, dvorní fotografce Ing. Jitce Duspi-
vové a za pomoc při přípravě paní Blance
Cáplové. D. Císařová

Informace z knihovny

Čtenáři roku
Letošním doporučením Národní knihovny bylo ocenit tatínky nejvíce čtoucí svým dětem.

Zjišťováním mezi dětmi navštěvujícími knihovnu se ukázalo, že hodně tatínků nečte dětem vů-
bec (nechávají to na mamince), někteří čtou občas a že nejvíce a hlavně pravidelně čte dětem ta-
tínek Lubomír Brychta. Ale protože je spravedlivé ocenit i pilné čtenáře ve všech věkových
kategoriích, bylo oceněných celkem 5. Z nejmladších dětí je to 5letý Tomášek Tuscher, který má
svou vlastní průkazku již rok a sám si vybírá knížky, které si budou doma s maminkou a s tatín-
kem číst, bylo jich za rok 30. Další šikovný, pilný a samostatný čtenář je 8letý Daneček Bednář
s 23 knihami, které doopravdy sám přečetl. Mezi staršími dětmi do 15 let tentokrát vede Kačka
Pávková s 51 knihami, která navíc vedle toho čte ještě e-knihy. Mezi dospělými tento rok byla
„na špici“ paní Marie Michalová se 126 knihami. Všichni ocenění čtenáři byli odměněni knihou.

D. Císařová
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Informace z knihovny Městská knihovna Nové Hrady oznamuje:
v termínu

13. – 24. 7. a 10. – 21. 8.2015
bude z důvodu čerpání dovolené

UZAVŘENA
Děkujeme za pochopení

Okénko do knihovny
Z Trutnova na Nový Zéland – Jiří Jůzl

Tento (ne)všední životní příběh se odehrál na jaře roku 2011 v pře-
krásné přírodě národních parků Nového Zélandu a v jeho odlehlých
končinách. Částečně i v okolí prašných cest, silnic a dálnic. Mým
mottem bylo cestovat výhradně stopem, bez použití byť jen jediného
veřejného dopravního prostředku, vyjma přepravy trajektem na Se-
verní ostrov. Při tomto způsobu cestování jsem získal mnoho no-
vých přátel, poznal mentalitu národa a vlastnosti „obyčejných“ lidí
žijících v této nám tolik vzdálené zemi. Po svých jsem nachodil na
trekách a silnicích se zátěží na zádech cca 35 kg téměř 800 km
a 6 500 kilometrů najezdil stopem. Potkával jsem štěstí, někdy i
“kliku”, sáhl jsem si však také na samé dno psychických, někdy i fy-
zických sil.

Bradla v šuplíku – Ivan Kandl

Soubor humoristických povídek. Autor čerpá naměty ze své dlouho-
leté učitelské praxe a přidává i náhled na politickou proměnu naší
společnosti. Kniha, kterou právě otevíráte, je zcela určitě nevšední
svým zpracováním i obsahem. Autor v ní vypráví humorným,
mnohdy syrovým způsobem o své dvanáctileté profesní kariéře uči-
tele na jedné pražské střední škole.

Nacionálněsocialistické pronásledování Židů v říšské župě
Sudety v letech 1938-1945 – Jörg Osterloh

Kniha mladého německého historika Jörga Osterloha detailním způ-
sobem zpracovává doposud neznámou problematiku pronásledová-
ní židovského obyvatelstva české i německé národnosti v bývalých
pohraničních oblastech Československa v období, kdy byla tato
území násilně přičleněna k třetí říši. Osterloh analyzuje jak uplatňo-
vání konečného řešení v župě Sudety, tak každodenní chování ně-
meckého obyvatelstva vůči Židům, včetně postojů a chování Židů
samotných.

Tragédie Vitorazska 1945-1953. Poprava v Tušti
– Ján Mlynárik

Dne 24. května 1945 se v malé obci Tušť z místní školy směrem na
mrchoviště vydal podivný průvod. Měl projít vzdálenost jen 750 kro-
ků, ale trvalo mu to více než půlhodiny. Zástup lidí, svázaných
k sobě lanem, se plížil po prašné kamenité cestě…

Spálil jsem Adolfa Hitlera – Erich Kempka

Kempka, osobní Hitlerův řidič, popisuje léta, která strávil s Hitle-
rem od roku 1932 do jeho smrti. Velká část je věnována posledním
Hitlerovým dnům v bunkru a posléze spálení ostatků jeho a Evy
Braunové, na němž se Kempka podílel. Tento dokument lze srovnat
se zápisky Hitlerovy sekretářky Traudl Jungeové. Částečně její po-
hled doplňuje.

