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Miniohlédnutí v půli léta
aneb Něco za námi, něco před námi
(v jedné pohádce to byla „mlha přede mnou, mlha za mnou…“)

Za námi

Velká vedra a nedýchatelný vzduch v našem informačním centru, který se mísil s pachem lidí
ze všech koutů naší republiky. Nespokojený postarší šedivý pán v dioptrických brýlích, který za
mnou běžel při koncertu kapely Weekend na náměstí a rozčiloval se, co to má znamenat! Co to je
za hudbu!? Copak nevím, že jediná kvalitní hudba je barokní?! Stížnost na naše muzicírování při
Hudebním týdnu, jehož „kravál“ se line otevřenými okny Českou ulicí…

Ale i pěkné mailové poděkování od lidí, kteří u nás strávili dovolenou a moc se jim u nás líbi-
lo (včetně našeho IC). Závěrečný koncert Novohradského orchestru, který všichni muzikanti in-
tenzivně a srdečně prožívali. Šachové souboje a hezké dětské obrázky zdobící naše náměstí.
Spokojení a milí návštěvníci koncertu pánů Raků na Cuknštejně, kteří za hudební zážitek
děkovali potleskem a ani se jim nechtělo zpět ze „středověku“…

Před námi?

Pokud píši za redakci NZ a jako vedoucí novohradského kulturního a informačního centra,
tak si především přeji, aby bylo opět na co vzpomínat… K. Jarolímková

Pomatujete se na loňské loutkové divadlo pro
děti na zámeckém nádvoří? Že jste je neviděli?
Tak letos jste to mohli napravit a podívat se
na klasickou pohádku Dlouhý, Široký a Bys-
trozraký. (více uvnitř čísla) K. J.

Po prvním dnu hraní na Palubě nás sluníčko „vy-
hnalo“ pod lípy u kašny. Tam bylo o něco pří-
jemněji. (více uvnitř čísla)                        K. J.

Letošní koncert open air při Novohradském
hraní se přesunul z hradu na náměstí. Zahrály
tři jihočeské kapely. (více uvnitř čísla)    K. J.

Tradiční malování na náměstí u kašny a opět
spoustu pěkných obrázků zkrášlilo novohrad-
ský „městský pupek“. (více uvnitř čísla) K. J.

Velmi pěkným divadelním zážitkem bylo i divadelní představení Strašid-
lo Cantervillské na zámeckém nádvoří. Příjemný herecký výkon, pěkná
letní atmosféra i sympatické publikum. (více uvnitř čísla) K. J.

Závěrečný koncert třetího ročníku prázdninového Hudebního týdne
a Novohradský orchestr. (více uvnitř čísla)                                    K. J.
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Zápis z 19. schůze městské rady

ze dne 3.6.2015

Přítomni:členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Omluveni: M. Šlenc – nemoc
Hosté: k bodu 16 – p. I. Dorotovič,
p. V. Jelínek

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 18. jednání rady města.

� 2. BONVER WIN a.s. – rekapitulace
loterních příjmů
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti BONVER WIN a.s. o loterních
příjmech města za rok 2014.

� 3. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor v Nových Hradech, Údolská čp. 55,
pí. Jitce Tesařové, Hamr 118, na dobu urči-
tou pěti let, nájemné ve výši 400Kč/m2 a rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela na základě zveřejněného zá-
měru pronájmu žádosti o pronájem nebyto-
vých prostor v objektu Údolská čp. 55,
Nové Hrady. Rada vyhodnotila nabídky
s tím, že nejlepší finanční podmínky spoje-
né s využitím nebytových prostor předložila
paní J. Tesařová (3100 Kč měsíčně =
400 Kč/m2 a rok).)

� 4. Zveřejnění záměru pronájmu
nemovité věci
Rada města schvaluje pacht zemědělských
pozemků parc. č. 1529/17, č. 1447, č. 1448,
č. 1449, č. 1451/2, č. 727/1, č. 732/1, č.
1451/1, č. 1520/1, č. 1510/7 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů, Ing. Jiřímu Markovi,
Chvalkov čp. 22 za cenu 1.500,- Kč/ha/rok
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu pozemků
v k.ú. Údolí u Nových Hradů, rada opětovně
projednala žádost Ing. Jiřího Marka o pro-
nájem těchto pozemků. Jedná se o pozemky
v rámci NPP Terčino údolí, které budou se-
čeny dle plánu péče této národní přírodní
památky.)

� 5. Smlouva o obstarání věci
Rada města schvaluje Smlouvu o obstarání
věci se Základní školou Borovany za proná-
jem bazénu pro plavecký výcvik a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Základní školy Borova-
ny návrh Smlouvy o obstarání věci v rámci
povinné tělesné výchovy na plaveckou vý-
uku žáků Základní školy Nové Hrady.)

� 6. Smlouva o věcném břemeni
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemen č.: CB-014330017869/001
s E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice
na akci: Byňov – výměna TS obec a kabel
NN, za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč

bez DPH a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti SETERM
CB, a.s. Praha návrh Smlouvy o věcném
břemeni v návaznosti na dokončení stavby
s názvem: Byňov – výměna TS obec a kabel
NN“)

� 7. Dodatek č. 1 ke Smlouvě
č. 1040008500/001 o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího VB
Rada města souhlasí s Dodatkem č. 1 ke
Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu na
stavbu: Nové Hrady nahrazení TS Jesle a
postupuje návrh dodatku ke schválení za-
stupitelstvu města.
(Rada obdržela Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu na stavbu:
Nové Hrady nahrazení TS Jesle. Předmě-
tem dodatku je doplnění o pozemky parc.
č. 817/21, parc.č. 827/23, parc. č. 836/5,
parc. č. 1008/2, parc. č. 1008/4 v k.p. Nové
Hrady.)

� 8. Žádost o posun termínu dokončení
stavby
Rada města schvaluje prodloužení termínu
dokončení stavby „Výstavba a zkapacitnění
místních komunikací v Nových Hradech“
do 31.8.2015 pro společnosti EUROVIA
CS, a.s. závod České Budějovice a pověřuje
starostu podpisem dodatku smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti EUROVIA
CS, a.s. Praha, závod České Budějovice žá-
dost o posun termínu dokončení stavby: Vý-
stavba a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech, z důvodu nepředání
části staveniště. Žádají o prodloužení termí-
nu dokončení stavby do 31.8.2015. Rada
souhlasila s prodloužením termínu dokon-
čení stavby, neboť nepředání části staveniš-
tě bylo způsobeno Městem Nové Hrady
v souvislosti s nutnou rekonstrukcí kanali-
zace a překládkou kabelu VN.)

� 9. Úprava mobilní sítě O2 Czech
Republic a.s.
Rada souhlasí s pronájmem části objektu
čp. 74 (parc. č. st. 51 v k.ú. Nové Hrady) a
pověřuje tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru pronájmu na úřední desce
dle návrhu.
(Rada města obdržela od společnosti žádost
o uzavření nové nájemní smlouvy k prosto-
rům v objektu Českého domu, které společ-
nost O2 využívala k umístění a provozování
zařízení umožňujícího umístění a provozo-
vání technologie pro zajištění sítí a poskyto-
vání služeb elektronických komunikací.
V souvislosti se změnami ve struktuře
společnosti bylo Město Nové Hrady požá-
dáno o možnost uzavření nové smlouvy,
která by řešila změnu názvu nájemce
a možnost sdílení s operátorem T-mobile.
Nová smlouva je též adaptována na nový
občanský zákoník. Rada města souhlasila
pronájmem a pověřila tajemnici MěÚ Nové
Hrady zveřejněním záměru pronájmu na
úřední desce dle návrhu.)

� 10. Darovací smlouva
Rada bere na vědomí záměr Jihočeského
kraje darovat městu Nové Hrady pozemky
v osadě Údolí dle návrhu a postupuje přijetí
daru k projednání na jednání zastupitelstva
města.
(Rada obdržela informaci o záměru Jihoče-
ského kraje darování: „pozemkových parcel
katastru nemovitostí č. 1432/18 o výměře
90 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a
č. 1432/23 o výměře 11 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, oddělených na základě
geometrického plánu č. 397 – 53/2015 ze
dne 1. 6. 2015 z pozemkové parcely katastru
nemovitostí č. 1432/1, ostatní plocha, silni-
ce, která je zapsána u Katastrálního úřadu
pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
České Budějovice v katastru nemovitostí na
listu vlastnictví č. 310 pro obec Nové Hrady
a k. ú. Údolí u Nových Hradů, pozemko-
vých parcel katastru nemovitostí č. 1432/19
o výměře 159 m2, ostatní plocha, ostatní
komunikace, č. 1432/20 o výměře 112 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, č. 1432/21
o výměře 268 m2, ostatní plocha, ostatní ko-
munikace a č. 1432/22 o výměře 166 m2,
ostatní plocha, jiná plocha, oddělených na
základě geometrického plánu č. 397 –
53/2015 ze dne 1. 6. 2015 z pozemkové par-
cely katastru nemovitostí č. 1432/3, ostatní
plocha, ostatní komunikace, která je zapsá-
na u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrální pracoviště České Budějovice
v katastru nemovitostí na listu vlastnictví
č. 310 pro obec Nové Hrady a k. ú. Údolí
u Nových Hradů a pozemkové parcely katas-
tru nemovitostí č. 1441/8 o výměře 118 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, odděle-
né na základě geometrického plánu č. 397 –
53/2015 ze dne 1. 6. 2015 z pozemkové par-
cely katastru nemovitostí č. 1441/1, ostatní
plocha, silnice, která je zapsána u Katastrál-
ního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice v katastru ne-
movitostí na listu vlastnictví č. 310 pro obec
Nové Hrady a k. ú. Údolí u Nových Hradů
Městu Nové Hrady, IČ 245267, kdy nákla-
dy na vyhotovení geometrického plánu hra-
dil Jihočeský kraj v rámci investiční akce,
poplatek spojený s návrhem na vklad vlast-
nického práva do katastru nemovitostí uhra-
dí Město Nové Hrady a za podmínky, že
obdarovaná strana se zavazuje využít před-
mět daru k veřejnému účelu jako veřejné
statky a v případě, že by obdarovaný pře-
vedl nemovitosti do 10 let ode dne účinnosti
této smlouvy úplatně třetí osobě, je povinen
převést 100 % z ceny zjištěné v době pře-
vodu dárci ve lhůtě třech měsíců ode dne
převodu.“ Na předmětných pozemcích se
nacházejí převážně chodníky v osadě Údolí.
Rada města souhlasí s přijetím daru od Jiho-
českého kraje a postupuje vše k projednání
na jednání zastupitelstva města.)

