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Doznívání prázdnin
Když končí prázdniny, nemusí být vždycky z toho jenom „smutno po letním sluníčku“. Me-

lancholická nálada mne přepadá hlavně z toho, že všechno, na co jsem se v létě těšila a chystala,
je už dokonáno, nic už nejde změnit, doplnit, opravit, natož znovu prožít. A na to prožívání toho
bylo letos opravdu docela dost. Několik koncertů, divadla, výstavy, tvůrčí aktivity, prospěšné
činnosti pro naši krajinu, atd. Každá část programu vždy člověka někam posune, něco při ní zís-
kává: poznání, radost, důvěru, mozoly,… a něco ztrácí: ale to mne nyní vlastně nic nenapadá, co
jsem to vlastně ztratila…

Malé ohlédnutí za prázdninovým časem přinášíme nyní čtenářům zpravodaje prostřednic-
tvím různých článků a fotoreportáží z akcí. A věřím, že si z toho všeho přečtete, co že se to mohlo
při těch prázdninových akcích získat, čím se obohatit a potěšit.

A ještě závěrem – děkuji všem milým lidem za přispění k pěkné novohradské prázdninové at-
mosféře při akcích KIC Nové Hrady a dětem přeji hezký začátek nového školního roku.

Za KIC Nové Hrady Květa Jarolímková

Pozvánky na září
19. – 20. 9.  Klášterní slavnosti

26. 9. III. kolo Krajské ligy v karate,
Sportovní hala N. Hrady

26. 9. Tenisový turnaj ve čtyřhře

26. 9. Novohradská voříškiáda,
Penzion Na Celnici

26. 9. Dětský den v Tereziině údolí

26. 9. Hudební setkání k 100. výročí
narození Josefa Placera

27. 9. Novohradská hudební trilogie –
koncert „Pro prameny“
v kostele sv. Petra a Pavla

28. 9. Výprava za humna s ČSOP

28. 9. Výlet na Myslivnu

A POZVÁNKA NA
3. 10. Rodinný den s Dobrou Vodou

(původně byl plánovaný na 5. 9.)

První setkání přátel Terčina údolí se uskutečnilo
u Hamru

První koncert letošní Novohradské hudební
trilogie se uskurtečnil na tvrzi Cuknštejn

Záběr z hrané prohlídky při Zámeckých slavnostechDivadlo o Zlatovlásce u zámeckého jezírka

Velešínská kapela Fontanela na náměstí

Při Švihadle jste si mohli na novohradském
náměstí zaskákat

Komentovaná vycházka Terčinným údolím byla
od návštěvníků naučné stezky vnímána velmi
pozitivně
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Zápis z 21. schůze městské rady
ze dne 8. 7. 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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 20. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 20. jednání rady města.

� 2. Smlouva o nájmu
Rada města schvaluje Smlouvu o nájmu
s Českou televizí ve věci pronájmu umělého
vodopádu v NPP Terčino údolí.
(Rada obdržela od České televize návrh
Smlouvy o nájmu umělého vodopádu v Terči-
ně údolí za účelem natáčení zvukově obrazo-
vého záznamu. Nájemné ve výši 10.000,- Kč
bude využito na zlepšení vybavení Terčina
údolí.)

� 3. Pronájem pozemků
Rada města schvaluje podání žádosti Státní-
mu pozemkovému úřadu České Budějovice
o pronájem pozemků parc. č. 820 a parc. č.
821 v k. ú. Nové Hrady.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu České Budějovice informaci o vlast-
nictví státu pozemků parc. č. 820 a parc. č.
821 v k. ú. Nové Hrady. Na těchto poze-
mcích se nacházejí stavby - objekty občan-
ské vybavenosti, které jsou ve vlastnictví
Města Nové Hrady. Tyto pozemky by mělo
mít město v pronájmu a z tohoto důvodu je
nutno zažádat o pronájem uvedených po-
zemků.)

� 4. Pojištění odpovědnosti za škodu
Rada města souhlasí s návrhem podmínek
pojištění za výkon veřejné moci pro Město
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
dodatku ke smlouvě.
(Rada obdržela návrh podmínek pojištění
odpovědnosti za škodu pro Město Nové
Hrady. Město již nezprostředkovává výkon
veřejné služby. Nově bude do smlouvy za-
řazeno pojištění za výkon veřejné moci.)

� 5. Pojištění SDH Nové Hrady
Rada města schvaluje rozsah pojištění pro
25 členů Sboru dobrovolných hasičů Nové
Hrady.
(Rada obdržela návrh na rozšíření pojištění
pro 25 hasičů Sboru dobrovolných hasičů
Nové Hrady – jedná se o rozšířené pojištění
pro členy výjezdové jednotky.)

� 6. Smlouva o poskytnutí dotace
Rada města schvaluje dotaci a Smlouvu
o poskytnutí dotace pro Občanské sdružení
Prevent, z. s. Strakonice ve výši 5.000,- Kč
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

(Rada obdržela od finanční komise návrh na
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace pro
Občanské sdružení Prevent, z. s. Strakoni-
ce, ve výši 5.000,- Kč.)

� 7. Pronájem nebytových prostor
Rada města schvaluje pronájem nebytových
prostor čp. 57, nám. Republiky, Nové Hra-
dy Komerční bance, a. s. Praha za cenu
500,- Kč/m2/rok, na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada po zveřejnění záměru projednala
žádost Komerční banky, a. s. Praha o pro-
nájem nebytových prostor nám. Republi-
ky čp. 57, Nové Hrady. Komerční banka,
a. s. projevila zájem instalovat v tomto ne-
bytovém prostoru bankomat, resp. část.
využít i jako místo ke konzultacím pro své
klienty.)

� 8. Žádost o povolení čerpání fondu
reprodukce majetku, investičního fondu
Rada města schvaluje Mateřské škole Nové
Hrady pořízení nového altánu z investiční-
ho fondu a jeho zařazení do majetku mateř-
ské školy.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o povolení čerpání fondu ma-
jetku, investičního fondu, za účelem poříze-
ní nového zahradního altánu cca. ve výši
49.000,- Kč.)

� 9. Žádost o prodej pozemku a stavby na
pozemku
Rada města bere na vědomí žádost p. Mi-
chala Konečného, Údolí o odprodej poze-
mku parc. č. st. 174/2, jehož součástí je
stavba bez čp. , č. e. v k. ú. Údolí u Nových
Hradů a postupuje ji k projednání Osadnímu
výboru Údolí.
(Rada obdržela od p. Michala Konečného,
Údolí žádost o odprodej pozemku parc. č.
st. 174/2 v k. ú. Údolí u Nových Hradů. Na
pozemku se nachází stavba hospodářského
objektu – bývalý kurník s dřevníkem.)

� 10. Rozhodnutí SFŽP o poskytnutí
dotace
Rada města bere na vědomí Rozhodnutí
Ministerstva životního prostředí o poskyt-
nutí podpory na projekt: Snížení energe-
tické náročnosti Centra volnočasových
aktivit v N. Hradech – instalace solárního
systému.
(Rada obdržela od Ministerstva životního
prostředí ČR Rozhodnutí o poskytnutí pod-
pory na spolufinancování projektu v rámci
Operačního programu Životního prostře-
dí z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR na akci: Snížení energetic-
ké náročnosti Centra volnočasových ak-
tivit v Nových Hradech – instalace
solárního systému. Celkové způsobilé
náklady projektu jsou 895 805,- Kč, cel-
ková dotace činí 806 224,50 Kč (ze stát-
ního rozpočtu činí 44 790,25 Kč a z EU
761 434,25 Kč). Podíl města činí 10 % tj.
89 580,50 Kč.)

� 11. Závěrečné vyhodnocení akce
Rada města bere na vědomí Závěrečné vy-
hodnocení akce: Nové Hrady - Veveří - vrty
HV-1, HV-2.
(Rada obdržela od Státního fondu životního
prostředí ČR závěrečné vyhodnocení akce:
Nové Hrady - Veveří - vrty HV-1, HV-2.)

� 12. Dohoda o majetkoprávním
vypořádání
Rada města schvaluje Dohodu s ČR – Stát-
ním pozemkovým úřadem o majetkopráv-
ním vypořádání za zrušenou část stavby
vodního díla: Revitalizace rybníka na parc.
č. 840 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje staros-
tu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od ČR – Státního pozemko-
vého úřadu návrh dohody o majetkopráv-
ním vypořádání za zrušenou část stavby
vodního díla – Revitalizace rybníka na parc.
č. 840 v k. ú. Nové Hrady.)

� 13. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada města souhlasí s návrhem stavby:
Štiptoň, K 1524, Rošková - kabel NN.
(Rada obdržela od společnosti Fiera a. s.
Jindřichův Hradec žádost o vyjádření pro-
jektového návrhu na stavbu: Štiptoň, K
1524, Rošková - kabel NN.)

� 14. Smlouva o zřízení věcného břemene
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o zřízení věcného břemene mezi Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace
a Městem Nové Hrady na zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě, spočívající v právu
zřídit a provozovat na služebném pozemku
parc. č. 2270/6 v k. ú. Byňov vodovod a po-
stupuje návrh smlouvy ke schválení zastu-
pitelstvu města.
(Rada obdržela od Správy železniční a do-
pravní cesty, státní organizace návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene na
dobu neurčitou osobní služebnost inženýr-
ské sítě ve prospěch města, spočívající
v právu zřídit a provozovat na služebním
pozemku vodovod – Jakule.)

� 15. Sdělení technických služeb
Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci
Technických služeb města Nových Hradů
o finančním vyrovnání s p. Stráským za zří-
zení topení v pronajatém bytě.
(Rada obdržela od Technických služeb
města Nových Hradů informaci o finanč-
ním vyrovnání za zřízení topení v bytě
p. Stráského.)

� 16. Výroční zpráva r. 2014
Rada města bere na vědomí Výroční zprá-
vu za rok 2014 Občanského sdružení
PREVENT, z. s. Strakonice.

� 17. Nabídka koupě zemědělské půdy
Rada města bere na vědomí nabídku společ-
nosti Suhox s. r. o. Brno s tím, že v současné
době neuvažuje o prodeji či pronájmu ze-
mědělské půdy.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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(Rada obdržela od společnosti Suhox s. r. o.
Brno nabídku na odkup pozemků pro země-
dělskou výrobu nebo případný pronájem.)

� 18. ČSÚ – Výběrové šetření
o energetické spotřebě v domácnostech
Rada města bere na vědomí informaci
Českého statistického úřadu o výběrovém
šetření o energetické spotřebě v domác-
nostech.
(Rada obdržela od Českého statistického
úřadu oznámení o výběrovém šetření
o energetické spotřebě v domácnostech.
Šetření proběhne v době od 7. 7. 2015 do
15. 1. 2016 prostřednictvím speciálně vy-
školených tazatelů. Pracovníci zapojení do
šetření se budou prokazovat průkazem taza-
tele ENERGO 2015 a pověřením.)

� 19. Žádost o spolupráci – cyklistický
etapový závod
Rada města souhlasí s návrhem na spoluprá-
ci při pořádání 4. ročníku mezinárodního
cyklistického etapového závodu "Okolo již-
ních Čech" a pověřuje starostu dalším jed-
náním.
(Rada obdržela od Cyklistického klubu
Jindřichův Hradec žádost o spolupráci
při pořádání 4. ročníku mezinárodního
cyklistického etapového závodu "Okolo
jižních Čech", který se bude konat v ter-
mínu 2. – 6. září 2015. Přes město Nové
Hrady by byla možnost uspořádat sprinter-
skou prémii při II. etapě závodu České Ve-
lenice – Kaplice dne 4. září - cca. kolem
13.00 hodin.)