Rožmberkové – první po králi aneb Dramatické osudy pánů
z Růže – Jan Bauer

Žádný jiný ze starožitných českých rodů se do naší historie nezapsal
tak, jak se to podařilo Rožmberkům (a jejich předkům Vítkovcům).
Navzdory faktu, že vymřeli po meči před více než pěti sty lety, jako
by byli stále mezi námi. Vděčíme jim za líbeznou krajinu jižních
Čech, protkanou rybníky, za gotické i renesanční skvosty, ale také
za věhlas, který kdysi daleko přesahoval hranice Českých zemí.

Beseda o četnících
Ve středu 17. června se nás v publiku sešlo nad očekávání docela

hodně, přišli i současní „četníci“. Beseda o četnících byla v podstatě
obrovská, zajímavá komplexní přednáška o našem četnictvu od doby
Rakouska-Uherska do konce 2. světové války včetně konce četnictva
v letech následujících.

Navíc jsme se dozvěděli o životech a osudech četníků, kteří poslou-
žili jako předloha pro role v seriálu Četnické humoresky a v dalších fil-
mech, včetně detailů z natáčení. Pan Plk. JUDr. Michal Dlouhý, Ph.D.
nám dal prostor i pro dotazy, nabídl ke koupi své nově vydané knihy
s autogramem, o něž byl mezi přítomnými zájem. D. Císařová
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Nabídka městského rezervačního systému CBsystem
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:
¡ 1. 7. – 28. 8. – Quijote! – Piaristické nám., ČB
¡ 2. 7. – Dlouhý, Široký a Bystrozraký – Zámek Nové Hrady
¡ 30. 7. – Tajemství lesní tůně – Zámek Nové Hrady
¡ 13. 8. – Peklo s Ježibabou – Zámek Nové Hrady
¡ 20. 8. – O Rybáři a zlaté rybce – Zámek Nové Hrady
¡ 27. 8. – Pohádky do kapsy + Strašidlácká stezka – Zámek Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 2. 7. – Strašidlo Cantervillské – zámecké nádvoří Nové Hrady
¡ 3., 4. a 7. 7. – Strašidlo Cantervillské – hrad Rožmberk
¡ 1. 8. – Strašidlo Cantervillské – Klášter Zlatá Koruna
¡ 3. 7. – 15. 8. – Sluha dvou pánů – Divadlo Pikl, Hluboká nad Vlt.

(nádvoří zámku)
¡ 16. 7. a 21. 8. – Strašidlo Cantervillské – Radniční nádvoří, ČB
¡ 17. a 18. 7. – Jistě, pane premiére! – Divadlo Pikl, KC Panorama,

Hluboká n. Vlt.)
¡ 1. – 28. 8. – Poslední Schwarzenberg na Hluboké – zimní zahrada zámku

Hluboká n. Vlt.
¡ 14. 8. – Strašidlo Cantervillské – nádvoří kláštera Borovany
¡ 21. a 22. 8. – S tvojí dcerou ne! – Divadlo Pikl, KC Panorama,

Hluboká n. Vlt.

Otáčivé hlediště Český Krumlov:
¡ 20. 6. – 11. 7., 13. 8. – 5. 9. – Baron Prášil
¡ 30. 6. – 21. 8. – Tři mušketýři
¡ 16. – 26. 7. – Carmen (opera OH)
¡ 29. 7. – 23. 8. – Labutí jezero (balet OH)
¡ 4. – 9. 8. – Rusalka
¡ 25. – 31. 8. – Sluha dvou pánů

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 3. 7. – The Beatles Revival – Klášter Borovany
¡ 5. 7. – Čechomor Kooperativa Tour 2015 – nádvoří kláštera Borovany
¡ 7. 7. – Třeboňská nocturna: Slavnostní zahajovací koncert MHF

– zámek Třeboň
¡ 8. 7. – Třeboňská nocturna: M. Kobielska, E. Garajová, M. Sekera

– Divadlo J. K. Tyla, Třeboň
¡ 9. 7. – Třeboňská nocturna: D. Deuter, L. Sedláková Hůlová, R. Hugo,

Capella Regia Praha – Kostel sv. Jiljí, Třeboň
¡ 10. 7. – Třeboňská nocturna: D. Jones, O. Ruml, V. Valovič, Big Band