� 11. Žádost o finanční příspěvek – ZUŠ
Rada schvaluje poskytnutí dotace k akci
12. ročník mezinárodní soutěže Novohrad-
ská flétna ve výši 5 000,- Kč a pověřuje sta-
rostu města uzavřením příslušné smlouvy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela žádost Základní umělecké
školy F. Pišingera, Trhové Sviny o finanční
příspěvek na Mezinárodní letní hudební
kurzy v Nových Hradech a 12. ročník mezi-
národní soutěže Novohradská flétna. Po
prostudování obou žádostí rozhodla rada
o podpoře akce 12. ročník mezinárodní sou-
těže Novohradská flétna ve výši 5 000,- Kč,
neboť se jedná o tradiční akci, které se účast-
ní i novohradští žáci ZUŠ.)

� 12. Přijatá opatření k odstranění
nedostatků po provedené kontrole
Rada města bere na vědomí informaci Tech-
nických služeb města Nových Hradů o od-
stranění nedostatků zjištěných při kontrole
hospodaření.

� 13. Přijatá opatření k odstranění
nedostatků po provedené kontrole
Rada města bere na vědomí informaci Zá-
kladní školy Nové Hrady o přijatých opatře-
ních k odstranění nedostatků zjištěných při
kontrole hospodaření.

� 14. Účetní závěrka MŠ Nové Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Mateřské školy Nové Hrady za rok
2014 poskytuje v rozsahu skutečností posu-
zovaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013
Sb., věrný a poctivý obraz předmětu účetnic-
tví a finanční situace Mateřské školy Nové
Hrady a účetní závěrku schvaluje.

� 15. Oznámení o poskytnutí dotace
– Kulturní léto v Nových Hradech
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje ve výši 20.000,- Kč na pro-
jekt: Kulturní léto v Nových Hradech a
pověřuje starostu podpisem smlouvy. Rada
pověřuje Kulturní a informační centrum za-
jištěním realizace projektu.

� 16. Žádost o navýšení platu
Rada bere na vědomí žádost TJ Nové Hrady
o navýšení platu správci TJ Nové Hrady a
pověřuje starostu města pozváním zástupců
TJ Nové Hrady a správce areálu na příští
jednání rady města.
(Rada byla starostou města seznámena s do-
pisem předsedy TJ Nové Hrady pana Ivana
Dorotoviče ve věci žádosti o navýšení platu
správci TJ Nové Hrady tak, aby bylo kom-
penzováno dlouhodobé nezvyšování platu
v posledních letech a navýšení aktivity
správce v souvislosti s údržbou tenisových
kurtů. Rada města konstatovala, že není
vůči správci TJ v žádném zaměstnaneckém
poměru, tudíž nemůže rozhodovat o výši
jeho platu. Rada nicméně rozhodla o tom,
že záležitost financování platu a náplně
práce správce areálu TJ Nové Hrady bude
projednána na příštím jednání rady města
za účasti zástupců TJ Nové Hrady a správ-
ce areálu TJ.)

� 17. Žádost o povolení úpravy nájezdu
Rada města souhlasí s úpravou nájezdu paní
Ireny Čičolové u domu čp. 364 (Polní ulice)
s tím, že o přesném způsobu úpravy bude

rozhodnuto po konzultaci s Technickými
službami města Nových Hradů, při dodržení
platných norem a na náklady žadatelky.
(Rada obdržela žádost paní Ireny Čičolové,
Polní 364, Nové Hrady o povolení úpravy
nájezdu k parkovišti u rodinného domu Pol-
ní 364. Rada neměla připomínek k úpravě
nájezdu s tím, že o přesném způsobu úpravy
bude rozhodnuto po konzultaci s Technic-
kými službami města Nových Hradů a při
dodržení platných norem. Realizace pro-
běhne na náklady žadatelky.)

� 18. Informace  MěÚ – OŽP Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci Měst-
ského úřadu odboru životního prostředí
Nové Hrady o kontrole plnění společného
metodického pokynu zpětného odběru elek-
trozařízení – kolektivního systému Eko-
lamp.
(Rada obdržela od Městského úřadu odboru
životního prostředí Nové Hrady informaci o
kontrole plnění společného metodického
pokynu zpětného odběru elektrozařízení –
kolektivního systému Ekolamp. Kontrola
proběhla bez zjištěných závad a nedostatků
s kladným hodnocením ze strany kolektiv-
ního systému Ekolamp.)

� 19. Rozhodnutí MěÚ – OŽP Nové
Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o po-
volení kácení dřevin rostoucích mimo les
pro Město Nové Hrady.

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

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

� 22. Geometrický plán – prodej pozemku
Rada města bere na vědomí informaci sta-
rosty města k vypořádání pozemků dle žá-
dosti p. Kováře a Rybářství Nové Hrady.
(Rada byla starostou města informována
o místním šetření ve věci rozdělení pozemků
v majetku města v blízkosti cyklopenzionu
pana Kováře, který požádal o odkoupení
okolních pozemků. S ohledem na to, že se
v této lokalitě nachází trubní vedení (náhon)
zásobující sádka Rybářství Nové Hrady,
bylo rozhodnuto o vypořádání stavu formou
odkoupení a uzavření smlouvy o věcném
břemeni. Starosta města informoval radu
o přípravě geometrického plánu, po jehož
zpracování bude žádost opakovaně projed-
nána radou města a následně postoupena za-
stupitelstvu.)

� 23. Záštita – Den ochrany přírody,
myslivosti, rybářství a včelařství
Rada schvaluje převzetí záštity místostaros-
ty města pana Bc. Josefa Vochosky nad akcí
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství.
(Místostarosta Bc. J. Vochoska informoval
radu města o tom, že byl organizátory akce
Den ochrany přírody, myslivosti, rybářství
a včelařství požádán o převzetí záštity nad

touto akcí. Rada neměla připomínek
k převzetí záštity nad touto akcí ze strany
místostarosty Bc. J. Vochosky.)

� 24. Školská rada
Rada bere na vědomí informaci Mgr. M. Ja-
rolímka o úvodním jednání nové školské
rady při ZŠ Nové Hrady.
(Mgr. M. Jarolímek informoval radu města
o úvodním jednání nové školské rady při ZŠ
Nové Hrady. Na jednání byl schválen jed-
nací řád školské rady, zvolen předseda pan
David Kaftan a místopředsedové paní Ma-
rie Holakovská a pan Tomáš Rolínek.)

� 25. Lesy ČR – Dodatek
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě č. 109/10 s Lesy České republiky,
s.p. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela Dodatek č. 1 k nájemní
smlouvě s Lesy České republiky, s.p. k ná-
jemní smlouvě č. 109/10. Dodatek řeší ukon-
čení smlouvy v případě, že by došlo k vydání
předmětu nájmu v návaznosti na případné
vydání majetku dle zákona č. 428/2012 Sb.,
o majetkovém vyrovnání s církvemi a nábo-
ženskými společnostmi.)

� 26. Mauthausen
Rada města bere na vědomí informaci o jed-
nání s představiteli rakouského města Maut-
hausen a společnosti Tourismus Verband
Mauthausen ve věci uvažované přeshraniční
spolupráce na projektech zaměřených na
cestovní ruch.
(Starosta města informoval radu města o jed-
nání s představiteli rakouského města Maut-
hausen a společnosti Tourismus Verband
Mauthausen ve věci uvažované přeshra-
niční spolupráce na projektech zaměřených
na cestovní ruch. Jednání se zúčastnil sta-
rosta města a zaměstnankyně Kulturního a
informačního centra.)

� 27. Dodatek SOD – Jesle
Rada schvaluje Dodatek č. 2 ke smlouvě
o dílo k akci Snížení energetické náročnosti
Centra volnočasových aktivit v Nových
Hradech a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Rada města projednala návrh Dodatku č. 2
ke smlouvě o dílo k akci Snížení energetic-
ké náročnosti Centra volnočasových akti-
vit v Nových Hradech se zhotovitelem
Tangenta, spol. s r.o. Dodatek řeší specifi-
kaci nepředvídatelných víceprací a změny
předmětu díla (záměna solárních kolektorů
z důvodu ukončení výroby původně zvažo-
vaného typu výrobku, odbourání a úprava
izolační přizdívky, odbourání části základu,
vyrovnání nerovností fasády polystyrenem
a oklepání a oprava nesoudržné omítky)
s tím, že veškeré náklady jsou plně hrazeny
z rozpočtové rezervy projektu.)