� 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 k. ú.
Údolí u Nových Hradů
Rada města bere na vědomí geometrický
plán pro pozemkové vyrovnání mezi měs-
tem a Jihočeským krajem v k. ú. Údolí u No-
vých Hradů.
(Starosta informoval radu o vyhotovení
geometrického plánu kolem mostu v Údolí,
na jehož základě dojde k pozemkovému vy-
rovnání mezi městem a Jihočeským krajem
v k. ú. Údolí u Nových Hradů.)

� 23. Pojištění – kurt
Rada města bere na vědomí vyúčtování po-
jistné události po požáru na tenisovém kurtu
v zámeckém parku a souhlasí s obnovou to-
hoto majetku.
(Starosta informoval radu o vyúčtování po-
jistné události po požáru movité věci na te-
nisovém kurtu v zámeckém parku. Výše
pojistného plnění bude zpětně investována
do obnovy movitého majetku na tenisovém
kurtu.)

Zápis z 22. schůze městské rady
ze dne 28. 7. 2015

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

V 15.30 hodin se dostavil p. Šlenc a hlasoval
od bodu č. 15.

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
z 21. jednání rady města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 21. jednání rady města.

� 2. Zveřejnění záměru prodeje
nemovité věci
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 863/27 v k. ú. Nové Hrady (dle
GP parc. č. 863/49) o výměře 28 m2 společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. České Budějo-
vice za celkovou částku 18.200,- Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodat část pozemku
parc. č. 863/27 v k. ú. Nové Hrady rada opě-
tovně projednala žádost společnosti E.ON
Distribuce a. s., České Budějovice o koupi
tohoto pozemku za účelem výstavby trafos-
tanice.)

� 3. Zveřejnění záměru prodeje
nemovité věci
Rada města souhlasí s prodejem části poze-
mku parc. č. 816/3 v k. ú. Nové Hrady (dle
GP parc. č. 816/14) o výměře 20 m2 společ-
nosti E.ON Distribuce, a. s. České Budějo-
vice za celkovou částku 12.000,- Kč a
postupuje návrh ke schválení zastupitelstvu
města.
(Po zveřejnění záměru prodat část pozemku
parc. č. 816/3 v k. ú. Nové Hrady rada opě-
tovně projednala žádost společnosti E.ON
Distribuce a. s. , České Budějovice o koupi
tohoto pozemku za účelem výstavby trafos-
tanice.)

� 4. Zveřejnění záměru prodeje
nemovité věci
Rada města souhlasí s prodejem pozemku
parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, jehož součástí je stavba bez čp. /če.
za celkovou cenu 7.788,- Kč p. Zdeňku Ma-
ierovi, Údolí čp. 135 a postupuje návrh ke
schválení zastupitelstvu města.
(Po zveřejnění záměru prodat pozemek
parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře 23 m2, jehož součástí je
stavba bez čp./če. Na pozemku se nachází
dřevník v zůstatkové hodnotě 5.488,- Kč.)

� 5. Obecně závazná vyhláška 1/2015
Rada města souhlasí s návrhem Obecně zá-
vazné vyhlášky č. 1/2015, o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních od-
padů a nakládání se stavebním odpadem na

území města Nové Hrady a postupuje ji
k projednání zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od místostarosty p. Bc. Vo-
chosky návrh Obecně závazné vyhlášky
č. 1/2015, o stanovení systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a naklá-
dání se stavebním odpadem na území města
Nové Hrady. Vyhlášku bylo třeba změnit
z důvodu nové legislativy.)

� 6. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě
budoucí o zřízení VB č. 1007C15/05
Rada města souhlasí s návrhem Dodatku
č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene č. 1007C15/05 se Státním
pozemkovým úřadem, Krajským pozemko-
vým úřadem pro Jihočeský kraj a postupuje
návrh dodatku ke schválení zastupitelstvu
města.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, Krajský pozemkový úřad pro Jiho-
český kraj návrh Dodatku č. 1 smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného bře-
mene č. 1007C15/05 ke stavbě: kanalizace
splašková DN 300, kanalizační šachta a vo-
dovodní řad PE 90.)

� 7. Realizace polních cest
v k. ú. Veveří u N. Hradů
Rada města souhlasí s převzetím stavby
"Realizace polních cest v k. ú. Veveří u No-
vých Hradů - C1, C4, C6" v celkové hodno-
tě 9,135.465,- Kč a stavby "Sanace polních
cest v k. ú. Veveří u Nových Hradů - C1,
C4" v celkové hodnotě 424.894,- Kč od
Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj a
postupuje návrh zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj protokol o předání a převzetí
stavby "Realizace polních cest v k. ú. Veve-
ří u Nových Hradů - C1, C4, C6" a Protokol
o předání a převzetí "Sanace polních cest
v k. ú. Veveří u Nových Hradů - C1, C4"
v celkové hodnotě 9,560.359,- Kč.)

� 8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
služebnosti č. 4/2015/206
Rada města souhlasí s návrhem Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. 4/2015/206 s Lesy České republiky, s. p.
na zřízení služebnosti k pozemkům parc. č.
12/2 a č. 14 v k. ú. Nové Hrady a postupuje
návrh ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od Lesů České republiky,
s. p. návrh Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení služebnosti č. 4/2015/206. Předmě-
tem smlouvy je zřídit, provozovat, opravovat
a udržovat vodovodní řád na pozemcích
parc. č. 12/2, č. 14 v k. ú. Nové Hrady, se
kterými mají právo hospodařit Lesy České
republiky.)

� 9. Smlouva o zřízení VB
č. ZP-014330033632/001
Rada města schvaluje Smlouvu o zřízení
věcného břemene č. ZP-014330033632/001
ke stavbě: Příp. STL 5. května 68, Nové
Hrady, za jednorázovou úhradu ve výši
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10.000,- Kč a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení
věcného břemene ke stavbě: Příp. STL
5. května 68, Nové Hrady". Smlouvou bude
zatížen pozemek parc. č. 1011/1 v k. ú.
Nové Hrady. Věcné břemeno se sjednává za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,- Kč.)

� 10. Rozpočtové opatření č. 8/2015
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 8/2015.
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového opat-
ření č. 8/2015. Rozpočtové opatření řeší pře-
suny mezi jednotlivými položkami.)

� 11. Dodatek č. 1 k zásadám pro
zpracování a oběh účetních dokladů
pro MěÚ Nové Hrady
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k zása-
dám pro zpracování a oběh účetních dokla-
dů pro Městský úřad Nové Hrady.
(Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady návrh
Dodatku č. 1 k zásadám pro zpracování a
oběh účetních dokladů pro Městský úřad
Nové Hrady. Změna se týká drobného
hmotného majetku v operativní evidenci
s pořizovací hodnotou od 1.000,- Kč do
2.999,- Kč.)

� 12. Nájemní smlouva č. 62N15/05
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. st. 820 a č. st. 821 v k. ú. Nové Hra-
dy od Státního pozemkového úřadu, Kraj-
ského pozemkového úřadu pro Jihočeský
kraj a pověřuje starostu podpisem nájemní
smlouvy.
(Rada obdržela od Státního pozemkového
úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro
Jihočeský kraj návrh nájemní smlouvy
č. 62N15/05 k pozemku parc. č. st. 820 a
č. st. 821 v k. ú. Nové Hrady.)

� 13. Žádost o umístění dopravní značky
Rada města souhlasí s umístěním dopravní
značky "Slepá pozemní komunikace" do
Hradební ulice v Nových Hradech.
(Rada obdržela od p. Stanislava Papouška
žádost o umístění dopravní značky "Slepá
pozemní komunikace" do Hradební ulice
z důvodu častého otáčení a zajíždění auto-
mobilů, které do této části ulice navádí navi-
gace.)

� 14. Ceník půjčovaného zařízení
Rada města stanovuje půjčovné pro party
stany v majetku města dle návrhu.
(Rada obdržela návrh na ceník půjčovaného
zařízení – party stanů v majetku města. Půj-
čovné bylo stanoveno ve výši 800 Kč/den
(200,- Kč administrativní poplatek + 600,- Kč
půjčovné) s tím, že místní organizace pro
pořádání svých kulturních, společenských
či sportovních akcí uhradí pouze adminis-
trativní poplatek ve výši 200,- Kč. Party sta-
ny nebudou zapůjčovány k pořádání
soukromých akcí. Půjčování party stanů bu-
dou zajišťovat Technické služby města ve

spolupráci s KIC. K lepší manipulaci budou
pro uložení stanů pořízeny dřevěné bedny.)

� 15. Žádost o udělení výjimky z počtu
dětí ve třídě MŠ
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí
ve třídě Koťátka, Žabičky a Broučci z 24 dětí
až na 28 dětí dle vyhlášky MŠMT ČR
č. 14/2005, pro Mateřskou školu Nové
Hrady.
Rada města schvaluje odměnu ředitelce
Mateřské školy Nové Hrady dle návrhu.
(Rada obdržela od Mateřské školy Nové
Hrady žádost o udělení výjimky z počtu dětí
v třídě mateřské školy, a to ve třídě 1, 2, 4
z počtu 24 dětí na 28. Třídy jsou prostorné,
vybaveny hygienickým zařízením. Toto zvý-
šení počtu dětí nebude na újmu kvality vý-
chovně vzdělávací práce školy a budou
splněny podmínky bezpečnosti a ochrany
zdraví dětí. Dále rada obdržela návrh na vy-
placení odměny ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady.)

� 16. Žádost o data z lesního
hospodářského plánu
Rada města souhlasí s poskytnutím dat pro
Centrum výzkumu globální změny AV ČR
z lesního hospodářského plánu města Nové
Hrady a postupuje žádost lesnímu hospodá-
ři Ing. Švarcovi.
(Rada obdržela od Centra výzkumu globál-
ní změny AV ČR žádost o poskytnutí dat
z lesního hospodářského plánu pro účely ře-
šení vědeckých projektů.)

� 17. Žádost o pronájem pozemku
parc. č. 2281 v k. ú. Nové Hrady
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
pozemku parc. č. 2281 v k. ú. Nové Hrady
o výměře cca 24 m2 na dobu neurčitou a po-
věřuje tajemnici MěÚ zveřejněním záměru
na úřední desce města.
(Rada obdržela od p. Jiřího Štengla, České
Budějovice žádost o pronájem části poze-
mku parc. č. 2281 v k. ú. Nové Hrady cca
o výměře 24 m2. Na pozemku stojí dlouho-
době garáž, která je využívána pro potřeby
majitele bytu v sousedním bytovém domě.)

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

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

� 20. Smlouva o provozování elektrokol
Rada města schvaluje Smlouvu o provozo-
vání elektrokol s Jihočeskou centrálou ces-
tovního ruchu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od Jihočeské centrály ces-
tovního ruchu návrh smlouvy o provozová-
ní elektrokol na území města Nové Hrady.
Město jako provozovatel bude půjčovat
elektrokola pro potřeby občanů a návštěvní-
ků Nových Hradů.)