Českého rozhlasu – nádvoří MěÚ Třeboň
¡ 11. 7. – Třeboňská nocturna: A. Plachetka, K. Kněžíková, M. Ivanovič

a KFP: Pocta Emě Destinové – nádvoří MěÚ Třeboň
¡ 14. 7. – Karel Plíhal – Radniční nádvoří, ČB
¡ 17. 7. – Guitar Arte Trio – Klášter Borovany
¡ 23. 7. – Štěpán Rak a Jan Matěj Rak – tvrz Cuknštejn
¡ 24. 7. – Hradišťan & Jiří Pavlica – Klášter Borovany
¡ 31. 7. – Inflagranti – Klášter Borovany
¡ 5. 8. – Romanika – Klášter Borovany
¡ 7. 8. – Nezmaři – Klášter Borovany
¡ 12. 8. – Two Towers Hulu Jazz – Klášter Borovany
¡ 13. 8. – Varhanní koncert Ivy Slancové – Katedrála sv. Mikuláše,

Č. Budějovice
¡ 19. 8. – Gipsy Suno Band – Klášter Borovany
¡ 21. 8. – Jan Spálený a Trio – Kulturně-spolkový dům, Nové Hrady
¡ 26. 8. – Jarabáci – Klášter Borovany
¡ 27. 8. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Zahajovací koncert

– Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 28. 8. – Voxel: recitál – Klášter Borovany

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

Přehled populárně-naučných
přednášek červenec 2015

Přednášky pořádáme v rámci Letní školy
Ústavu komplexních systémů v učebně na zámku

ve 2. patře u schodů a jsou otevřené veřejnosti a zdarma.

· 1. 7. 19:30  hod.
RNDr. Peter Žilavý Ph.D.
„Pokusy s transformátory a střídavým proudem“

· 2. 7. 19:30  hod.
MUDr. RNDr. Michal Wittner Ph.D. „Co vidíme“

· 7. 7. 19:30  hod.
Ing. Ladislav Sieger Ph.D. „Dobytí jižního pólu“

· 8. 7. 19:30  hod.
MUDr. Ing. V. Kříha Ph.D. „Plazmová medicína“

· 9. 7. 19:30  hod.
Ing. M. Štefík „Senzorické měření pomocí LabView“

· 15. 7. 19:30  hod.
prof. RNDr. Jan Zrzavý, CSc.
„Paralelní životopisy Homo sapiens“

Srdečně zve Mgr. Naďa Štysová

V červenci můžete navštívit:
¢ Zábavná interaktivní učebna

Škola hrou – tak se nazývá zábavná interaktivní učebna ve staré
lékárně, kterou pro vás vybudovalo Město N. Hrady ve spolu-
práci s Jihočeskou univerzitou. Od června zde máme novinku
„barevné pískoviště“, na kterém si mohou hrát i ti nejmenší.
V červenci bude otevřena v úterý a pátek od 13 do 16 hod.,
nebo po domluvě: David Šimeček, tel.: 605 726 416
Vstupné 10,- Kč (do 15 let) a 20,- Kč (nad 15 let.).

……………………………………

¢ Novohradská kovárna
otevřena denně od 10 do 17 hod.
nebo po domluvě:
Olga Černá 602 471 653,
cerna@rozmberk.org

……………………………………

¢ Novohradské muzeum
Interaktivní model
Novohradských hor,
autor Milan Koželuh
v červnu  bude otevřeno takto:
úterý, středa, pátek, sobota,
10 - 16.00 hod.

……………………………………

¢ Skanzen Ochrany státní
hranice a Železné opony
v červnu bude otevřeno takto:
úterý - neděle, 10 – 17.00 hod.

Kontakt KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, www.kicnovehrady.cz

OZNÁMENÍ
MUDr. Nataša Návarová bude po dobu letních

prázdnin omezeně ordinovat:
Pondělí 6.30 – 12.00 hod.
Úterý 12.00 – 16.30 hod.
Středa 6.30 – 12.00 hod.
Čtvrtek 6.30 – 11.30 hod.
Pátek 6.30 – 11.00 hod.
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Sýpka Stropnice
Muzeum Novohradských hor

Vážení přátelé, zveme Vás v sobotu 11. července od 14 hodin na
slavnostní otevření opravené historické Sýpky – muzea Novohrad-
ských hor v Horní Stropnici.