Zápis z 20. schůze městské rady

ze dne 15.6.2015

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
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Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 19. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 19. jednání rady města.

� 2. Zápis do KN – část areálu TSM
Rada města bere na vědomí informaci o po-
dání návrhu na vklad do KN, na základě Da-
rovací smlouvy mezi ČR – Ministerstvem
vnitra ČR a Městem Nové Hrady.
(Rada obdržela od Ministerstva vnitra ČR
informaci o podání návrhu na vklad do KN,
na základě Darovací smlouvy mezi ČR- Mi-
nisterstvem vnitra ČR a Městem Nové Hra-
dy ohledně části areálu bývalé roty.)

� 3. Rekonstrukce – cenová nabídka
komínu
Rada města bere na vědomí cenovou nabíd-
ku na výstavbu komínu v objektu Technic-
kých služeb města Nových Hradů s tím, že
nabídka nebude využita a situace bude řeše-
na kompletní rekonstrukcí celého objektu
s možností využití podkroví pro výstavbu
dalších bytů.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů informaci o cenové
nabídce na výstavbu komínu v domě čp.
171. Náklady rekonstrukce komínu byly od-
hadnuty na 54 000,- Kč. Rada města roz-
hodla o řešení situace v tomto domě formou
celkové rekonstrukce, která by znamenala i
výstavbu nových bytů v podkroví domu.)

� 4. Plán Kontrolního výboru na rok 2015
Rada města bere na vědomí návrh Plánu
Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Nové Hrady na rok 2015 a žádá předsedu
Kontrolního výboru p. I. Dorotoviče o upře-
snění předmětu kontroly v bodě 2 s tím, že
po dopřesnění bude návrh plánu kontrol
předán k projednání na jednání zastupitel-
stva města.
(Rada obdržela od předsedy Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Nových Hradů
Plán kontrol pro rok 2015. Kontrola bude
zaměřena dle zákona na plnění usnesení
rady a zastupitelstva města a další dílčí kon-
troly. V návrhu kontrol je v bodě 2 uvedeno,
že by Kontrolní výbor prováděl: kontrolu
připomínek a námětů od občanů, a to jak pí-
semných, tak i ústních. Rada rozhodla
o tom, že předseda Kontrolního výboru p. I.
Dorotovič bude požádán o upřesnění před-
mětu kontroly v tomto bodě.)

� 5. Žádost o finanční příspěvek
Rada nesouhlasí s přidělením dotace dle žá-
dosti TJ Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost od Tělovýchovné
jednoty Nové Hrady o finanční příspěvek
pro oddíl karate, který úspěšně reprezentuje
TJ a město na krajských, celorepublikových
i mezinárodních soutěžích. Příspěvek by
hradil náklady na startovné na akci „Sparing
camp 2015“, která se uskutečnila v termínu
4. - 5. dubna 2015 v Českých Budějovicích.

Rada nesouhlasila s přidělením dotace dle
žádosti TJ Nové Hrady, neboť se jedná o žá-
dost k akci, která již proběhla. S ohledem na
tuto skutečnost měla být akce zařazena do
plánu činnosti TJ Nové Hrady, případně
(pokud by šlo o akci dlouhodobě nepláno-
vanou a vyplývající např. z postupu závod-
níků do vyššího kola soutěže) mohlo být
požádáno o podporu před konáním akce.
Rada města konstatovala, že zpětné žádosti
o proplacení nákladů k akcím nebudou ref-
lektovány.)

� 6. Zveřejnění záměru  výpůjčky
Rada města schvaluje výpůjčku části nemo-
vitosti v Hradební ulici čp. 156, Nové Hrady
Jihočeské univerzitě v Českých Budějovi-
cích, fakulta Rybářství a ochrany vod, Nové
Hrady.
(Po zveřejnění záměru výpůjčky části ne-
movitosti v Hradební ulici čp. 156, rada ob-
držela nabídku od Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, fakulty rybářství a
ochrany vod, Nové Hrady na využití těchto
prostor ke vzdělávacím účelům, zejména
pro zajištění udržitelnosti projektu Přírodní
a technické vědy bez hranic.)

� 7. Realizace – bankomat České
spořitelny
Rada města bere na vědomí informaci od
České spořitelny, a.s. České Budějovice
o realizaci oddělení prostor pro bankomat.
(Rada obdržela od České spořitelny, a.s.
České Budějovice informaci o realizaci od-
dělení prostor pro bankomat s tím, že pros-
tory po pobočce by měly být předány Městu
Nové Hrady k 31.7.2015. Veškeré náklady
na oddělení prostoru pro obsluhu bankoma-
tu bude hradit Česká spořitelna, a.s.)

� 8. Oznámení o poskytnutí dotace  –
Zkvalitnění nabídky Kulturního
a informačního centra Nové Hrady
Rada města schvaluje přijetí dotace od Jiho-
českého kraje na projekt: Zkvalitnění nabíd-
ky Kulturního a informačního centra Nové
Hrady a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy. Rada pověřuje Kulturní a informační
centrum zajištěním realizace projektu.
(Rada obdržela od Jihočeského kraje – kraj-
ského úřadu, odboru evropských záležitostí
oznámení o poskytnutí dotace ve výši
45 000,- Kč, na projekt: Zkvalitnění nabíd-
ky Kulturního a informačního centra Nové
Hrady.)

� 9. Autobusové spojení Nové Hrady –
České Budějovice
Rada města bere na vědomí informaci spo-
lečnosti JIKORD s.r.o. České Budějovice
o možnosti přímého autobusového spojení
z Nových Hradů do Českých Budějovic.
Rada pověřuje starostu města dalším jedná-
ním v této věci.
(Rada obdržela od společnosti JIKORD
s.r.o. České Budějovice odpověď na po-
žadavek ze strany města na přímé autobu-
sové spojení z Nových Hradů do Českých
Budějovic v ranních hodinách tak, aby do-
jezd autobusové linky lépe vyhovoval žá-
kům středních škol (tj. dojezd do ČB

v rozmezí 7.30 – 7.40h). Dle odpovědi byl
proveden podrobný rozbor možností a za-
vedení nového páru spojů by představovalo
prohloubení ztráty hrazené Jihočeským kra-
jem. Proto nelze dle sdělení společnosti
JIKORD s.r.o. požadavku v tuto chvíli vy-
hovět. Rada pověřila starostu města dalším
jednáním v této věci.)

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

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

� 12. Projekt Rekonstrukce sociálního
zařízení – stavební úpravy stávajícího
objektu Nové Hrady parc.č. 472
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro pro-
jekt „Rekonstrukce sociálního zařízení –
stavební úpravy stávajícího objektu Nové
Hrady parc.č. 472“ v rámci Grantů Jihoče-
ského kraje pro rok 2015, Rozvoj hospodář-
sky slabých oblastí Jihočeského kraje,
opatření č.2. Rada souhlasí s kofinancová-
ním projektu v případě jeho podpory ve výši
250 447,- Kč (20,08% celkových nákladů)
v rámci rozpočtu města pro rok 2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
projekt „Rekonstrukce sociálního zařízení –
stavební úpravy stávajícího objektu Nové
Hrady parc.č. 472“. Projekt řeší celkovou
rekonstrukci stávajícího nevyhovujícího
sociálního zařízení a doplnění bezbariéro-
vého WC s celkovou úpravou dispozice tak,
aby vznikla centrální chodba propojující
jednotlivé provozní prostory objektu býva-
lých jeslí. Celkové náklady projektu jsou
plánovány na 1 247 447,- Kč, výše dotace
dle žádosti je 997 000,- Kč (79.92%).)

� 13. Projekt Víceúčelový objekt Byňov –
projektová dokumentace
Rada města schvaluje podání žádosti o pos-
kytnutí grantu Jihočeskému kraji pro nein-
vestiční projekt „Víceúčelový objekt Byňov
– projektová dokumentace“ v rámci Grantů
Jihočeského kraje pro rok 2015, Rozvoj
hospodářsky slabých oblastí Jihočeského
kraje, opatření č.3. Rada souhlasí s kofinan-
cováním projektu v případě jeho podpory
ve výši 114 760,- Kč (20,8% celkových ná-
kladů) v rámci rozpočtu města pro rok
2015.
(Rada obdržela návrh žádosti o grant pro
projekt „Víceúčelový objekt Byňov – pro-
jektová dokumentace“. Projekt řeší zpra-
cování projektové dokumentace do fáze
dokumentace pro provedení stavby (studie,
DUR, DSP, DPS) k plánovanému víceúče-
lovému objektu v Byňově. Celkové náklady
projektu jsou plánovány na 551 760,- Kč,
výše dotace dle žádosti je 437 000,- Kč
(79,8%).)

� 14. Účetní závěrka ZŠ Nové Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná Účetní
závěrka Základní školy Nové Hrady za rok
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2014 poskytuje v rozsahu skutečností posuzo-
vaných podle § 4 vyhlášky č. 220/2013 Sb.,
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a
finanční situace Základní školy Nové Hrady
a účetní závěrku schvaluje.