� 21. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru
Rada města schvaluje Dodatek č. 1 ke
smlouvě o úvěru č. 10291/15/LCD s Čes-

kou spořitelnou, a. s. a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od České spořitelny, a. s.
návrh Dodatku č. 1 ke smlouvě o úvěru č.
10291/15/LCD, kterým je mění období čer-
pání úvěru, a to do 30. 9. 2015.)

� 22. Úprava mobilní sítě O2 Czech
Republic a. s.
Rada souhlasí s pronájmem části objektu
čp. 79 (parc. č. st. 136 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 spo-
lečnosti bylo Město Nové Hrady požádáno
o možnost uzavření nové smlouvy, která by
řešila změnu názvu nájemce a možnost sdí-
lení s operátorem T-Mobile. Nová smlouva
je též adaptována na nový občanský záko-
ník. Rada města souhlasila pronájmem a
pověřila tajemnici MěÚ Nové Hrady zve-
řejněním záměru pronájmu na úřední desce
dle návrhu.)

ZÁPIS z 6. veřejného zasedání
Zastupitelstva Města  Nových Hradů
konaného dne 4. srpna 2015

Přítomni: pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr.
Vladimír Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí.
Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, pí. Marti-
na Kourková, p. Petr Michale, pí. Ing. Eva
Ševčíková, p. Miroslav Šlenc, p. Ing. Franti-
šek Štangl, p. Bc. Josef Vochoska, p. Lukáš
Winzberger.
Omluveni: p. Ivan Dorotovič, p. Mgr. Tomáš
Rolínek, p. Jiří Vicány,

Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitelstva.

Zapisovatel: pí. Bc. Jana Káplová - pracovni-
ce městského úřadu

Pan starosta zahájil zasedání, které se konalo
od 18.00 hodin v sále Kulturně-spolkového
domu v Nových Hradech. Bylo přítomno
12 členů zastupitelstva, tj. nadpoloviční větši-
na a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Pan
starosta konstatoval, že zápis z 5. zasedání byl
řádně ověřen, předán ke zveřejnění a nebyla
vůči němu vznesena žádná námitka.

Návrh programu:
1. Kontrola usnesení

z 5. zasedání zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Obecně závazná vyhláška o odpadech
5. Interpelace
6. Diskuse
7. Závěr a usnesení

Doplnění programu nebylo navrženo.
Předložený program byl schválen – 12 hlasy.
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Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

Pan starosta navrhl složení návrhové komi-
se, a to p. Mgr. Michal Jarolímek, p. Bc. Josef
Vochoska, pí. Martina Kourková.

Hlasování:
Pro 9
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, pí. Alena Kedrušová, p. Jan Kollmann, p.
Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miroslav
Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Lukáš Win-
zberger.
Proti 0
Zdržel se 3
p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Martina Kourková,
p. Bc. Josef Vochoska.

Návrhová komise byla schválena – 9 hlasy.
Předsedou komise byl zvolen p. Mgr. Michal
Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su z 6. jednání zastupitelstva: p. Ing. František
Štangl, pí. Alena Kedrušová.

Ověřovatelé zápisu byli schváleni dle návr-
hu – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 1. Kontrola usnesení z 5. jednání
zastupitelstva
Kontrolu usnesení z 5. jednání zastupitel-

stva přednesl přítomným starosta p. Mgr.
Hokr. Seznámil s postupem prací při plnění
těchto usnesení a uvedl, v jakém stadiu rozpra-
covanosti se nalézají jednotlivě přednesené
body.

Zastupitelstvo města bere na vědomí kon-
trolu usnesení z 5. zasedání zastupitelstva
města – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 2. Dispozice s majetkem

2.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídají-
címu věcnému břemenu

Pan starosta uvedl, že dodatek ke smlouvě
řeší doplnění o pozemky parc. č. 817/2, parc.
č. 827/23, parc. č. 836/5, parc. č. 1008/2, parc.
č. 1008/4 v k. ú. Nové Hrady. Jedná se o akci
nahrazení trafostanice Jesle v Nových Hra-
dech, dochází ke kompletní výměně a propoje-
ní do garáží u nádraží.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícímu věcnému břemenu na
stavbu: Nové Hrady nahrazení TS Jesle a po-
věřuje starostu podpisem dodatku – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.2. Záměr Jihočeského kraje darovat
pozemky v osadě Údolí

Pan starosta informoval zastupitele o doho-
dě s Jihočeským krajem o darování pozemků
městu Nové Hrady. Jedná se o pozemky, které
se nacházejí převážně pod chodníky v Údolí
podél komunikace II/156. Kraj si ponechá
hlavní komunikaci a ostatní bude převedeno
na město.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda se daro-
vání bude ještě jednou projednávat v zastu-
pitelstvu, pokud ne, může zastupitelstvo
schválit ne záměr, ale rovnou přijetí daru od
Jihočeského kraje.

Zastupitelstvo města schvaluje přijetí daru
od Jihočeského kraje Městu Nové Hrady ve
věci pozemků v osadě Údolí dle návrhu. A po-
věřuje starostu podpisem příslušné smlouvy –
12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.3. Smlouva o zřízení věcného břemene
k. ú. Byňov

Pan starosta konstatoval, že Smlouvou
o zřízení věcného břemene v k. ú. Byňov bude
smluvně vyřešeno vedení vodovodu na Jakuli,
který prochází pod železnicí.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o zřízení věcného břemene mezi Správou že-
lezniční dopravní cesty, státní organizací a
Městem Nové Hrady na zřízení služebnosti in-
ženýrské sítě, spočívající v právu zřídit a pro-
vozovat na služebném pozemku pac. č. 2270/6
v k. ú. Byňov vodovod a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.4. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Pan starosta uvedl, že na prodávaném po-

zemku bude ze strany společnosti E.ON Dis-
tribuce vystavěna trafostanice. Částka byla
společností navržena dle znaleckého posudku
a měla by být ze strany města akceptována.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 863/27 v k. ú. Nové Hrady
(dle GP parc. č. 863/49) o výměře 28 m2 spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a.s. České Budějovi-
ce za celkovou částku 18.200,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.5. Prodej pozemku k. ú. Nové Hrady
Pan starosta konstatoval, že také tímto pro-

dejem dojde k výstavbě nové trafostanice
u autobusového nádraží.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej části
pozemku parc. č. 816/3 v k. ú. Nové Hrady
(dle GP parc. č. 816/14) o výměře 20 m2 spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a. s. České Budějo-
vice za celkovou částku 12.000,- Kč a pověřuje
starostu podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.6. Prodej pozemku se stavbou
v k. ú. Údolí u Nových Hradů

Pan starosta seznámil zastupitele se žádostí
p. Maiera, majitele sousedního pozemku,
o odprodej pozemku ve vlastnictví města, na
němž se nachází dřevník. Ze strany města po
provedeném místním šetření nejsou námitky
k prodeji, včetně dřevníku. Celková cena byla
stanovena jako cena za pozemek ve výši
100,- Kč/m2 a účetní zůstatková hodnota dřev-
níku po odpisech ve výši 5.488,- Kč.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, zda pan Mai-
er akceptuje tuto cenu.

Pan starosta odpověděl, že zde bylo prove-
deno místní šetření a žadateli byly sděleny
podmínky prodeje včetně dřevníku za zůstat-
kovou účetní hodnotu.
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Pan Ing. Štangl informoval, že dřevníky
postavil ještě státní statek, poté došlo k restitu-
cím, a převodu majetku na město, které je ne-
pořizovalo a vlastně se o tento majetek ani
nestaralo.

Pan Šlenc uvedl, že bylo provedeno šetření
na místě, dále byla zjištěna zůstatková hodno-
ta dřevníku, dle evidence majetku města. Ma-
jetek byl využíván žadatelem po celou dobu
bezplatně a nyní žádá o jeho prodej.

Pan Ing. Štangl konstatoval, že návrh ceny
je logický.

Zastupitelstvo města schvaluje prodej po-
zemku parc. č. st. 176/2 v k. ú. Údolí u Nových
Hradů, jehož součástí je stavba bez čp./če. za
celkovou částku 7.788,- Kč, p. Zdeňku Maie-
rovi, Údolí čp. 135 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.7. Dodatek č. 1 Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene

Pan starosta informoval, že původní
smlouva řeší věcné břemeno kanalizace a do-
datek řeší i věcné břemeno vodovodu na poze-
mku v majetku České republiky v blízkosti
domu manželů Kordinových. Úplata za věcné
břemeno zůstává nezměněna, neboť akce
proběhne jednorázově.

Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek
č. 1 Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věc-
ného břemene č. 1007C15/05 se Státním poze-
mkovým úřadem, Krajským pozemkovým
úřadem pro Jihočeský kraj a pověřuje starostu
podpisem dodatku – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.8. Převzetí stavby – cest v k. ú. Veveří
u Nových Hradů

Pan starosta konstatoval, že byly Stáním
pozemkovým úřadem realizovány polní cesty
v k. ú. Veveří u Nových Hradů. Zastupitelstvo
musí schválit převzetí polních cest C1, C4, C6
a zároveň po sanaci polních cest v k. ú. Veveří
u Nových Hradů - C1,C4 do svého majetku.
Sanace byla provedena z důvodu spodní vody
a dále vody, která zde stéká z povrchu, bylo
zde silné podmáčení. Došlo k návozu kamene.
Státní pozemkový úřad se zachoval velkoryse
a realizace cest je provedena dobře, výsledek

je krásný. Je zde ještě nutno realizovat propo-
jení mezi střelnicí a vodárnou. Tento úsek by
se mohl v budoucnu financovat z prostředků
města, částečně též jako akce v rámci realizace
pozemkových úprav.

Pan Ing. Štangl se dotazoval, o které kon-
krétní úseky se jedná, neboť se nemohl zúčast-
nit konzultace z pracovních důvodů a dále na
vlastnictví pozemků pod cestami. V předáva-
cím protokolu je uvedeno, že doporučují pře-
dávanou stavbu pojistit, zda tedy bude stavba
pojištěna.

Pan starosta uvedl, že město má celkové po-
jištění svého majetku, které se dále rozšiřuje,
tak jak nabývá majetek městu, toto není řešeno
speciální pojistkou. Neví o tom, že by bylo nut-
no zvlášť pojišťovat např. na velkou vodu.

Pan Ing. Štangl uvedl, že komunikace ne-
bývají standardně pojištěny.

Pan starosta konstatoval, že toto je řešeno
komplexně, pozemky pod cestami jsou v ma-
jetku města. Touto stavbou byly řešeny cesty
od vodárny, kolem Veveří a dále pak od Veve-
ří k lesu směrem na Šejby. Druhá část začíná
u odbočky za autokempem, kde dochází k pro-
pojení na signálku, třetí začíná nedaleko domu
p. Novotného směrem nahoru, první dvě jsou
v asfaltu, třetí není.

Zastupitelstvo města schvaluje převzetí
stavby "Realizace polních cest v k. ú. Veveří
u Nových Hradů - C1, C4, C6" v celkové hod-
notě 9,135.465,- Kč a stavby "Sanace polních
cest v k. ú. Veveří u Nových Hradů - C1, C4"
v celkové hodnotě 424.894,- Kč od Státního
pozemkového úřadu, Krajského pozemkové-
ho úřadu pro Jihočeský kraj – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

2.9. Smlouva o smlouvě budoucí o zříze-
ní služebnosti k. ú. Nové Hrady

Pan starosta konstatoval, že smlouvou
s Lesy ČR bude umožněna realizace propojení
vodovodu na Jižní Město, stavba by se měla
realizovat v příštím roce. Předmětné pozemky
se nacházejí v křižovatce na Jižním Městě
nedaleko domu manž. Klímových.