Program slavnostního otevření:
10.00 hodin zahájení dne sázením chleba do pece
11.00 hodin komentovaná prohlídka Sýpky
14.00 hodin oficiální zahájení spuštěním novohradského

obilí z fochu sýpky
14.30 hodin táborští Pouličníci

– kramářské a pouliční písně 19. a 20. století
15.00 hodin pohádka nejen pro děti –

Divadlo Studna Hosín – Princ Jaromil
16.00 hodin koncert písničkáře Václava Koubka
18.00 hodin táborští Pouličníci – kramářské a pouliční písně

19. a 20. století

Doprovodný program:
¡ Výtvarný ateliér divadla Studna
¡ Stanoviště her a soutěží nejen pro děti
¡ Pečení chleba od kvásku až po vypečenou kůrku
¡ Každou hodinu komentované prohlídky Sýpky
¡ Jídlo a pití z lokálních zdrojů
¡ Pečený vůl z novohradských pastvin

Otevřeno denně 10.00 – 17.00 hod.
Více informací naleznete na webových stránkách:
www.muzeum-novohradskych-hor.cz

Každou sobotu pořádáme kulturní program pro děti i dospělé.

TIPY Z REGIONU

Léto
v Českých Velenicích
Město České Velenice Vás srdečně zve na festival

HUDEBNÍ VÍKEND 2015 ve dnech 24., 25.
a 26. 7. 2015 na prostranství před prodejnou Flop

(naproti kostelu sv. Anežky České) v Českých
Velenicích. Program zahájíme v pátek v 17:00 hod.

vystoupením Dua RH Faktor a Orchestru Péro
za kloboukem. Sobota bude zaměřená převážně
na country a folk, neděle bude patřit milovníkům

dechovkové hudby. Festival je realizován v rámci grantu
Jihočeského kraje a je bez vstupného. Podrobný

program a informace k festivalu naleznete v kulturním
kalendáři na www.velenice.cz.

Zároveň Vás zveme k návštěvě Česko-rakouského
komunitního centra Fenix, které vzniklo přestavbou

českovelenického kina. Nachází se na adrese
Revoluční 245 a nabízí bohatý program –

více na www.fenixvelenice.cz.
Do Fenixu se v létě přestěhuje z adresy Revoluční 228

informační centrum.

Tip z infocentra: IC nyní nabízí kromě klasických
zlevněných vstupenek do Sole-Felsen-Bad Gmünd

nyní také vstupenky s letní akcí.
Více info na webu města pod záložkou

„Infocentrum“.
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Zkoušku na stupně technické
vyspělosti v karate splnili

všichni cvičenci
Ve čtvrtek 11. června 2015 se konaly v tělocvičně ZŠ v Nových Hra-

dech zkoušky na stupně technické vyspělosti v karate (barevné pásky
na kimonu). Po náročné několika-měsíční přípravě úspěšně zkoušku
splnili cvičenci, které trenéři na tyto náročné přezkoušení pustili: na
8. Kyu - bílý pásek Madlen a Štěpán Charvátovi, na 7. Kyu - žlutý pásek
Bronislav Němec, na 6. Kyu - zelený pásek Zoltán Danyi, David Ma-
cho a Lukáš Němec, na 5. Kyu - fialový pásek Karolína a Nikola Staň-
kovi a Tomáš Balko, na 4. Kyu - II. fialový pásek Natálie Machová a na
2. Kyu II. hnědý pásek Milan Macho. Všichni zkoušení předvedli pěk-
né výkony a zúročili tréninkovou přípravu. Martin Hermann

ŠKOLENÍ TRENÉRŮ
ČESKÉHO SVAZU KARATE

v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
O víkendu 13. – 14. června se konalo v tělocvičně TJ karate České

Budějovice školení trenérů II. a III. třídy. Na školení se sjelo přes šede-
sát cvičenců z celé ČR na proškolení, ale také noví uchazeči o trenérské
licence II. a III. třídy. Školení technicky zajišťoval Jihočeský svaz kara-
te. Lektoři na tomto školení byli: Jiří Faktor, který se věnoval přípravě
závodníka na sportovní zápas kumite, dále pak Iva Keslová, seznámila
podrobně přítomné s novým zkušebním řádem a samozřejmě podrobně
probrala trénink souborných cvičení kata, Petra Piskačová se opět vě-
novala problematice závodního zápasu kumite, rovněž Miroslav Hýsek
se tomuto tématu věnoval, Martin Sláma zajistil přednášku pro začína-
jící trenéry a Jaroslav Valenta měl na starosti styl karate Goju Ryu.

Školení se účastnili také trenéři našeho oddílu Martin Hermann, Petr
Zachař, Jaromír Švenda, Karel Staněk a Milan Macho.