� 15. Účetní závěrka TSM Nové Hrady
Rada města rozhodla, že schvalovaná
Účetní závěrka Technických služeb města
Nových Hradů za rok 2014 poskytuje v roz-
sahu skutečností posuzovaných podle § 4
vyhlášky č. 220/2013 Sb., věrný a poctivý
obraz předmětu účetnictví a finanční situace
Technických služeb města Nových Hradů a
účetní závěrku schvaluje.

� 16. Rozpočtové opatření č. 7/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2015.

(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 7/2015. Do rozpočtového opat-
ření jsou zahrnuty dotace, které město obdr-
ží od Jihočeského kraje, a to jak v příjmové
části, tak výdajové.)

� 17. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo –
EUROVIA CS a.s.

Rada města návrh Dodatku č. 1 Smlouvy
o dílo se společností EUROVIA CS a.s.
k projektu: Výstavba a zkapacitnění míst-
ních komunikací v Nových Hradech a pově-
řuje starostu podpisem dodatku.

(Rada obdržela od společnosti EUROVIA
CS a.s., České Budějovice návrh Dodatku
č. 1 Smlouvy o dílo k projektu: Výstavba
a zkapacitnění místních komunikací
v Nových Hradech. Dodatkem se mění
termín dokončení stavebních prací do
31.8.2015.)

INFORMACE Z RADNICE
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Část areálu
bývalé roty

konečně v majetku
Města Nové Hrady

V polovině července došlo naplnění ně-
kolikaleté úsilí o bezúplatný převod části
areálu bývalé roty (od vstupní brány po
cestu před hlavní budovou), kterou by-
chom v budoucnu rádi i nadále využívali
pro aktivitu některých našich složek. Vedle
Technických služeb města, které již měly
dlouhodobě část areálu v pronájmu od Po-
licejního prezidia, bude areál sloužit jako
tréninkové centrum a zázemí pro novo-
hradské hasiče. I do budoucna počítáme se
spoluprací s policejními kynology a další-
mi složkami Integrovaného záchranného
systému.

Převod znamená, že plány na využití
areálu se nyní mohou dostávat do fáze je-
jich postupného uskutečňování (zejména
s hasiči již připravujeme další etapu úpravy
tréninkové plochy a využití některých ob-
jektů). Protože část pozemků zasahuje i
mimo oplocený areál, je nyní možno aktua-
lizovat projektovou dokumentaci a požádat
o stavební povolení k dopropojení (zokru-
hování) komunikace mezi Vilovou ulicí a
novou komunikací od Olejového rybníku
k rotě. Právě přímé vlastnictví několika
metrů pozemku této aktivitě bránilo, resp.
bez jeho získání by nemohlo být povolení
vydáno.

Převod této části areálu je prvním zá-
sadním krokem k získání zbylé části areálu
resp. zejména hlavní budovy roty. I o tomto
bezúplatném převodu již jednáme a dokon-
čení první části převodu by nyní mělo další
jednání zjednodušit. Vše však bude záviset
zejména na ochotě ministerstva financí, je-
hož kontrasignaci převod podléhá. Složky
ministerstva vnitra považují za nadbytečný
a z ekonomického hlediska podporují jeho
převod do majetku města. Jak ukazuje zku-
šenost s prvním převodem, dají se však
očekávat další časově náročná jednání a
kroky. Nicméně i v této věci zůstávám
optimistou…

Chtěl bych touto cestou vyjádřit podě-
kování všem, kteří přispěli k úspěšnému
dokončení převodu části areálu. Musím
uvést zejména pracovníky Policejního pre-
zidia a Ministerstva vnitra (především pan
Ing. Konopecký a paní Dzubová), kteří
nám byli nápomocni radou a metodickou
pomocí. Největší poděkování zaslouží pan
poslanec Roman Váňa (ČSSD), který nám
ve spolupráci s kolegou F. Bublanem po-
mohl dojednat mnoho důležitých schůzek,
které nás krok po kroku posouvaly k reali-
zaci bezúplatného převodu. Všem jménem
svým i za celé město děkuji a věřím, že
společně uspějeme i při druhé fázi tj.
získání zbylé části areálu.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Pozor na podomní prodejce
Když jsem při jedné nedávné akci k ochra-

ně spotřebitele měl vyjádřit svoji zkušenost
k podomními prodejci a tzv. šmejdy, vzpomí-
nal jsem na den, kdy u mne o dovolené zazvo-
nil jeden takový prodejce v sáčku a s úsměvem
jemu vlastním mi oznámil, že ho za mnou po-
sílá pan starosta, který pro město Nové Hrady
u něj jako prodejce plynu a elektřiny také bude
podepisovat smlouvu. Bylo zajímavé sledo-
vat, jak se jeho úsměv vytrácí, když jsem mu
oznámil, že tím starostou bych pak tedy musel
být právě já a já že o něčem takovém vůbec nic
nevím. Tehdy to skončilo písknutím tohoto
pána na kolegu, který podobně balamutil jed-
noho z mých sousedů. Oba pánové se rychle
sebrali, omluvili se, nasedli do auta a z No-
vých Hradů odjeli dříve, než jsem stihl zavolat
policii…

Při již zmíněné přednášce jsem také pro-
hlásil, že si myslím, že doba podobných pro-
dejců už ustupuje, protože je dnes moderní
soutěžit energie ve velkém a zároveň, že velcí
hráči na trhu s energiemi dnes nabízí zajímavé
produkty i pro své stálé zákazníky, čímž je
příliš nenutí ke změně.

V polovině letošního července jsem byl
z mé naivity ohledně podomního prodeje „vy-
léčen“. Během volného dne u nás zazvonila
mladá dáma, která nejprve manželce a poté i
mně tvrdila, že jde provádět dotazníkové šet-
ření pro statistiku, o kterém jsem jistě infor-
mován z regionálních i celostátních médií.
Nejprve jsem se nepředstavil a začal se vyptá-
vat, o jaké šetření jde a zda je o jejich aktivitě
informováno město či městský úřad. Paní „do-
tazníkářka“ zpozorněla, nicméně snažila se
být i nadále přesvědčivá. Tvrdila, že povolení
samozřejmě má, na úřadě vše vyřídila její
firma a vedení města je tak o všem
informováno…

Průběh tedy úplně stejný jako před léty.
Nicméně tady paní s kolegou, poté co jsem jim
řekl, že bych o tom jako starosta asi něco vě-
děl, svojí misi neukončili. Nejprve si měli ten-

denci domlouvat schůzku přímo na radnici,
poté mi sdělili, že ji vlastně ani nepotřebují a
že si svůj úkol zvládnou i bez mého souhlasu.

Je pravda, že podomní prodej zatím v na-
šem městě zakázán není. Bude až od nového
roku, kdy by měl nový tržní řád, jehož návrh
(zpracovaný místostarostou Bc. J. Vocho-
skou) rada projednává (a následně postoupí
zastupitelstvu), vstoupit v platnost. Podomní
prodejci tak zatím mohou chodit naším měs-
tem a nabízet své služby, neznamená to však,
že mohou klamat zákazníka a pod rouškou
provádění statistiky či jiného dotazníkového
šetření se dostávat k údajům, které potřebují
ke své činnosti.

Když jsem proto viděl, že oba hodlají ve
své činnosti pokračovat, volal jsem Policii ČR
a požádal je o součinnost (přivolaný policista
pak oba prodejce kontaktoval a před jejich od-
jezdem z našeho města i překontroloval jejich
oprávnění – jednalo se o zástupce společnosti
Bohemia Energy, což potvrzovalo i auto za-
parkované na novohradském náměstí). Záro-
veň jsem šel do ulice a varoval ty, u jejichž
dveří tito prodejci zvonili. Většina z nich však
správně reagovala ještě před mým příchodem
a nikoho dovnitř nevpustili…

S ohledem na to, že má v letošním roce pro-
bíhat jedno opravdové šetření, které provádí
Český statistický úřad, bych rád občany varo-
val před těmi, kteří se za opravdové tazatele
pouze vydávají. Při oficiálním šetření se vám
vždy tazatel představí, předloží Vám platný
průkaz a zároveň bude i na městském úřadě
přesný termín šetření oznámen.

S ohledem na nepříjemnou zkušenost
s podvodníky bychom zároveň těmto oficiál-
ním tazatelům vystavili potvrzení od Města
Nové Hrady, že daná osoba je opravdu opráv-
něna toto šetření provádět. Zároveň bychom
o této skutečnosti informovali i městským
rozhlasem.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
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ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD
Krajská správa ČSÚ v Č. Budějovicích
Žižkova 1, 370 77 České Budějovice

ENERGO 2015
výběrové šetření o energetické
spotřebě v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v druhé
polovině roku 2015 a začátkem roku 2016
v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní
statistické službě, ve znění pozdějších předpi-
sů, výběrové šetření o energetické spotřebě
v domácnostech (ENERGO 2015).

Šetření je realizováno na základě požadav-
ku nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o ener-
getické statistice v platném znění a Směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze
dne 25. října 2012 o energetické účinnosti a
dalších mezinárodních a národních potřeb.