Zastupitelstvo města schvaluje Smlouvu
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
č. 4/2015/206 s Lesy České republiky, s. p. na
zřízení služebnosti k pozemkům parc. č. 12/2 a
č. 14 v k. ú. Nové Hrady a pověřuje starostu
podpisem smlouvy – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 3. Rozpočtové změny
Pan starosta informoval zastupitele, že roz-

počtová opatření již schválila rada a zastupi-
telstvo je vezme na vědomí. Většinou se jedná
o přesuny mezi položkami, případně jsou za-
pracovány přijaté dotace, jak na straně příjmů,
tak i výdajů.

Zastupitelstvo města bere na vědomí rozpoč-
tová opatření č. 6/2015 a č. 7/2015 – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Mi-
roslav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Jo-
sef Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 4. Obecně závazná vyhláška o odpadech
Pan starosta uvedl, že ke změně obecně zá-

vazné vyhlášky o odpadech muselo dojít z dů-
vodu změny legislativy. Návrh vyhlášky byl
konzultován s odborem dozoru a kontroly ve-
řejné Ministerstva vnitra.

Poté předal slovo místostarostovi p. Bc.
Vochoskovi, který vyhlášku připravil.

Pan místostarosta konstatoval, že podsta-
tou vyhlášky je změna zákona o odpadech,
který byl v roce 2014 novelizován. Změna
souvisí hlavně s tříděním kovů a biologicky
rozložitelného odpadu. Vyhláška byla zpra-
cována na základě metodického pokynu Mi-
nisterstva vnitra ve spolupráci s p. Vaňkem
z Městského úřadu Nové Hrady. Poté vysvětlil
jednotlivá ustanovení vyhlášky.

Pan starosta doplnil, že ve vyhlášce je uve-
deno, že sběrný dvůr je na Jižním Městě, pro-
tože nyní je město v režimu výjimky z důvodu
dočasného přesunutí sběrného dvora. Dále
uvedl, že společně s p. Vaňkem plánuje nav-
štívit sběrné dvory v okolí z důvodu zpracová-
ní dokumentace k modernizaci sběrného
dvora, který bude i nadále v lokalitě Jižní
Město, kde je také třeba vyřešit vlastnictví po-
zemků v okolí dvora. Je připravováno jednání
s majiteli pozemků. Sběrný dvůr je nutno
zmodernizovat směrem k občanům. Rýsují se
tři varianty financování: město připraví a zafi-
nancuje modernizaci z vlastních zdrojů nebo
se pokusí získat dotaci. Třetí možností je vy-
hlásit výběrové řízení na provoz sběrného
dvora s podmínkou financování modernizace
ze strany nájemce.

V souvislosti s tříděním bioodpadu dále
ještě uvedl, že proběhlo jednání s dodavate-
lem a uživatelem kompostárny. Na tomto jed-
nání se navrhly změny, aby nedocházelo
k šířenď zápachu z této lokality. Jako řešení do
budoucna se jeví přesunutí kompostárny do
areálu bývalé roty anebo také do nově zrekon-
struovaného sběrného dvora.

Pan Ing. Štangl potvrdil, že slyšel stížnosti
na zápach v okolí kompostárny a je rád, že se
situace řeší, pokud se týká vyhlášky, je dle
jeho názoru dobře zpracována.

Zastupitelstvo města vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpa-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 5

pokračování na str. 7
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dů a nakládání se stavebním odpadem na úze-
mí města Nové Hrady – 12 hlasy.

Hlasování:
Pro 12
pí. Ing. Ladislava Bártová, p. Mgr. Vladimír
Hokr, p. Mgr. Michal Jarolímek, pí. Alena Ked-
rušová, p. Jan Kollmann, pí. Martina Kourková,
p. Petr Michale, pí. Ing. Eva Ševčíková, p. Miro-
slav Šlenc, p. Ing. František Štangl, p. Bc. Josef
Vochoska, p. Lukáš Winzberger.
Proti 0
Zdržel se 0

� 5. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

� 6. Diskuse
Pan Ing. Štangl se dotazoval, vzhledem

k nově převzatým polním cestám, zda bude
konzultováno s Lesy ČR využívání těchto cest
těžkou technikou při vyvážení dřevní hmoty

z lesa. Město cesty převzalo do svého majetku
a musí se do budoucna starat o jejich dobrý
stav.

Pan starosta odpověděl, že např. při pře-
vzetí polních cest v k. ú. Štiptoň byla s místní-
mi zemědělci ústní dohoda o nepřetěžování
těchto komunikací. Jednání s Lesy ČR bude
určitě po převzetí následovat. Je zde omezující
dopravní značka a záleží na Policii ČR, aby
zabezpečila dodržování dopravních značek.
Spolupráce s představiteli Lesů ČR je dobrá,
nyní mají opravovat hájenku v Jakuli a vybu-
dovat její oplocení, což je řešeno v součinnosti
s městem a jeho plány na vybudování chodní-
ku v této lokalitě.

P. Indrák (občané) se dotazoval na dořešení
nové silnice v obci Jakule, neboť byl položen
nový povrch, ale dočištění okolí a dosypání
okrajů není vyřešeno.

Pan starosta odpověděl, že investorem
stavby byl Jihočeský kraj, prostřednictvím
Správy a údržby silnic. Město Nové Hrady
bylo pouze pozváno k některým jednáním, ale

nemohlo vstoupit do této stavby, neboť zde
nevlastní žádné pozemky, ty jsou v majetku
železnice. Město mělo dohodu, že pokud zů-
stane ze stavby recyklát, že jej použije, ale
žádný zde nezůstal. Město bude požadovat,
aby po všech stavbách bylo uklizeno.

Pan Sýkora (občané) uvedl, že při asfalto-
vání komunikace vznikly lokáče a vpusti jsou
plné a je nutno je vyčistit.

Pan starosta znovu zopakoval, že toto je ve
vlastnictví Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje, nicméně tento podnět bude předán od-
povědným pracovníkům.

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

ným zastupitelům za účast na 6. veřejném jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

Starosta města v 19.26 hodin ukončil jed-
nání zastupitelstva.

Zápis předán k podpisu dne: 6. 8. 2015

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

PODĚKOVÁNÍ aneb o vodě a suchu
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem spoluobčanům a zaměstnancům společnosti

ČEVAK, a. s. za pomoc při řešení problému s dodávkou pitné vody v době letošních veder
a dlouhodobého sucha. V průběhu srpna jsem sám či s některými známými jezdil na Jedlici a sle-
doval, jak i v největším parnu „naše“ prameny krásně tečou… Nakonec jsme však i my museli
učinit určité kroky k tomu, abychom zajistili dostatek vody k základním lidským potřebám.

Od místních zaměstnanců ČEVAKu, zejména od Pavla Šebely a Ládi Duspivy jsem měl prů-
běžné informace o stavu vody na Jedlici, u čerpání v potoce pod Veveřím a zejména o denní
spotřebě. Ta čísla jsou nesmírně zajímavá a dovolím si je zveřejnit, aby občané měli povědomí
o tom, jak velká spotřeba byla.

Normální denní odběr se v NH pohybuje mezi 230 – 250 kubíky vody, v letních měsících je
o trochu větší. V době letošních veder se spotřeba pohybovala mezi 430 – 460 kubíky!!! Nešlo
však jen o důsledek dopouštění bazénů či kropení zahrad. Nesmíme zapomínat na velmi vysoký
počet turistů – v druhém srpnovém týdnu byl velký problém sehnat v našem městě volné lůžko
na přespání a v dalších týdnech byl počet návštěvníků opravdu vysoký.

S omezením odběru vody jsme čekali do poslední chvíle a zkoušeli připravit i jiná záložní ře-
šení. Díky rychlé a vstřícné reakci ze strany ČEVAKu (Pavel Šebela, p. RNDr. Paštyka, p. Ing.
Švejkar, p. Ing. Ježík ad.) jsme mohli využít i vodu z nového vrtu Veveří, který jsme narychlo
připravili a v rámci zkušebního provozu zapojili. Více než 50 kubíků denně z tohoto vrtu pak
pomohlo v kritických dnech doplnit vysychající potok…

Zároveň chci velmi poděkovat za reakci našich občanů na mé hlášení k omezení používání
vody k napouštění bazénů, kropení zahrádek či mytí aut. Po zveřejnění hlášení poklesla spotřeba
vody o 60 – 90 kubíků denně! Vedení města nemůže použití vody k těmto účelům zakázat, jsem
však velmi rád, že občané pochopili, že určitým šetřením chráníme zdroje vody a společně se
snažíme, abychom nemuseli chybějící kubíky vody pracně a draze vozit cisternami. Ještě jednou
tedy všem děkuji za pochopení.

Omezení odběru naštěstí nebylo dlouhé, po čtyřech dnech přišel první deštík a následné sráž-
ky pak problém vyřešily kompletně. Přes prognózu teplého počasí na přelomu srpna a září vě-
řím, že další problémy s vodou už letos mít nebudeme. Neznamená to však, že bychom měli
nečinně čekat až do doby dalšího problému. V následujících týdnech a měsících budeme činit
další kroky k tomu, abychom v budoucnu byli ještě lépe připraveni. Dojde k plnohodnotnému
zprovoznění nového vrtu, budeme muset upravit prameniště na Jedlici a směrem do větší bu-
doucnosti i debatovat i celkovou výměnu vodovodu z Jedlice nebo vybudování retenční nádrže,
kterou bychom se mohli pro případ sucha vodou „předzásobit“.

Přeji všem příjemný zbytek letních dní a ještě jednou děkuji všem, kteří přispěli k tomu, že
jsme problém s vodou dokázali úspěšně překonat.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

POZVÁNKA
na 7. veřejné
zasedání

Zastupitelstva města
Nových Hradů,

které se koná

v úterý 8. září 2015
v 18.00 hodin

v sále Kulturně-spolkového domu
v Nových Hradech

Program:
1. Kontrola usnesení z 6. zasedání

zastupitelstva
2. Dispozice s majetkem
3. Rozpočtové změny
4. Program regenerace MPR a MPZ
5. Plán práce Kontrolního výboru

zastupitelstva
6. Interpelace
7. Diskuse
8. Závěr a usnesení

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Nové Hrady informuje občany, že dle obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích je potřeba uhradit poplatek za provoz systému

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů uhradit do 30. září 2015.

Vítání občánků
Město Nové Hrady usiluje o zachování

tradice vítání nových občánků města do ži-
vota.

Platná legislativa neumožňuje obcím vy-
užívat informace ze systému evidence oby-
vatel nad rámec právní úpravy stanovený
v zákoně o obcích, a proto se obracíme na
rodiče novorozených dětí s žádostí o spolu-
práci.

Pokud budete mít zájem o účast na této
akci, závaznou přihlášku získáte na webo-
vých stránkách města, nebo přímo na radni-
ci – matrice, kam ji vyplněnou odevzdejte.