V rámci školení se konaly zkoušky na stupně technické vyspělosti
v karate od 1. Kyu až po 4. Dan. Z oddílu TJ karate Nové Hrady uspěl
na 3. Dan Jaromír Švenda a na 4. Dan Martin Hermann. Petr Zachař

Fotbal globální sport?
Ne!.....super globální sport! USA je stát, kde si mysleli, že jejich

„americký fotbal“ nebo „baseball“ jsou středem světa.
No a zjistili, že již dávno na „Zemi“ vládne jiný sport, a to je fot-

bal (v USA „soccer“). Má ho ráda Evropa, Afrika, Jižní a Střední
Amerika a také Asie.

Spojené státy však chtějí být dobří ve všech sportech, a tak si na-
jaly před časem kvalitní trenéry a experty a začaly vyučovat fotbal
na základních a středních školách.

K fotbalu si nacházejí cestu i diváci na stadionech a u televizních
obrazovek.

Finále MS v Brazílii sledovalo u obrazovek 22 milionů diváků!
To bylo v USA dříve nemyslitelné.

Čerstvou zprávou je, že fotbalisté USA porazili v přípravě v Ev-
ropě jak Německo (2:1), tak Nizozemsko (4:3). Je to zvláštní, neboť
Německo vybojovalo v Brazílii 1. místo a Nizozemsko bylo 3.
v pořadí.

Víte, fotbal je nejlidovější zábava ve světě, ale ne jen pro obyčej-
né lidi. Např. mají ho rádi i státníci, politici a novodobí králové. Ob-
čas přeruší jednání a „jdou“ na fotbal. Navíc fotbalu dobře rozumí.

Závěrem.
Zatím chválím fotbal každý článek. Teď však udělám výjimku.

Jsem proti každé korupci na každé fotbalové úrovni!
Věřím, že se kauza na vysokých místech vyřeší a funkcionáři

dostanou patřičný trest!
Např. v Anglii dostávají fanoušci za výtržnosti i doživotní zákaz

vstupu na všechny stadiony. Pro ty „otřesné“ lidi by se to také hodilo.
Miroslav Hruška

ČECHOMOR
5.7.2015 – 19.00 HOD.

NÁDVOŘÍ KLÁŠTERA BOROVANY
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VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
I PRO ZEMĚDĚLSTVÍ

jednoduché-podvojné-daně-mzdy

Ladislava Frdlíková

tel. 602 604 106
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Vážení občané,

společnost E.ON každoročně navyšuje objem finančních prostředků do
obnovy a posílení distribučního zařízení elektrické energie, čímž aktivně za-
jišťuje podmínky pro stále rostoucí požadavky zákazníků na kvalitu a spo-
lehlivost dodávky, současně způsobem šetrným k životnímu prostředí.

V městě Nové Hrady zrealizujeme v období květen - srpen 2015 rozsáh-
lou investiční akci v hodnotě 4,2 mil. Kč. Jedná se o výstavbu nového vedení
pro ZTV Jižní město – I. etapa pro 25 RD.

Vážení zákazníci, snažíme se, abyste byli co nejvíce spokojeni s kvalitou našich
služeb. Výstavba nové distribuční sítě umožní spolehlivou a kvalitní dodávku elek-
trické energie a je také předpokladem pro připojování nových odběrných míst.

Vzhledem k tomu, že s touto investiční akcí může být spojeno i přerušení
dodávky elektrické energie na nezbytně nutnou dobu, žádáme vás tímto zdvoři-
le o pochopení tohoto omezení, jež bude pro uvedenou investiční akci nezbytné.

O tomto plánovaném přerušení dodávky budeme informovat dle platné le-
gislativy způsobem v místě obvyklým v součinnosti s vaším obecním úřadem
např. vyvěšením na úřední desce.

Pro zjištění možnosti individuálního oznamování plánovaného přeruše-
ní dodávky el. energie kontaktujte prosím bezplatnou zákaznickou linku
naší společnosti 800 77 33 22 nebo získáte informaci o plánovaném vypnutí
na webových stránkách www.eon-distribuce.cz.

Pevně věříme, že nám zachováte Vaši přízeň.
S pozdravem E.ON Česká republika, s.r.o.

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á
Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ
www.gkl-ledenice.cz

geometrické plány a ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, Ledenice                 mobil:  602 662 693

řádková inzerce

¡ Prodám zahrádku na Klondajku 1200 metrů. Cena 120 000 Kč.
Sleva možná. Tel.: 720 573 341