Hlavním cílem šetření je získat aktuální
údaje o spotřebě paliv a energií v domácnos-
tech podle účelu použití na konkrétní činnost
(na vytápění vnitřních prostor, na chlazení
vnitřních prostor, na ohřev vody, vaření, osvět-
lení a ostatní koncové užití). Výsledky ze šetře-
ní najdou široké uplatnění, například se využijí
při plánování dalšího směrování dotační politi-
ky státu v oblasti energetických úspor či ke
srovnání spotřeby energie našich domácností
s ostatními členskými státy Evropské unie.

Šetření se uskuteční na území celé České
republiky v přibližně 20 000 domácnostech.
Deset tisíc respondentů bude dotázáno v ná-
vaznosti na Výběrové šetření pracovních sil.
Dalších deset tisíc bytů bude nově vybráno
zcela náhodným výběrem z Registru sčítacích
obvodů a budov.

Vlastní šetření proběhne v době od 7. čer-
vence 2015 do 15. ledna 2016 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Jednotkou
zjišťování je bytová domácnost, která obvykle
bydlí ve vybraném bytě. Výsledky ze šetření
budou k dispozici v říjnu 2016.

Pracovníci zapojení do šetření se budou
prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským
průkazem opravňují k provedení šetření
ENERGO 2015 a které jim vydá Krajská sprá-
va ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.
Ve všech fázích zpracování je zaručena ano-
nymita zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných požadavků
zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické služ-
bě, ve znění pozdějších předpisů, a podle zá-
kona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjiš-
ťování a procesu zpracování jsou vázáni ml-
čenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve
smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní
statistické službě.

Další informace k šetření naleznete na:
www.czso.cz/csu/czso/enerqo-2015

4. ročník Dne ochrany přírody, myslivosti,
rybářství a včelařství 2015 je minulostí

Dne 20. 6. 2015 od 14:00 hodin se uskuteč-
nil v zámecké zahradě zámku Nové Hrady již
4. ročník společensky-kultutrně osvětového
dne pro celou rodinu s názvem Den ochrany
přírody, myslivosti, rybářství a včelařství
2015. Akci tradičně zorganizovali členové
spolků z Nových Hradů a to Český svaz
ochránců přírody MO Nové Hrady, Myslivec-
ké sdružení Nové Hrady, MO sportovních ry-
bářů Nové Hrady, MO Českého svazu včelařů
Nové Hrady a novohradská dechová kapela
Veselá Muzika.

Záměr organizátorů byl tradiční, přiblížit
dětem i dospělím svět ochrany přírody, fauny,
flory a připravit pro celou rodinu zábavné od-
poledne v Nových Hradech tak, aby bylo vše
dostupné pro všechny. Díky dotaci města
Nové Hrady, sponzorům v čele s kapelou Ve-
selá muzika se odpoledne vyvedlo i když ne
bez chybičky. Z pracovních důvodů nemohl
vystoupit tradiční účastník našeho odpoledne
David Síla, mistr Evropy v dřevorubeckém
sportu, který byl na sobotu jako velitel hasičů v
Praze odvelen do zaměstnání. I když za sebe se-
hnal David náhradu v podobě člena teamu Stihl
ČR pana Jana Kamíra, částku 15 tis. korun za
jeho vystoupení jsme si dovolit nemohli. Ná-
sledně se omluvila paní Helena Kropíková,
která rovněž tradičně účinkuje se svými ohaři
na naší akci při ukázce výcviku loveckých
psů, neboť se jedné z fen narodila těsně před
účinkováním štěňata a ta vyžadují soustavnou
péči a klid. O stopování rysa se měla postarat

skupina, která byla v Nových Hradech s ry-
sem Blonďákem. Bohužel, den před akcí se
omluvili, že z časových důvodů na Nové
Hrady nedorazí. Vše vyvrcholilo počasím,
které nám i tak poměrně přálo a nepropršel
nám celý den, ale jen 45 minut, které
ovšem rozhodly o účasti asi poloviny náv-
štěvníků, kteří museli s promoklými dětmi
domů, stejně jako koník, který vozil děti
v zadní části parku. I tak byla účast ke spo-
kojenosti organizátorů velmi slušná. Cel-
kem bylo dětem vydáno 162 soutěžních
lístků a z toho jich bylo rovných 110 ode-
vzdáno vyplněných ke slosování. Z těch
pak bylo vylosováno prvních dvacet dětí,
které si mohly vybrat hodnotné ceny věno-
vané do losování, jako sponzorský dar od
Českého svazu ochránců přírody, Rybář-
ského svazu, Rybářství Nové Hrady, na-
kladatelství Dona České Budějovice, Lesy
České republiky a paní Jitky Hambergero-
vé. Zbylé ceny si děti rozebraly za výdrž :-)
Dle zkušeného oka organizátorů byl celko-
vý počet návštěvníků odhadnut na 650 až
700 osob, což je velmi slušný počin a
všem, kteří si přišli odpoledne užít s námi,
patří poděkování. Díky soutěžním lístkům
jsme se dozvěděli, že nejvzdálenější náv-
štěvník se k nám přijel podívat až z Písku.
Svou zásluhu na tom jistě měla porpagace
našim mediálním partnerem Jihočeskou
televizí.

pokračování na str. 7
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Tradičně skvělou práci odvedla dechová
kapela Veselá muzika vedena kapelníkem Bc.
Pepíkem Vochoskou, která téměř do dvacáté
hodiny bavila přítomné a hrála k příjemnému
posezení i poslechu. Nechybělo výborné ob-
čerstvení připravené rybáři a myslivci. Povl-
tavští trubači nám pod vedením Josefa Jirsy
předvedli lovecké signály a seznámili přítom-
né s mysliveckým troubením na velmi vysoké
úrovni, kdy srdce pravodatného myslivce jen
zaplesalo.

Děti se bavily při poznávačkách u stano-
višť mysliveckých zvyků a tradic, dovednost-

ních soutěží ve střelbě ze vzduchovky a luku,
u mysliveckých zbraní a střeliva, poznávačky
ryb, loveckých psů, při jízdě lodí na jezírku,
jízdou na koni a ve výtvarné dílně. Pro do-
spělé byla připravena soutěž v hodu pole-
nem za divočákem a nově i hod polenem pro
ženy za dortíkem. Jen pro zajímavost: nejdelší
hod předvedly mezi ženami paní Mládková
z Nových Hradů a paní Kolářová z Jindřichova
Hradce. Z dortu se nakonec radovala paní Mlád-
ková. Mezi muži předvedl nejdelší hod Richard
Kubát a po zásluze zvítězil a odnesl si srnce.
Druhým v pořadí byl Jaroslav Scholz.

Na dobrovolném vstupném bylo vybráno
přes jeden tisíc třista korun, které byly rozdě-
leny mezi mladé ochránce a myslivce a mladé

rybáře. Motto soutěže „Vyhrát musí příroda“
bylo určitě naplněno. Děti získaly více infor-
mací a poznatků o tom, jak se správně chovat
k přírodě a v přírodě a zachovat ji tak pro
budoucí generace.

Akce se uskutečnila pod záštitou místosta-
rosty města Nové Hrady a člena zastupitelstva
Jihočeského kraje Bc. Josefa Vochosky, který
opět velmi pomohl, jak s organizací, tak se za-
jištěním finančních prostředků. Tradičně akci
podporuje velmi výrazně Město Nové Hrady
spolu s Technickými službami Nové Hrady,
Akademií věd Nové Hrady, Lesy ČR, Rybář-
stvím Nové Hrady a spol. Budějovický Budvar,
s.p., spol. Novohradské hory Mgr. Kypetová
s mediálním partnerem Jihočeskou televizí.
Obohacením dne byla přehlídka trofejí z No-
vohradska, které se letos tradičně účastnilo
MS Nové Hrady, MS Kamenná – Žár, MS
Svébohy a nově MS České Velenice. MS Hra-
nice – Blata se omluvilo. Zde se patří poděko-
vat členům těchto spolků, kteří dokázali, že se
chtějí družit se sousedními myslivci a navazo-
vat nová přátelství. Především pak MS Ka-
menná v čele s panem Jaroslavem Jarošem
zaslouží velký dík, neboť věnovali jako spon-
zorský dar srnce do soutěže a pro výstavu tro-
feji zbudoval pan Jaroš ve své truhlárně stojan
hodný trofejí, které byly vystavovány.

Poděkování na závěr patří členům spolků,
kteří se na přípravách a realizaci podíleli a věř-
te, že jsou to desítky lidí, kteří obětují svůj čas a
finanční prostředky pro zábavu ostatních, což
je potřeba v dnešní době vrchovatě ocenit. Dle
kladných ohlasů věříme, že se akce líbila. A co
to znamená pro organizátory V. ročníku - pok-
račovat, rozšířit, doplnit, vylepšit a vydržet!!!

Na setkání v roce 2016 se těší organizátoři
Sta.Kas.Voch.Bry.

Soutěž hasičů v Byňově
Dne 18. 7. 2015 proběhl další ročník hasičské soutěže O pohár starosty města Nové Hrady.
Do soutěže se zapojilo 7 sborů, které vytvořily 17 soutěžních družstev, z toho 9 družstev žen.
Chvála, chvála, chvála :).