Děkujeme za případnou spolupráci.
J. Opplozerová, matrikářka MěÚ N. Hrady
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Poděkování
Když jsme se v letošním roce rozhodli pustit se do opravy fasády

našeho domu, netušili jsme, že tato oprava přinese i jiný než staveb-
ní výsledek. Stalo se totiž něco, co nám doslova vyrazilo dech a roz-
slzelo naše oči. Vedle perfektně odvedené práce se totiž náš „mistr“
Jaroslav Sobotka ml. rozhodl pomoci naší rodině i jinak. Oslovil ně-
které naše sousedy, kamarády a známé a společně s nimi různou for-
mou podpory zajistil materiál k opravě.

V dohodnutý den předání stavby jsme čekali fakturu za novou fa-
sádu. Místo toho jsme obdrželi dárkový poukaz, ve kterém stálo, že
vedle práce, kterou se Jarda Sobotka rozhodl odvést zdarma, se po-
vedlo společnými silami sousedů, kamarádů a známých zajistit fi-
nance na materiál či půjčit lešení k stavbě tak, že nakonec nic
nemusíme platit. Dovedete si tak představit to překvapení, když
jsme se vše dozvěděli…

Chtěli bychom proto i touto formou moc moc poděkovat Jardovi
Sobotkovi ml. nejen na skvěle odvedenou práci, ale i za jeho projev
otevřeného srdce a přátelství, které následně podpořili i další dobří
lidé a firmy: Petra Staviarská, Jaroslav a Miluše Sobotkovi, Radim a
Jitka Šulcovi, Truhlářství Jan Mráz, Stanislav Vančura, Zednictví
Jan Boháč, ZOO Veselý pejsek, Miroslav Varga, Pavlína Vargová,
Josef Šnokhaus, MENHIR – lešení, Martin Řebíček – klempířské
práce, Jiří Plch – genealogie a Jitka a Miťa Hokrovi. Všem moc dě-
kujeme nejen za jejich finanční či materiální pomoc, ale zejména za
projev sounáležitosti a přátelství, který je v dnešní době téměř neví-
daný. Moc děkujeme…

Marek, Eva a Miroslav Helčlovi, Nové Hrady 321

Vítání léta v Údolí
V sobotu 27. 6. 2015 připravili hasiči a ha-

sičky z SDH Údolí pro děti Vítání léta se
spoustou soutěží a her. Více než 40 dětí se ak-
tivně zapojilo i přes drobnou nepřízeň počasí
do plnění jednotlivých úkolů, ať už to byla lu-
kostřelba, střelba ze vzduchovky, kopání fot-
balového míče na cíl, hod míčků a dalších
aktivit. Krásnou odměnou za jejich výkon
pak byly pěkné ceny od našich sponzorů– fi-
rem Strabag, rakouské pobočky Raiffeisen-
bank, ENGEL AUSTRIA GmbH a kapely
KREDEN CZ, kterým patří velké poděkování.
Mimořádné poděkování pak patří především
městu Nové Hrady za finanční podporu této
podařené akce.

Po ukončení první části odpoledne si děti mohly opéct na ohni buřtí-
ky, které byly pro ně včetně pití po celé odpoledne připraveny zdarma.
Po slavnostním vyhlášení výsledků a ocenění všech soutěžících se pak
ještě někteří odvážní členové SDH Údolí pustili do místy pro ně velice
nerovného fotbalového zápasu s dětmi. No co, je dobře, že ty naše děti
jsou každým rokem obratnější a zejména rychlejší. Nebo že bychom
my byli pomalejší a díky rostoucím břichům dýchavičnější? :-) V kaž-
dém případě nás čeká za rok odveta, tak se uvidí.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a pořadatelkám
za jejich práci při přípravě tohoto krásného dětského odpoledne.

za SDH Údolí Mgr. Tomáš Rolínek

Vážení spoluobčané,
ráda bych vyjádřila poděkování kamarádům hasičům ze sboru

dobrovolných hasičů Nové Hrady a Údolí a všem přítomným za
poslední rozloučení s otcem, panem Václavem Korandou.

Děkuje dcera Václava s rodinou a ostatní příbuzní
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LETNÍ ŠKOLA 2015 V NOVÝCH HRADECH
Od 28. 6. probíhala opět už 15. letní škola

pořádaná Ústavem komplexních systémů
FROV JU v Nových Hradech. Letos se zúčast-
nilo 14 středoškoláků z celé České republiky.
Schola ludus pro vysokoškoláky se konala po
čtrnácté, přivítali jsme tu 19 studentů z Česka,
Slovenska, USA, Mexika, Španělska, Ruska,
Ukrajiny, Běloruska, Moldávie, Venezuely a
Kolumbie. Studenti první týden strávili na ex-
kurzích v Novohradských horách, Českém
Krumlově, Linci, Třeboni a Nových Hradech.
Tři týdny pak pracovali v laboratořích ústavu
na vybraných projektech. Večer jsme organi-
zovali populárně naučné nebo vědecké před-
nášky v češtině a angličtině, trochu se
sportovalo, nacvičovala se sebeobrana, zkou-
šeli jsme řídit plachetnici a motorový člun,
opékalo se, tančilo, hrály se společenské hry.
23. a 24. 7. studenti prezentovali své práce před odbornou komisí. Na
závěr jsme uspořádali Science festival na palubě před kavárnou Kou-
sek, kterého se zúčastnili pozvaní sponzoři, profesor Gottfried Köhler
z Vídeňské univerzity, místostarosta Josef Vochoska, zástupkyně ředi-
telky Česko anglického gymnázia v ČB Eva Draslarová, rodiče a
veřejnost. Studenti předvedli výsledky své práce, létalo se s řiditelnou
kvadrokoptérou a naprogramovaní Lego roboti zdolávali překážky.

Letošní ročník jsme hradili hlavně z rozpočtu ústavu, podařilo se
nám ale sehnat i několik sponzorů, kterým bych touto cestou ráda
poděkovala.

O dojmy z první letní školy jsem požádala Adélu, která napsala ná-
sledující řádky:

Jmenuji se Adéla a je mi 15 let. Od letošního února jsem přestoupila
na Česko-anglické gymnázium v Suchém Vrbném u Českých Budějo-
vic. O projektu Schola ludus jsem se dozvěděla právě tam. Rozhodla
jsem se přihlásit na letní školu, protože mě baví biologie a chtěla bych ji
do budoucna studovat. Nikdy předtím jsem na letní škole nebyla. Jela
jsem tam hlavně načerpat nějakou praxi a nevěděla jsem, co od toho
mám čekat. Zvolila jsem si projekt na téma „Testování vybraných pes-
ticidů na živočišné buňky L929 in vitro“. Vybranými pesticidy byly:
Terbutryn a OASE: Algo Universal (účinná látka monolinuron). Oba
tyto pesticidy potlačují fotosyntézu řas. OASE se používá jako komerč-
ní přípravek na hubení řas v jezírkách na principu blokování fotosynté-
zy. Pomocí časosběrné mikrokinematografie jsme získali sérii
fotografií v sekvencích po 2 minutách. Naším úkolem bylo zjistit, jak
buňky reagovaly na různé koncentrace.

Mimo to jsme zjistili, že Monolinuron mění stavbu cytoskeletu ži-
vočišných buněk a jelikož je obsažen ve fasádních barvách, je zde mož-
né riziko kumulace v životním prostředí.

Naučili jsme se pasážovat buňky (L929, MG63, Hela), pracovat ste-
rilně s tkáňovými kulturami, zpracovávat data a používat ImageJ a bio-
Wes, udělat nápočet koncentrační řady, počítat v Bürkerově tabulce,
připravit kompletní kultivační medium a PBS, pipetovat a mnoho
dalších cenných zkušeností.

Volný čas po práci jsme trávili v zámeckém parku, na koupališti
nebo v kavárně. Po většinu večerů v první polovině pobytu jsme měli na
zámku přednášky. Mně osobně se nejvíc líbily „Pokusy s transformáto-
ry a střídavým proudem“.

Na Nové Hrady jsem jela s představou, že se jedná čistě o vědeckou
práci. Chvílemi, když se blížil konec školního roku, jsem dokonce i vá-
hala, jestli jsem neudělala hloupost, že se chystám studovat i o prázdni-
nách. Měla jsem obavy, že to bude nakonec nuda a že promarním
polovinu prázdnin zase učením. Myslím, že nad tím přemýšlel každý,
kdo tam jel poprvé. V tom jsem se ale hodně spletla. Projekt mě bavil,
stejně jako exkurze a přednášky, a když jste mezi příjemnými lidmi, ni-
kdy se nebudete nudit. Na letní škole jsem poznala spoustu nových
přátel, lidí s podobnými zájmy, a to nejen česky mluvících.

Děkuji organizátorům letní školy – paní Nadě Štysové a její rodině,
mojí vedoucí projektu Šárce Beranové, dědovi poradovi (Ing. Vítězslav
Březina CSc.), mým spolupracovnicím na projektu a všem, kteří tvoří
na Hradech příjemnou atmosféru. Už teď doufám, že se budu moci na
Nové Hrady vracet i následující roky a těším se na další výlety, nové
projekty a společné akce:)

Adéla Dudová, Mgr. Naďa Štysová
Ústav komplexních systémů FROV JU

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v SŠ České Velenice

s exkurzí ve firmě Magna Cartech
SŠ České Velenice pořádá v sobotu 26. září 2015 den otevřených

dveří spolu s firmou Magna Cartech. Návštěvníci si prohlédnou ško-
lu, moderní vybavení dílen a laboratoří, seznámí se podrobně s obo-
ry, které se ve střední škole vyučují. Díky tomu, že se na tomto dni
otevřených dveří podílí firma Magna Cartech, která se školou velmi
úzce spolupracuje, je možno si prohlédnout provozní pracoviště fir-
my, její robotizovanou výrobu součástek do automobilů světových
značek a dozvědět se o možnostech uplatnění po absolvování SŠ
České Velenice.

Občerstvení spolu s odvozem do firmy je zajištěno.

Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost poznat propojení vzdělá-
vání a praktického uplatnění. Podrobný program dne otevřených dveří
bude zveřejněn na webu školy www.sscv.cz na začátku září.

RNDr. Milena Elsterová, ředitelka školy
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Novohradská hudební trilogie, 3. ročník
První dva koncerty letošního třetího ročníku Novohradské hudební

trilogie se opět odehrávaly na novohradských kulturních památkách a
svým obsahem se opíraly nejen o ně, ale také o zdejší historii, události
a osobnosti.

¢ Koncert pro rytíře na Cuknštejně
První změnou oproti dvěma předchozím rokům bylo to, že jsme vy-

měnili státní hrad za tvrz Cuknštejn a bylo to velmi dobré rozhodnutí.
Koncert, na kterém vystoupil kytarový mistr Štěpán Rak a jeho syn Jan
Matěj Rak, byl věnován všem rytířům a rytířským srdcím, tvrz otevřela
brány pro návštěvníky a umožnila vytvořit ojedinělý kulturní zážitek.
Díky velmi dobré spolupráci s majitelem tvrze Ing. Tomášem Pekem se
podařilo vytvořit velmi příjemnou atmosféru nejen pro posluchače, ale i
pro pořadatele.