Výsledková tabulka:

ženy 1. Byňov ženy nad 30 let 1. Byňov
2. Nové Hrady I. 2. Nové Hrady I.
3. Nové Hrady II. 3. Nové Hrady II.

muži 1. Byňov muži nad 35 let 1. Dvory nad Lužnicí
2. Horní Stropnice II. 2. Údolí
3. Hrdlořezy 3. Byňov

Děkujeme starostovi p. Hokrovi a Městu Nové Hrady za finanční podporu, TSM Nové Hra-
dy, dále děkujeme všem soutěžícím a všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne.

S pozdravem za SDH Byňov Slepička R.

4. ročník Dne ochrany přírody...
(pokračování ze str. 6)
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Dětské rybářské závody
na Zevlově rybníku

Již tradičně proběhly i v letošním roce Dětské rybářské závody kona-
né u příležitosti Dne dětí na Sportovním revíru Zevlův rybník u Nových
Hradů.

I letos nám, bohužel již tradičně, lepší sportovní zážitky pokazilo ne-
příznivé počasí. Děti byly trošku zrazené zvýšenou vodní hladinou způ-
sobenou poměrně vydatnými srážkami v první polovině května. Když
rybám zajistí zvýšený přísun potravy poměrně vysoký přítok vody z lesů
a polí nejsou ochotné brát námi na háčku nabízené dobrůtky.

Náladu však dětem těžko něco zkazí a nevezme jí ani velká voda. Ra-
dost z každé chycené rybičky byla nefalšovaná a jejich radost byla i oce-
něním pro pořadatele z Místní organizace Českého rybářského svazu
v Nových Hradech.

Připravené občerstvení bylo formou pamlskových balíčků předáno
hned při losování jednotlivých štontů. V další občerstvující přestávce
zhruba po dvou hodinách soutěže pak byly chybějící kalorie doplně-
ny opečeným párkem s kečupem. S radostí konstatujeme, že nezbyl
ani jeden.

A tak se pokračovalo druhým kolem, v jehož závěru bylo provedené
celkové vyhodnocení a také ocenění všech soutěžících závodníků. Po-
měrně slušné ceny byly oceněné radostí dětí ale i doprovázejících rodičů
nebo rodinných příslušníků.

Poté začalo opět pršet – no co, nějaké rybičky se chytly, sladkosti a
buřtíky snědly, ceny rozdaly a hurá k domovu. V závěru soutěže se již
probíral nejen výsledek soutěže, ale také co pro příští rok vylepšit, dopl-
nit nebo změnit. Prostě příští rok se sejdeme znovu a nic nás neodradí.

Všichni členové MO ČRS, organizátoři i dětičky děkují Městu Nové
Hrady za poskytnutou dotaci, s jejíž pomocí jsme nadále schopní a
ochotní dělat radost všem dětem.

Za  MO ČRS Nové Hrady  Ing. L. Kasan

300 let poutního chrámu
Panny Marie Těšitelky

na Dobré Vodě
V letošním roce uplyne 300 let od dostavby chrámu Panny Marie

Těšitelky na Dobré Vodě u Nových Hradů. Tato barokní perla pro-
šla v letech 2011 až 2015 rozsáhlou vnitřní a vnější rekonstrukcí, aby
ke svému výročí zazářila svou původní krásou.

První poutě k Panně Marii Těšitelce se datují od roku 1701. Tehdy se
Matyáši Egidimu z Bedřichova u Horní Stropnice zjevil ukřižovaný Je-
žíš spolu s Bolestnou Matkou a prosil jej, aby nechal na tomto místě u pramene postavit kostel
a zasvětit ho Panně Marii Těšitelce. Již v lednu roku 1702 nebesa stvrdila tato zjevení prostřed-
nictvím úplného uzdravení desetiletého nevidomého děvčátka z obce Paseky a neslyšícího Ur-
bana Hartla z Dlouhé Stropnice. Na místo začaly proudit davy poutníků a také milodary
uzdravených i dary dobrodinců, které umožnily už v roce 1706 položení základního kamene
dnešního poutního chrámu. Stavba byla dokončena během devíti let, v roce 1718 pak byl po-
zlacen hlavní oltář. Kolem roku 1750 přicházelo do chrámu víc než 60.000 poutníků a ještě
v první polovině 20. století, před nástupem komunistického režimu, se každoročně vydalo na
poutní cestu kolem 50.000 poutníků ve více než 400 procesích.

Díky mnoha uzdravením na duchu i na těle a nespočetnému vyslyšení mnoha proseb až do
dnešních dnů si kostel Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě záhy vysloužil pojmenování
„jihočeské Lurdy“

Přijměte proto i Vy srdečné pozvání na pouť k úctě Nanebevzetí Panny Marie – patrocinium
kostela, která letos připadá na neděli 16. srpna. Mše svatá začíná v 10.30 hodin. Hlavním celeb-
rantem a kazatelem bude Jeho Excelence Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický.

Tradici srpnových pěších poutí znovu obnovil P. Bonfilius M. Wagner. Od kapličky v Šej-
bech se procesím vydáme na Dobrou Vodu v neděli 16.8. v 8.00 hodin. Cesta je dlouhá cca
4,5 km a terén i tempo jsou příznivé pro všechny věkové kategorie.

Srdečně zvou kněží a sestřičky z Rodiny Panny Marie
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Sportovní odpoledne
v Mateřské škole Nové Hrady

Jako rozloučení se školním rokem uspořá-
dala Mateřská škola Nové Hrady ve spolu-
práci s Junákem – českým skautem, středisko
Sirius Horní Stropnice, z. s. oddíl Nové Hra-
dy a oddíl Kometa v Horní Stropnici v úterý
30. června sportovní odpoledne pro rodiče
s dětmi.

Po zahájení v 15.30 byly učitelky MŠ a ve-
doucí oddílu Junáka připraveni u svých stano-
višť na školkové zahradě, aby provázeli rodinné
týmy sportovními disciplinami. Kromě skákání
v pytli, hodu na plechovky, chůzi po kladině,
běhu trojnohých, jízdě na šlapadlech a jiných
pohybových aktivit, rodinní sportovci také za-
tloukali hřebíky na čas a stříleli ze vzduchovky
na terč. Akce probíhala v přátelské atmosféře,
ve sportovním duchu a bojovném nadšení
všech zúčastněných. Po splnění úkolů organi-
zátoři vyhlásili závěrečné vyhodnocení, kde
všichni sportovci byli uznáni za vítěze a obdr-
želi diplomy a medaile.

Vrcholem sportovního odpoledne bylo
opékání buřtíků. Počasí bylo příznivé, za spor-
tem a společnou zábavou dorazili zástupci
24 rodin, partnerů a přátel novohradské mateř-
ské školy. Sportu zdar a příští rok nazdar!
Hezké prázdniny přejí učitelky mateřské školy
a Junák – český skaut, středisko Sirius Horní
Stropnice, z. s. J HE
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Hudební týden pro děti, 3. ročník
aneb Jak vznikl Novohradský orchestr

Třetí červencový týden se konal třetí ročník letního Hudebního týdne pro děti. Na předchozí
letní setkání navázali stejní malí muzikanti doplněni dospělými hráči a k těm se přidali další noví
dětští muzikanti. Téma letošního hudebního muzicírování byly pohádkové a filmové melodie.
K písničkám z loňského roku (Voda voděnka, Trpasličí svatba, Není nutno, Cikáni jdou do nebe
se tak přidala filmová hudba z filmů Tenkrát na západě, Saxána, Řek Zorba a Titanik. A ještě
v přídavku „hvězdné války“.

Ačkoli jsme možná dělali první tři dny při potýkání se s novými skladbami malé pohoršení
v ulici (měli jsme dokořán otevřená okna sálu), závěrečný páteční koncert snad vše „ospravedl-
nil“. Kdo si v pátek přišel poslechnout muziku, kterou orchestr s nasazením sobě vlastní před-
vedl, odcházel snad se stejnou radostí, jakou jsme měli i my z muziky po celých pět dní.

Také jsme se „konečně“ dohodli na názvu orchestru, který je trochu netradiční, protože v něm
hrají malí a velcí muzikanti nestejné „hudební úrovně“, někteří jsou dokonce multi-instrumentální,
jsme různí... Název máme tedy nejjednodušší a nejtrefnější jaký může být – Novohradský or-
chestr a společné pojítko je především radost z muziky a společného hraní.

Doufám, že i noví členové z letošního léta budou v orchestru rádi hrát i dál (protože bychom
rádi opět udělali nějaké koncerty i během roku) a že se na naše hraní budeme stále stejně těšit.

Za Novohradský orchestr informuje a děkuje všem za pěkné hudební chvíle
Květa Jarolímková, flétna

Novohradský orchestr

Zleva první řada: Pavel Fritz (kytara), Vojtěch Švarc (housle, zpěv),
Marek Rolínek (bicí), Václav Kučera (flétna, trumpeta), Bára Švarcová
(flétna, zpěv), Jakub Vochoska (klavír), za ním Matěj Kučera a Petr
Vochoska (akordeony), Eva Bjelová (akordeon), zleva druhá řada:
Bohunka Vochosková (kytara), Tereza Fritzová (flétna, zpěv), Květa
Jarolímková (flétna), Tomáš Rolínek (trumpeta), Eliška Rolínková
(klávesy, elektrická kytara) a Libor Petřvalský (šéf orchestru, kytary,
zpěv, aranžmá, trpělivost,…)

Ke klávesám přidala Eliška i elektrickou kytaru...

Jakub má momentálně pauzu, ale později to
rozjede stejně jako jeho mamka...

K flétně Terky přibyla ještě Bára a Vojtovy
housle...

Nově přibylo i bící, na které hrál Marek...

Závěrečný koncert Novohradského orchestru...

Trumpeťáci aneb Vašek letos střídal flétnu s trum-
petou a učil se od Tomáše...

Zapálení pro orchestr a trpělivost našeho ka-
pelníka je chválihodná...

Zprava jedna harmonikářka Eva a dva harmonikáři Petr a Matěj...
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Novohradské Hraní popáté
Pokud by se dalo po pěti letech trvání nějaké činnosti říct, že je už tradiční, tak bych to ráda

řekla o Novohradském Hraní. Tento „malý“ kulturní festiválek, kterým zahajujeme v našem
městě prázdniny, se před pěti lety přetransformoval z Novohradského Znění a nabízí kulturní
akce, které může strávit „většinový“ divák i posluchač.

Letos jsme opět zařadili jedno divadelní představení pro děti a jedno pro dospělého diváka.
Obě byla velmi pěkná, klasická loutková pohádka divadla ŠUS měla všechny prvky kvalitního
dětského představení a večerní Strašidlo Cantervillské diváky hezky pobavilo a podpořilo krás-
nou letní atmosféru na zámeckém nádvoří. Zásluhu na tom mají nejen výkony divadelních sou-
borů, ale i příjemná spolupráce se „zámeckými zaměstnanci“ a skvělé publikum.

Změnou oproti minulým letům bylo umístění koncertu open air, který jsme uskutečnili nikoli
na hradě, ale na náměstí, takže byl volně přístupný bez vstupné-
ho a zahrály na něm tři jihočeské kapely. Snad byli posluchači
s výběrem kapel spokojeni a obyvatelům domů na náměstí do-
datečně děkuji za toleranci „rámusu“ až zhruba do půlnoci.
Zatím si nikdo nestěžoval…

Do Novohradského Hraní už od začátku patří malování u kaš-
ny. Vloni jsme na jeden den přidali i hraní deskových her na Pa-
lubě u cukrárny. Toto hraní při Hraní jsme letos rozšířili na více
dnů a z důvodu velmi teplého počasí přesunuli rovněž ke kašně
do stínu lip.

Doufám, že každý host, návštěvník či posluchač, který si
kousek z nabídky Novohradského Hraní „uzobl“, byl spokojený
a příjemně „poznamenaný“ kulturní nabídkou a prázdninovou
atmosférou. K. Jarolímková Večerní Strašidlo Cantervillské diváky hezky pobavilo

Dlouhý, Široký a Bystrozraký dorazil za dětmi
na zámecké nádvoří

Hraní na Palubě

Královská hra u kašny... ...a také Člověče nezlob se

Kapela Weekend Kaplea Pub Animals Kepela Parní Wanna

Malování na náměstí

Malování na náměstí
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Pozvánka na

SRPNOVÉ KONCERTY
¢ 7. 8. 2015, 20.00 hod.

Michal Prokop + Framus 5
Penzion Kamínek, www.penzion-kaminek.cz

¢ 14. 8. 2015, 19.00 hod.

Koncertní podvečer
open air s kapelou
Švihadlo
Švihalo? Kapela, která má už něco
za sebou… průkopníci reggae
ve vynikající formě…
Novohradské náměstí,
poř. KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

¢ 21. 8. 2015, 19.00 hod.

Koncert
Jan Spálený TRIO
Jan Spálený, „otec“ českého blues, před několika lety u nás vy-
stupoval s kapelou ASPM na hradním nádvoří. Tentokrát se
k nám vrací v komornějším složení, třeba s vynikajícím trumpe-
tistou Michalem Gerou.
Dvorek Kulturně-spolkového domu, vstupné 70 Kč,
poř. KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

¢ 29. 8. 2015, 20 hod.

Kamil Střihavka + kapela Leaders
Penzion Kamínek, www.penzion-kaminek.cz

KIC Nové Hrady a Veselá muzika
připravují na září další

HUDEBNÍ SETKÁNÍ
na počest 100. výročí

narození pana Josefa Placera
novohradského lidového učitele hudby

Setkání se uskuteční

v sobotu 26. 9. 2015
v Hotelu Máj Nové Hrady

V programu vystoupí úspěšní absolventi
p. Josefa Placera, Hornobojani z jižní Moravy

a Veselá muzika, která představí své nové CD a DVD

Podrobnější informace naleznete v zářijovém čísle NZ

Zámecké okénko
10 přednášejících vědců z celé Evropy, včt. Newcastle upon Tyne, UK
a 20 studentů z Běloruska, Polska, Slovenska, České Republiky, Ukra-
jiny, Ruska, Turecka, Iránu a Maďarska, navštívilo v červenci zámek
během Visegradské letní školy molekulární biofyziky a systémové bio-
logie pořádané Ústavem Nanobiologie a Strukturní Biologie CVGZ
AV ČR, v.v.i., Akademie Věd České Republiky, v.v.i. M. Kotrčová

International Food Festival
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Letní výtvarné a kreativní
kurzy v Koželužně

Výtvarná dílna s mladými výtvarníky

� 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 Hynka Fuky
Po celý červenec jste mohli navštívit prodejní výstavu obrazů Hyn-

ka Fuky v Koželužně. Věřím, že kdo si výstavu nenechal ujít, tak se na
ní určitě bavil. Z obrazových příběhů, popisků, barev, rozpustilosti
a z pozitivního náboje. Ze záznamů v návštěvní knize lze jasně číst, jak
příjemně naladila všechny shlédnuvší návštěvníky Koželužny. Výsta-
vu Hynka Fuky můžete navštívit až do začátku srpna. K. Jarolímková

Červencová Koželužna
V průběhu prvního prázdninového měsíce nabízela galerie Kože-

lužna už první výtvarné a tvůrčí aktivity pro děti i jejich „doprovody“.
Ve druhém červencovém týdnu to byl například „omalovánkový“
program, při kterém si děti mohly vybarvovat pěkné obrázky – oma-
lovánky od Daniely Roulové. Některé dětské obrázky nám zůstaly
v Koželužně na výstavě, mnohé si děti vzaly s sebou na památku a
k tomu se ještě „zásobily“ čistými omalovánkami, aby mohly pokra-
čovat doma. Daniela byla i jeden den v Koželužně s námi, takže i
ona mohla vidět, jak její omalovánky pro děti „fungují“.

Další týden byla v Koželužně opět „stálá tvořitelka“ Vlaďka Ji-
rásková, která dokáže s každým vytvořit krásné výtvarné předměty.
Tentokrát nabídla tzv. Otevřený ateliér. Během něj si mohli návštěv-
níci vyrobit drobné bytové a zahradní doplňky s novohradskými
motivy, jako malou vzpomínku na naše město či pro zkrášlení svého
„příbytku“. K. Jarolímková

Tvoření s Vlaďkou

Omalovánkování
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V srpnu 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 srpnu bude otevřena po individuální domluvě:
David Šimeček, tel.: 605 726 416 nebo v novohradské kovárně
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 srpnu  bude otevřeno takto:
úterý, středa, pátek, sobota,
10.00 – 16.00 hod.

……………………………………

¢ Skanzen Ochrany státní
hranice a Železné opony
v srpnu bude otevřeno takto:
úterý – neděle, 10.00 – 17.00 hod.

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

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:
¡ 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
¡ 26. - 28. 8. – Quijote! – Piaristické nám., ČB
¡ 27. 8. – Pohádky do kapsy + Strašidlácká stezka – Zámek Nové Hrady

Divadelní představení:
¡ 1. 8. – Strašidlo Cantervillské – Klášter Zlatá Koruna
¡ 1. – 28. 8. – Poslední Schwarzenberg na Hluboké – zimní zahrada zámku

Hluboká n. Vlt.
¡ 3. 8. – Miroslav Donutil: Ptejte se mě na co chcete – DK Metropol, ČB
¡ 7. 8. – Strašidlo Cantervillské – Rožmberk n. Vlt.
¡ 8. 8. – Hořické Pašijové hry – Hořice na Šumavě
¡ 14. 8. – Strašidlo Cantervillské – nádvoří kláštera Borovany
¡ 20. 8. – V Paříži bych tě nečekala, tatínku – DK Metropol, ČB
¡ 21. a 22. 8. – S tvojí dcerou ne! – Divadlo Pikl, KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 21. 8. – Strašidlo Cantervillské – Radniční nádvoří, ČB
¡ 8. a 15. 8. – Sluha dvou pánů – Divadlo Pikl, Hluboká nad Vlt. (nádvoří zámku)

Otáčivé hlediště Český Krumlov:
¡ 4. – 9. 8. – Rusalka
¡ 10. 8. – 21. 8. – Tři mušketýři
¡ 13. 8. – 5. 9. – Baron Prášil

¡ 25. – 31. 8. – Sluha dvou pánů
¡ 1., 22. a 23. 8. – Labutí jezero (balet OH)

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 5. 8. – Romanika – Klášter Borovany
¡ 5. 8. – Žalman a spol. – Radniční nádvoří, ČB
¡ 7. 8. – Nezmaři – Klášter Borovany
¡ 12. 8. – Two Towers Hulu Jazz – Klášter Borovany
¡ 12. 8. – Wabi Daněk a Miloš Dvořáček – Radniční nádvoří, ČB
¡ 13. 8. – Varhanní koncert Ivy Slancové – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 15. 8. – Jihočeský jazzový festival 2015 – Piaristické nám., ČB
¡ 19. 8. – Gipsy Suno Band – Klášter Borovany
¡ 21. 8. – Jan Spálený a Trio – Kulturně-spolkový dům, Nové Hrady
¡ 26. 8. – Jarabáci – Klášter Borovany
¡ 26. 8. – Miroslav Samson Lenk – Radniční nádvoří, ČB
¡ 27. 8. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Zahajovací koncert

– Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 28. 8. – Voxel: recitál – Klášter Borovany
¡ 1. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Klavírní recitál

– Konc. síň Ot. Jeremiáše, ČB
¡ 3. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Symf. orch. FOK

– DK Metropol, ČB
¡ 7. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Komorní koncert

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 9. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Operní galakoncert

– DK Metropol, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na

www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.