¢ Koncert pro Buquoye
v novohradském zámku

V minulých dvou letech jsme v divadelním
sále pořádali klavírní recitály, které se opíraly
zejména o hudbu J. V. Tomáška a jeho součas-
níků. Letos jsme vás pozvali na melodie roman-
tických oper 19. stol. a koncert jsme zároveň
věnovali Buquoyovi, tedy Jiřímu Františkovi,
všestranné a ve své době zajímavé osobnosti.
Proto zazněly skladby nejen českých skladate-
lů, ale i světových a repertoár byl vybrán tak,
aby soprán Aleny Kučerové a basbaryton Jana Kučery měl dostatek prostoru posluchače za-
ujmout a „nasytit“. Klavírní doprovod zpěvákům zajistil prof. PhDr. Miloš Schnierer.

Díky ojedinělé atmosféře zámeckého divadla byl koncert opět velmi krásným kulturním zá-
žitkem. Děkuji Konferenčnímu centru N. Hrady, zejména paní Lence Říhové a panu Petru Ma-
chovi, za spolupráci při pořádání tohoto koncertu.

Závěrečným koncertem letošní trilogie bude Koncert pro prameny, který se uskuteční den
před státním svátkem, a to v neděli 27. 9. 2015 od 17.00 hod. v novohradském kostele sv. Petra a
Pavla. Zazní zde mimo jiné česká chrámová hudba 16. až 18. stol. a už nyní vás všechny zvu na
toto koncertní zastavení, které nám zprostředkuje soubor Dyškanti svým zpěvem a hrou na histo-
rické nástroje.

Na další koncertní společné setkání se těší Květa Jarolímková

Nádvoří Cuknštejna bylo zaplněné příjemným publikem

Štěpán Rak a Jan Matěj Rak
Zahájení prvního koncertu 3. ročníku Novo-
hradské hudební trilogie

Alena Kučerová a Jan Kučera po svém závě-
rečném duetu

Účinkující Koncertu pro Buquoye na novohrad-
ském zámku

Soprán Aleny Kučerové zní divadelním sálem
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Hudební střípky druhé poloviny prázdnin
Druhá půlka prázdnin nebyla vůči té první, co se týče muziky, vůbec po-

zadu. Spíš naopak. Na přelomu července a srpna jste mohli slyšet písničkář-
ku Evu Henychovou, která svým čistým a citlivým hlasem nabídla svoji
vlastní tvorbu a v ní svůj vztah k životu. Naopak Zdeněk Kohout a Andrea
Kaňková zahráli a zazpívali u Hamru známé a osvědčené hudební lahůdky,
aby tak zpříjemnili všem přátelům Terčina údolí jejich první setkání. Další
hudební zážitek bylo pro některé vystoupení dvou operních zpěváků v rámci
Novohradské hudební trilogie, to když manželé Kučerovi zazpívali roman-
tické melodie 19. stol. v zámeckém divadle.

V pátek 14. srpna se uskutečnil druhý prázdninový koncert open air na
novohradském náměstí. Na něm nejprve zahrála velešínská rocková kapela
Fontanela a po ní jako hlavní host večera kapela Švihadlo, která je v hudebním
žánru reggae už přes třicet let doma. A jak bylo vidět na příjemně zaplněném
náměstí, je v našem městě víc příznivců hud-
by, než by se zdálo. Tedy pokud srovnávám
návštěvnost některých skvělých koncertů po-
řádaných na hradním nádvoří v minulých le-
tech s počtem návštěvníků na náměstí. Ale ne,
já samozřejmě vím, že na náměstí je to prostě
jiné. Nejenom tím, že se zde neplatí vstupné,
ale protože je to místo setkávání, že je tu „cen-
trum“ města, kde se mají lidé a přátelé potkávat
a něco společně zažívat. Toho jsem přízniv-
cem i já a doufám, že něco podobného budeme
moci zopakovat i příští rok. Ale snad bez toho
nechutného nepořádku, co letos po zemi na
náměstí po některých zbyl…

Úplným protipólem byly pak koncerty účastníků mezinárodních hudeb-
ních kurzů, které pořádala ZUŠ Trhové Sviny, a které se u nás konaly už de-
vátým rokem. Koncerty těchto absolventů byly pěkným setkáním s vážnou
hudbou a byly plné mladé energie. Posledním venkovním srpnovým koncer-
tem, který pořádalo KIC, byl bluesový večer Jana Spáleného a dalších dvou
muzikantů. Koncert se uskutečnil na Dvorku KSD a zaplněná místa vypoví-
dala o tom, že tento muzikant má stále co sdělit publiku. Textem, hudbou
i svou osobností.

Za zmínku určitě stojí i koncert komorního orchestru Bolech města Tábor,
který u nás na závěr svého hudebního soustředění uspořádal pro veřejnost
koncert na zámeckém nádvoří nebo hudební údolská nadílka v rámci tradič-
ních Údolských slavností. I při tom se jistě dobře nasytily hudební chutě.

Doufám, že pestrost koncertní nabídky nasytila většinu příznivců hud-
by, že jste se nechali „pohladit nebo rozrušit“ muzikou a že jste si dobře
užili letní čas. K. Jarolímková

Kapela Švihadlo na novohradském náměstí

Kapela Švihadlo Kapela Fontanela z Velešína

Koncert Jan Spálený TRIO na Dvorku KSD

Komorní soubor pod vedením prof. Jiřího Richtera Písničkářka Eva Henychová při Novohradském Poznávání

Sólista z MHK ZUŠ T. Sviny Sólistka z MHK ZUŠ T. Sviny
Při setkání přátel Terčina údolí u Hamru hráli
a zpívali Z. Kohout a A. Kaňková...
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Novohradské Poznávání počtvrté
Třídenní program čtvrtého ročníku Novohradského Poznávání byl

letos tematicky zaměřený na parky. V pátek 31. 7. jsme organizovali
procházku Terčiným údolím s informačními zastávkami na trase a to
tak, že se návštěvníci dozvídali podrobnější informace o historii i sou-
časnosti údolí od místních průvodců. Do akce se zapojili zaměstnanci
KIC, členové ČSOP a nového okrašlovacího spolku pro Terčino údolí.
Při této příležitosti byla otevřena i tzv. lázeň Lázniček a tvrz Cuknštejn,
kde byl přítomen jako průvodce její majitel Ing. Tomáš Pek.

Ještě ten večer se uskutečnilo promítání starých fotografií v sále
KSD, které bylo rovněž zaměřené na naše parky a bylo možné vidět
také nově získané historické fotografie Nových Hradů. Na závěr všem
zazpívala na Dvorku KSD písničkářka Eva Henychová.

Druhý den, tedy v sobotu, se uskutečnila v Terčině údolí brigáda, při
které dobrovolníci vyčistili koryto Stropnice a jeho okolí v úseku od
Modrého domu k vodopádu. Pomáhali „osvědčení mladí i zralejší“ bri-
gádníci z minulých brigád a údolští hasiči.

Na závěr sobotního programu jsme pak navečer uspořádali První
setkání přátel Terčina údolí u Hamru, kde byli všichni přítomní infor-
mováni o dosavadních aktivitách ve prospěch zlepšení stavu Terčina
údolí, měli jsme zde k nahlédnutí historické plány údolí a další materiá-
ly k aktivitám pro Terčino údolí. Součástí programu byla i benefiční
akce na zakoupení nových laviček. Těch krásných, bílých, které náv-
štěvníky údolí zvou k zastavení a posezení a které na některých místech
chybí. Přímo při akci se podařilo pro čtyři kusy těchto laviček získat
nové majitele, kteří je zakoupí a pak budou lavičky umístěny do parku
pro nás všechny…

Za všechny pořadatele bych chtěla poděkovat všem lidem za zájem
o letošní Novohradské Poznávání, při kterém byl čas v přírodě strávený
určitě příjemný a smysluplný. Děkuji rovněž všem „zapojeným“ pořada-
telům za jejich čas a prostor, který této aktivitě věnovali a předali dalším
lidem něco dobrého ze sebe. Děkuji rovněž panu Pekovi za zpřístupnění
Cuknštejna, panu Dolanskému za zpřístupnění pavilonu s lázní Penzio-
nu Lázničky a celému Penzionu Hamr za zázemí, skvělou obsluhu a za
věnované občerstvení pro sobotní večer. Věřím, že přátel Terčina údolí
bude nadále přibývat, stejně jako těch, kteří se budou v parku chovat
citlivě a s úctou k přírodě a kulturnímu dědictví.

K. Jarolímková
Na zpáteční cestě z Údolí bylo možné ještě vyzvednout malou odměnu
na památku

Na začátku dostali všichni informace co se to v Terčině údolí děje

Mimořádná příležitost navštívit Cuknštejn a poslechnout si zajímavý ko-
mentář od majitele tvrze

O květných loukách a kytičkách v průhledech
mluvila J. Šáchová

U vodopádu bylo další zastavení, kde se každý
dozvěděl informace z historie parku

Penzion Lázničky zpřístupnil vyjímečně tzv.
lázeň

O ovocném sadu starých ovocných odrůd z Novohradska zasvěceně
mluvil L. Šácha



září 2015 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

Penzion Tereziiny Lázničky a dobrovolníci z Byňova zvou na

Dětský den v Tereziině údolí
26. 9. 2015

Vstup zdarma. Občerstvení zajištěno.

Na závěr dětského dne pořádáme
v Penzionu Tereziiny Lázničky koncert světoznámého

Štěpána Markoviče:

Štěpán Markovič
v doprovodu kapely Gipsy Groove

Vstup zdarma

Na mapě Terčina údolí byla zakreslena místa pro nové bílé lavičky
První setkání přátel Terčina údolí se uskutečnilo na louce u Penzionu
Hamr

Při setkání přátel Terčina údolí bylo možné na-
hlédnout do starých planů a dalších informač-
ních materiálů...

Setkání se zúčastnil i starosta Nových Hradů
Mgr. V. Hokr

V Terčině údolí se sešli lidé, kteří se o Terčino údolí začali zajímat o tro-
chu víc...

Zdůvodnění benefiční akce pro Terčino údolí
řekl všem přítomným pan Marek Petrášek
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Zámecké slavnosti
V sobotu 8. srpna se uskutečnily další Zámecké slavnosti, v rámci

kterých bylo možné výjimečně pobýt v některých prostorách a sálech,
využít nabídku kulturního programu, poslechnout si zasvěcené komen-
táře k zámecké historii i současnosti, ochutnat něco dobrého na zub od
šéfkuchaře zámecké restaurace Rotundy nebo se sladce naladit výrob-
ky a zmrzlinou Cukrárny Kousek. Zkrátka osvěžit se v novohradském
zámku nejen od velkého vedra, které tehdy panovalo, ale být na chvíli
součástí zámecké atmosféry.

Slavnosti se uskutečnily ve spolupráci Konferenčního centra N. Hra-
dy a KIC N. Hrady a prostřednictvím několika fotografií se můžete za
nimi nyní ohlédnout a pokud jste slavnosti navštívili, tak si i některé
chvíle připomenout. K. Jarolímková

Trochu swingové hudby pro návštěvníky slav-
ností

Dopolední divadlo pro děti u jezírka pobavilo
děti i dospělé diváky Chvíle pro malování v zrcadlovém sále Komentovaná prohlídka v modrém salonku

Komentovaná prohlídka laboratoře pod vedením ředitele výzkumné-
ho centra Komentovaná prohlídka v zrcadlovém sále

Voňavé tvoření pro ženy a dívky byly lákavým
zážitkem

Kostýmy k zapůjčení pro fotografování v zá-
meckých protorách

Zahájení zámeckých slavností ve vstupním sále
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Večerní hraná prohlídka zámku aneb Na návštěvě u Buquoye
tak takhle se jmenovala pozvánka na večerní návštěvu zámku v sobotu

8. srpna. Připravili ji členové „neformálního“ Novohradského (s)prostého
divadla a všichni se těšili, jak jim bude letošní počasí přát. A protože
skutečně přálo, mohli jsme prohlídku uskutečnit podle scénáře, s ven-
kovními obrazy a se závěrečnou hudební tečkou na ostrůvku zámeckého
jezírka.