NORDIC WALKING
ZDRAVÝ A CHYTRÝ POHYB

Nordic Walking, nebo-li severská chůze pochází z Finska. Je to mla-
dá pohybová disciplína za pomocí holí a je vhodná pro každého, kdo se
chce hýbat a to nejlépe venku na čerstvém vzduchu, ideálně v přírodě.
Každý jedinec si může najít své, od procházek, po špičkový sportovní
trénink. Krása jednoduchosti spočívá ve spojení chůze, jako nejpřiroze-
nější pohyb člověka a efektivního odrazu z holí, které dodají dynamic-
ký rozměr, který baví. To vše přináší nové zkušenosti a dovednosti.

Tuto metodu chytrého pohybu si můžete přijít vyzkoušet do Benešo-
va nad Černou, kde se bude v sobotu 12. září 2015 od 13.00 hod. pořá-
dat ,,1. přátelský pochod Nordic Walking branou do Novohradských
hor“ s edukačním a preventivním programem zdravého životního stylu
a zdravého stravování ve spolupráci s Centrem prevence civilizačních
chorob. Poprvé bude tento pochod zaměřen na prevenci zdraví obecně.

Centrum prevence civilizačních chorob bude zájemcům měřit krev-
ní tlak, tepovou frekvenci, cukr v krvi, cholesterol, BMI, poměr tuku,
vody a aktivní svalové hmoty BODYSTATEM apod.

Aktivní odpoledne návštěvníkům zpříjemní taneční vystoupení,
živá hudba a občerstvení.

Podrobné informace, týkající se data, času a programu, najdete na pla-
kátech k akci, na webových stránkách
http://www.zsbenesovnc.cz/komunitni-skola.html
nebo na tel. 607 279 813 (Michaela Šuplerová),
727 814 457 (Růžena Lepšová)

Nabídka městského rezervačního systému CBsystem

www.cbsystem.cz
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TJ karate Nové Hrady mají nejúspěšnějšího závodníka v ČR 2015

Tomáš Hermann vede v hodnocení nejlepších karatistů v ČR
V hodnocení prestižních soutěží karate http://www.karaterec.com/cz/, do

které se započítává soutěž Mistrovství ČR a Grand Prix je historicky poprvé
v první elitní desítce nejlepších závodníků také novohradský člen oddílu ka-
rate Tomáš Hermann. Po vítězství na Mistrovství republiky, Grand Prix
v Bratislavě a dalších medailových ziscích je na konci pololetí na prvním
místě se ziskem 324 za druhou Veronikou Miškovou
s 276 body a třetím Jindřichem Pilmanem s 252 body.

Díky těmto výsledkům byl Tomáš zařazen do výbě-
ru státní reprezentace na nadcházející Mistrovství svě-
ta, které se koná v listopadu v letošním roce v Indonésii
v Jakartě. Tomáše ještě čeká soustředění reprezentace a
důležité mezinárodní závody v Berlíně a Budapešti, tak
držme našemu borci pěsti, ať vše zvládne a dosáhne co
nejlepších sportovních výsledků.

Přeji všem hezké léto, pohodu a klid o prázdninách
a dovolených.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Tomáš HERMANN Mistr ČR v karate 2015
v disciplíně kumite muži +84 kg

ZKO Nové Hrady informuje

DĚTSKÝ DEN
Dne 6. června pořádala společnost Magna Cartech z nedalekých Českých Velenic

„DĚTSKÝ DEN“, kde naše novohradská organizace předvedla ukázky z výcviku psů. Hlav-
ním cílem této akce bylo však předvedení socializace různých plemen a jejich nekonfliktní-
mu chování k ostatním psům a lidem, což vyzkoušelo mnoho z přítomných dětí a rodičů. Vše
proběhlo v přátelském duchu a naši psi si přítomnost dětí a jejich péči užívali naplno, což spl-
nilo očekávaný cíl. ZKO Nové Hrady

ZKO Nové Hrady

Mezinárodní zkoušky IPO
V sobotu 27. června se konaly na cvičišti ZKO Nové Hrady zkoušky, kte-

rých se zúčastnili i naši členové, průběh a samotný výsledek posuzoval delego-
vaný rozhodčí ČKS Mgr. Zimek. I přes úmorné letní počasí byl výsledek pro
nás úspěšný, kdy J. Machát s Jangem uspěli v kategorii IPO1., P. Bureš s Bru-
nem složili stopařskou zkoušku FPR1, P. Rolínek s Koddym obstáli v kategorii
doprovodného psa BH.

Závěrem naše organizace vítá všechny pejskaře, kteří mají zájem o výcvik a
socializaci svých čtyřnohých kamarádů.

ZKO Nové Hrady

Výběr žebříčku závodníků podle kategorií:
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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

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

Městská knihovna
Nové Hrady oznamuje:

v termínu

10. – 21. 8. 2015
bude z důvodu

čerpání dovolené
UZAVŘENA

Děkujeme za pochopení

22 utkání bez porážky, z toho 20 vítězných (sezona 1985-1986)!
Je to neuvěřitelné, ale je to tak. Hradečtí fotbalisté – muži před

30 lety udělali rekord, kdy z III. třídy okresu České Budějovice do
„okresního přeboru ČB“, jestliže chtěli postoupit, museli vyhrát 18 zá-
pasů za sebou a přitom neztratit ani bod. Později v „okresu“ neprohráli
ještě 4 zápasy.

Byla to výborná fotbalová parta. Mnozí z této party hráli dokonce
I. B třídu. Dodneška se potkáváme a vzpomínáme na ty časy.

Tenkrát jsme měli dva výborné brankaře. Štefana Šprtku, který zářil
na „čáře“ a Václava Silmbroda, který výborně vybíhal a také pomáhal i
útoku.

Obránce jsme měli také výborné. Jan Rudolf, který hrál pravého
beka (obránce) byl nejen superrychlý, stal se i kapitánem. Vilém Kre-
nauer dobře kryl jako předstoper (obránce) většinou dobře střední útoč-
níky soupeře. Ruda Steinecker zadní stoper (obránce) byl vynikající
hlavičkář. Dále výborný organizátor obrany. Láďa Kříž levý bek
(obránce). Přestože měřil přes 190 cm, byl dobře pohybový a
mnohokrát zabránil gólu.

V záloze hrál Bedřich Rudolf napravo. Vynikající nahazovač, často
vyhrával souboje s vyššími hráči soupeře. Zdeněk Hriňa nastupoval ve
střední záloze. Původním „povoláním“ střelec, později byl elegantním
záložníkem. Dobře podržel míč, aby vzápětí dal dlouhý pěkný pas.

Pavel Pupava, levý záložník. Rychlý typ hráče. Pomáhal útoku i
obraně. Měl tzv. „dvoje plíce“.

Útok měl toto složení. Zdeněk Weger, také rychlý hráč, pravý útoč-
ník, bojovník, hráč – srdcař! Diskutér s rozhodčími, protivníky i spolu-
hráči. Jarda Bartizal, střední útočník, ale mohl hrát všude. Obounohý,
vynikající hlavičkář. Přirozená autorita, předčasně zemřel.

Leoš Brychta, rychlostní levý útočník, výborný střelec, dovedl bles-
kově zaútočit a dát gól.

A ještě nesmím zapomenout na Arnošta Maiera. Hrál většinou
v útoku, dobře oběma nohama i hlavou. Výborně se staral o zábavu.
Autor hradecké „fotbalové hymny“ (Ospalé ráno – Tak blízko….).

Ti všichni fotbalisté byli vedeni trenérem Vítězslavem Jelínkem.
Víťa byl prozíravý. Věděl, že je nemusí učit techniku, ale naordinoval
klukům těžkou fyzickou „řeholi“ a zároveň jim vtiskl fotbalovou tvář.

Kluci hráli tehdy nejen za sebe nebo za spoluhráče, ale především za
Nové Hrady. To vám každý pamětník potvrdí.

Závěrem končím jakýmsi fotbalovým „desaterem“. Nemusíte s tím
souhlasit, ale z mojí hlavy to není, pouze jsem to slyšel nebo četl a tiše
souhlasil.
Fotbal:

Geniální hra
Nejkrásnější sport
Nejlidovější zábava na světě
Největší sportovní podnik?... MS ve fotbale.
Hokej, volejbal, basketbal a další hry jsou bitvy. Fotbal?... válka!

Miroslav Hruška

I N F O R M A C E

Z K N I H O V N Y
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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

¡ Kupuji staré peřiny a nedrané peří, tel. 606 514 445