Nemá smysl příliš popisovat o čem a jak „historické“ postavy mluvi-
ly, o čem se jednotlivé scény odehrávaly a jak si herci počínali. A jak si
počínali návštěvníci… Některé informace jsou zkrátka „tajné“ a těžko
zprostředkovatelné… Návštěvníci prohlídek to vědí, kdo na prohlídce
nebyl, tak si ji třeba prožije zase někdy příště, takže se spíš podívejte na
několik fotografií…

Moje radost byla zejména z toho, že jsme letos mohli skutečně diva-
delně konat podle scénáře (díky tomu počasí), že jsem splnila slib z loň-
ského roku, že si totiž příště zahraje víc žen – hereček (přibrali jsme
Žofii a mladou Terezii), a že už nebudu mít takovou trému při scéně v zr-
cadlovém sále a napiju se černého thé s Terezií.

Děkuji všem „hereckým kolegům“ a zájemcům o naši historii, bylo
mi velkým potěšením. Květa Jarolímková

A to už průvodkyně Teichlová určitě slyší hudbu z ostrůvku zámeckého
jezírka a zve tam hosty...

Jan Nepomuk se svou chotí Terezií před zám-
kem, který ještě neexistuje...

Jan Nepomuk se svým architektem a Karolí-
nou Teichlovou vítají hosty...

Jindřich si s libostí prohlíží akvarely od malíře StrobelaJiří František už zase o něčem interesantním přemýšlí...

Ovdovělá Terezie Buquoyová zve hosty na malé
thé...

Zahájení i provádění hrané prohlídky o historii zámku se ujala žena
kronikáře Antona Teichla

Žofie, manželka Jindřicha, byla temperamentní hraběnka...
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Letní divadla, tradiční setkání celých rodin s divadelním zážitkem
Letní divadelní představení v našem městě

mají už stálé, věrné a zkušené publikum. Aby
ne, když několik roků každé léto (a nejen
v létě) zveme děti na divadelní představení,
zejména na pohádky a vychováváme z nich
znalé a vnímavé diváky. Letošní představení
se konala pro změnu na zámeckém nádvoří (až
na jednu výjimku v zámeckém parku), přijela
k nám divadla osvědčená i zcela nová, pohád-
ky byly hrané či v kombinaci s loutkami, vese-
lé, poučné, zpívané… různé. Někteří diváci
byli sice zpočátku trochu „zmateni“, že se hra-
je na nádvoří, ale nikoli na tom hradním a že
jsme lavice vyměnili za zámecké schody. Inu,
změna je život. A to teprve uvidíte, co máme
v úmyslu udělat příští rok, jaké „lotroviny“
chceme na vás nachystat na letní divadelní se-
zonu 2016.

Poslední divadelní čtvrtek jsme ještě oko-
řenili Strašidláckou stezkou v zámeckém par-
ku, kde jste určitě potkali upíra, hodné víly,
strašidelnou panenku (mimochodem, byla
opravdu živá!), ježibabu, vodníka, hejkaly,
mumii, čarodějky nebo kostlivce. Tímto bychom také rády poděkovaly
všem zmíněným strašidlům, která si „odskočila“ ze svého světa do toho
našeho lidského, a vytvořila tak skvělou atmosféru za krásného letního
večera.

Také děkujeme celému publiku za návštěvu a přejeme krásný zby-
tek léta! K. Jarolímková, J. Duspivová

Diváci letních divadelních představení na zámeckých schodech

Divadlo SemTamFór zapojilo i naše malé diváky...

Klasická pohádka O rybáři a zlaté rybce v zá-
věru trochu překvapila pojetím carevny...

Pohádka o Zlatovlásce byla jednou z těch nej-
hezčích, kterou děti viděly

Pohádka Tajemství lesní tůně patřila k těm vel-
mi pěkným

Při pohádce Peklo s ježibabou se zkrátka střídala ježibaba, peklo a žába

Živá ježibaba se střídala s tou dřevěnou...
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Všechna strašidla v plné kráse

Čarodějnic jste se bát nemuseli...

Kdo se nebál, prošel si strašidelnou
stezku v zámeckém parku!

Literárně-hudební podvečer počtvrté
Máte pocit, že kolem vás létají jenom vý-

křiky z reklam, kolonky z formulářů, nesrozu-
mitelné vyhlášky, nejrůznější nařízení a že jste
z toho už pěkně vyřízení? Máte také občas ta-
kový pocit, že se v tom ztrácíte? Tak to nejste
sami, takových nás je více, jsou nás milióny.
Máte pocit, že kolem vás není kousek poezie?
Že je málo něžných, přesných, pravdivých,
srozumitelných a někdy i lahodných slov?
Možná, že ano, možná ne. A co s tím? Být či
nebýt nebo bít či nebít?

Je to všechno nějak složitější, a tak či proto
jsem i letos do kulturní nabídky zařadila právě
trochu té poezie, aby se nás dotkla. Na jeden
srpnový večer jsem k nám pozvala člověka,
který už několik let píše básně, vydal je knižně
a občas je předává prostřednictvím svého
přednesu posluchačům. JUDr. Ladislav Von-
drák se tedy u nás objevil spolu se svým příte-
lem Petrem Mičolou, který též píše a skládá
hudbu a zhruba hodinový literárně-hudební
pořad byl na světě. S laskavým svolením těch-
to pánů a obecenstva jsem šla se svou „kůží“
na trh i já a nabídla rovněž několik veršů.

Tímto večerem jsme navázali společně na
ty předchozí. Pro připomenutí – předpředloni
to bylo čtení básní Kateřiny Bolechové v Ko-
želužně a čtení novohradských pověstí v ko-
várně, předloni to bylo představení Krále
Šumavy od Davida Žáka a vloni to byla literár-
ní přednáška Mgr. Věry Kubové a čtení básni-
ček za klavírního doprovodu Zdeňka Krále.
Co bylo letos, to už víte též, a co bude příští
rok se jistě včas dozvíte. Závěr tohoto příspěv-
ku zpečetím dvěma básničkami, jako ohlédnutí
za poetickým večerem. První je od L. Vondrá-
ka a ta druhá, s dovolením, ode mne.

K. Jarolímková

Poslední z nálezů a ztrát
Přistání, příběh, útěky
Kdybych si mohl něco přát
zůstaň tu chvíli na věky

Držím tě jako rovný hřbet
jak u dna vraní hejna
Kdybych si tě mohl vymyslet
byla bys stejná

Jsem smutnej jako pes
jako psí spřežení
jak tečky čárky s.o.s.
Jsme ztraceni

Už jenom chvilku, chviličku
mlhavý mezisvět
A král se mění v králíčka
co musí uhánět

………………………
Jsme v pasti pravidel
zákonů, řádů
a žijem jak se smí
chvějíc se z pádů.

Stavíme přehrady
a silné pevnosti
co vždycky odolaj
žebrákům od kosti.

Na hory vysoké
lezeme spoustu let
abychom zahlédli
ten šťastný, boží svět.

Pak přijdem o všechno
nejvíc co nebylo
co nešlo přes práh úst
co by nás přežilo.

Strašení v zámeckém parku
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Krátké ohlédnutí
za panem Josefem Placerem

V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození pana Josefa
Placera, bývalého lidového učitele hudby v Nových Hradech a blízkém
okolí. Narodil se 19. 3. 1915 v Lipí u Českých Budějovic a zemřel
23. 12. 1981. Je pochován na městském hřbitově v Nových Hradech.

Pan Josef Placer byl vojenským muzikantem, hrál na baskřídlovku,
trombon a chromatickou harmoniku. Po ukončení angažmá ve vojen-
ských kapelách byl zaměstnán jako skladník ve strojní traktorové stani-
ci v Nových Hradech a dále jako strážný na strážním domku ČSD na
vlakovém nádraží Nové Hrady. Již při těchto zaměstnáních začal v roce
1950 vyučovat hru na hudební nástroje.

Mezi první žáky pana Josefa Placera patřili Bedřich Zákostelecký a
Roman Roule z Nových Hradů, Josef Tampír z Jakule a Jiří Kříha z Pet-
říkova, kteří se učili hře na akordeon. Tato čtyřka byla prvním soubo-
rem akordeonů pana Placera.

Josef Placer byl zapáleným a obětavým kantorem, za svou učitel-
skou kariéru učil více než 100 žáků. Vychoval mnoho dnešních profe-
sionálů, mezi které patří Bedřich Zákostelecký, Anna Princová, Jiří
Lechner, Milan Srb, Václav Janeček, Pavel Heidinger a další. Jeho
předností bylo umění zaujmout děti při výuce, vybudovat v nich lásku
k hudbě a kolektivnímu hraní a umění rozpoznat talenty, které dále do-
poručil k dalšímu studiu na konzervatoři nebo vojenské hudební škole.
Založil a vedl několik dětských akordeonových a dechových souborů.

V roce 1968 založil dechovou hudbu Hradečanka (dnešní Veselá
muzika): žáci – Jindřich Filek, Jaroslav Froulík, Josef Vochoska, Miro-
slav Dvořák, Ivan Chuchel, Jan Pečenka, Karel Sassmann, Luboš Ko-
nárek, Josef Hadač, Josef Deutsch, Jaroslav Deutsch, Adolf Hubáček a
další. Spolupracoval též při založení Petříkovské kapely (dnešní Pod-
horanka): žáci – Jan Mráz, Milan Chuchel, Miroslav Beleš, František
Bečka, Jan Hoffelner, Jan Kalena a další.

Pan Josef Placer působil pod Osvětovou besedou v Nových Hra-
dech, dále pod Osvětovou besedou Petříkov, Osvětovou besedou Stráž-
kovice, svou učitelskou kariéru zakončil v bývalém Domu kultury
ROH v Českých Budějovicích (dnešní Metropol).

Na závěr malého ohlédnutí si Vás dovoluji jménem všech absolven-
tů pozvat na Hudební setkání ke 100. výročí narození pana Josefa Pla-
cera, které se koná v sobotu 26. září 2015 od 16.00 hodin v hotelu Máj
v Nových Hradech. Pořadatelem akce je Kulturní informační centrum
Nové Hrady a dechová hudba Veselá muzika.

Za absolventy: Josef Vochoska, kapelník DH Veselá muzika
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Pravidelné aktivity v Koželužně
Od září pokračujeme v Koželužně s pravidelnými aktivitami pro

děti, které chceme rozšířit o další činnosti. Jsou zaměřené především na
tvůrčí a výtvarné aktivity, které korespondují s náplní a činností galerie
Koželužna. Nyní je tedy nabízíme všem zájemcům prostřednictvím
zpravodaje a uvidíme, zda bude zájem a budou životaschopné.

¢ Pondělí: 13.00–18.00 hod.
Tvůrčí dílna a klub pro nejmenší (0–6 s rodiči)
Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Úterý: 14.00–18.00 hod.
Malování s angličtinou (děti 6–10 let)
Zajišťuje Lenka Roulová

¢ Středa: 13.00–17.00 hod.
Výtvarný kroužek pro malé i větší děti
Zajišťuje Lucie Sovová

¢ Čtvrtek: 14.00–18.00 hod.
Malování s angličtinou (děti  11–15 let)
Zajišťuje Lenka Roulová

Kontakty pro další informace: Lucie Sovová (774 766 676)
nebo Květa Jarolímková (KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208) Koželužnové letní aktivity

Na začátku srpna ještě doznívala v Koželužně výstava Hynka Fuky
a rozběhly se další aktivity pro veřejnost. Jeden týden byl tradičně vě-
nován ženám a dívkám, které se zde mohly tentokrát naučit nebo si zdo-
konalit dovednosti v háčkování či pletení (v současné době znovu
objevovaná záliba) anebo si vyrobit svůj originální parfém a mýdlo.
A jak se ukázalo, výroba přírodní kosmetiky přilákala tolik zájemců, že
jsme tuto aktivitu rozšířili ještě do dalších dvou týdnů a opět s velkou
pozitivní odezvou.

Ještě jeden ze srpnových týdnů byl věnován rovněž přírodě, a to tvo-
ření z přírodnin a v přírodě, tzv. Land art pro děti. Díky zážitkovému
týdnu s Lucií Sovovou si děti mohly opět najít krásnou cestu k přírod-
ním materiálům, tvořit, budovat malé zahrádky a stavbičky a na závěr
týdne pobýt ještě v zámeckém parku na pohodovém pikniku.

Několik fotek z popisovaných aktivit stěží předají všechny ty pěkné
prázdninové tvořivé chvilky, vůně levandule nebo divoké višně, mechu
a proudění teplého vzduchu. Ale přesto, nahlédněte do „zákulisí“ kože-
lužnové galerijní kuchyně. Dobrou chuť a na další výstavě na viděnou.

K. Jarolímková
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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:
¡ 2. – 5. 9 – Baron Prášil – Otáčivé hlediště Č. Krumlov
¡ 13. – 17. 9. – Autobuď – unikátní divadelní jízda – Autobus, ČB
¡ 26. 9. – Perníková chaloupka – Malé divadlo, ČB
¡ 3. 10. – O jednom malém ježkovi – Malé divadlo, ČB
¡ 7. – 10. 10. – Etiketa pro sígry – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 14. 9. – Listování – Michal Viewegh: Zpátky ve hře – Malé divadlo, ČB
¡ 15. a 16. 9. – Zpívání v dešti – DK Metropol, ČB
¡ 16. 9. – Pohani – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 23. 9. – Figarova svatba – DK Metropol, ČB
¡ 23. 9. – Jeník z Husince (historické leporelo s písněmi) – Studiová scéna

Na Půdě, ČB
¡ 25. 9. – Žena jako druh – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 30. 9. – Poker face – Studiová scéna Na Půdě, ČB
¡ 1. 10. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 3. 10. – Splašený taxík už se řítí (Perfidní divadlo Praha) – Beseda, ČB
¡ 7. 10. – Zavolejte Jeevese – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 10. 10. – Job Interviews – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 12. 10. – Listování – Elvira Lindo: Manolito Brejloun – Malé divadlo, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 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
¡ 3. 9. – Robert Křesťan a Druhá tráva – Slavnostní otevření

Mariánských kasáren, ČB
¡ 7. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Komorní koncert

– Jihočeské muzeum, ČB

¡ 9. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Operní galakoncert
– DK Metropol, ČB

¡ 11. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Jaroslav Tůma – Klášter Borovany
¡ 12. 9. – Brahms a Martinů – netradiční setkání – Katedrála sv. Mikuláše, ČB
¡ 15. 9. – JF: Barokní hudba pro dvě trubky a varhany

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 15. 9. – Hudební slavnosti Emy Destinnové: Panochovo kvarteto

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 17. 9. – JF: Zahajovací koncert – J. Bárta, J. Talich – DK Metropol, ČB
¡ 17. 9. – 1. Abonentní koncert: Pražský filharmonický sbor – Kostel sv. Jiljí Třeboň
¡ 22. 9. – Hudební slavnost Emy Destinnové: Česká filharmonie

– Pavilon T, Výstaviště ČB
¡ 23. 9. – JF: Čtvero ročních dob – Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB
¡ 29. 9. – JF: Divadlo buchty a loutky - Perníková chaloupka

– Konc. síň Otakara Jeremiáše, ČB

Komentované prohlídky:
¡ 16., 23. a 30. 9. – Divadelní prohlídka Budějovického Budvaru

– Pivovar Budvar, ČB
¡ 3. a 17. 9. – Kterak Hirzo město na Vltavě zakládal – Piaristické nám., ČB
¡ 12. a 13. 9. – EHD: Komentovaná prohlídka vodárenské věže

– Vodárenská věž – areál ČEVAK, ČB
¡ 12. a 13. 9. – EHD: Prohlídka radnice – Radnice, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Putování od bludného kamene – Samsonova kašna, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Prohlídka krovů kostela Obětování Panny Marie

– Dominikánský klášter, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Věže a bašty městského jádra – Železná Panna, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Za věžemi a věžičkami proti proudu Mlýnské stoky

– Český rozhlas, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Věže a věžičky v architektuře města – Radniční nádvoří, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Přednáška zvony a zvonice královského města

Č. Budějovice – AJG – Wortnerův dům, ČB
¡ 12. 9. – EHD: Pohádka Studia Dell´Arte: Sněhurka – Ateliér Tvor, ČB

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

Šalmanovické dýňobraní – podruhé
Čas prázdnin, dovolených, bohatých letních výletů a krásných zážitků je už za námi.

Babí léto a raný pestrobarevný podzim ještě vybízí k příjemným výletům a akcím stráve-
ným pod širým nebem. Proto mi dovolte, malé pozvání na jedno podzimní sobotní odpo-
ledne. V nedaleké vesničce Šalmanovice se 26. září koná již druhý ročník Šalmanovického
dýňobraní, které odstartuje úderem 12. hodiny na místním hřišti. Akce proběhne pod zášti-
tou dobrovolných hasičů, ale tak jako vloni, bude společným dílem doslova celé vesnice.

O tom, že dýně nejsou jenom na parádu nebo na dlabání, se budou moci návštěvníci
přesvědčit na vlastní oči. Z bohatého programu bude jistě co vybírat. Z připravovaných
dýňových specialit nabízím výběr z top receptů loňského ročníku: dýňová polévka, džus,
pizza, perník, dýňáky a jiné dobroty. Zájemci o dlabání dýní si budou moci na místě dýni
zakoupit, vydlabat a naaranžovat nebo si vyrobit dýňové strašidýlko. Své výrobky si bu-
dou moci po společné výstavce odvést domů. Pro děti budou připraveny různé aktivity a
oblíbené malování na obličej. V průběhu odpoledne si bude možno dýně i zakoupit na
pozdější podzimní domácí dekoraci. Letos poprvé vyhlašujeme soutěž o „Největší vy-
pěstovanou dýni“. Pokud si myslíte, že právě ta vaše na zahradě je dostatečně veliká, ne-
váhejte a vezměte ji s sebou do Šalmanovic. Třeba vám přinese vítězství v soutěži a
ostatní návštěvníci budou výpěstek s nadšením obdivovat. Na své si jistě přijdou i milov-
níci starožitného nářadí. Nepomucký restaurátor Petr Král připravuje ukázku svých
skvostů i pro druhý ročník. Šalmanovické dýňobraní zpestří také živá hudba. K tanci, po-
slechu a pro dobrou náladu zahrají Vehicle Club Band a Regionální kapela.

Letošní ročník Šalmanovického dýňobraní bychom rádi zpestřili i ukázkou tradičních
řemesel a prodejem výrobků lidové tvořivosti. Zájemci mohou kontaktovat p. Korandu
na tel. 606 823 831. Martina Korandová

Informační centrum
Nové Hrady informuje…

Tento měsíc bych Vás ráda informovala o velké
novince, kterou jsme společně s Jihočeskou cen-
trálou cestovního ruchu a společností ČEZ připra-
vili nejen pro návštěvníky našeho města, ale
samozřejmě i pro naše obyvatele. Jihočeská cen-
trála cestovního ruchu (příspěvková organizace Ji-
hočeského kraje) spustila na začátku srpna pilotní
projekt, který je zaměřen na skupinu aktivních se-
niorů, a pořídila šest elektrokol. Tato elektrokola
jsou určena pro lidi všech věkových i výkonnost-
ních skupin, zejména pro dříve narozené nebo pro
ty, kteří mají určité tělesné nebo zdravotní znevý-
hodnění. Jde o běžné jízdní kolo s nízkým nástu-
pem a je doplněno o elektrický pohon, který
pomáhá cyklistovi při jízdě. Motor se aktivuje šla-
páním, cyklista tedy musí stále šlapat a motor se
stává velkým pomocníkem při jízdě. Maximální
dojezdová vzdálenost je přibližně 120 km. Pro ten-
to pilotní projekt byla vybrána oblast Novohradska
a elektrokola je možné si rezervovat a zapůjčit
u obsluhy parkoviště na novohradském náměstí
(tel.: 607 605 326). Cena zapůjčení pro rok 2015
na 1 den je 99 Kč (pro starší 55 let a ZTP) a 199 Kč
pro ostatní zájemce, vratná kauce činí 1.000 Kč.
Kola je možné si zapůjčit každý den v době od 9 do
16 hodin. Pro zájemce jsme s centrálou připravili
informační brožurku, kde jsou zakresleny a popsá-
ny doporučené cyklotrasy a bonusem je zaslání
elektronického zápisu Vámi projeté trasy na Váš
e-mail a to ve formátu GDB. Všechny zájemce
tímto zvu k projížďce!

Krásný konec léta, třeba i na elektrokole, přeje
tým novohradského íčka.

Za novohradské íčko Jitka Duspivová

Tenisový turnaj ve čtyřhře
pořádaný tenisovým oddílem TJ Nové Hrady

Kdy: 26. 9. 2015 od 8,30 hodin, Kde: tenisové kurty v areálu TJ Nové Hrady
Pro koho: pro všechny neregistrované hráče a hráčky bez rozdílu věku

Startovné na osobu: 100,- Kč, Herní systém: dle počtu dvojic tak, aby si každá
dvojice zahrála minimálně dva zápasy, Ceny: věcné ceny pro každou dvojici,

která turnaj dokončí bez skrečovaného zápasu
Přihlášky: do 25. 9. 2015 do 16:00 hodin na níže uvedeném kontaktu

Další informace a přihlášky: Michal Jarolímek,
tel.: 776 296 285 nebo e-mail: novnos@tiscali.cz
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Novohradští karatisté se zařadili mezi nejúspěšnější závodníky v ČR
TJ karate Nové Hrady je 9. nejúspěšnějším klubem v České republice

V hodnocení úspěšnosti oddílů a škol Českého svazu karate na
stránkách http://www.karaterec.com/cz/ je v současné době náš oddíl
na historicky rekordním 9. místě.

Prvenství patří oddílu TJ Karate České Budějovice, druhým nej-
úspěšnějším oddílem je Fight Club České Budějovice. Do první top de-
sítky se tedy probojovaly hned tři jihočeské kluby karate. Všechny
oddíly, které se umístily v první desítce, mají většinou přes stopadesát
cvičenců, první dva dokonce přes dvě stě členů. Je to vůbec poprvé, co
se do první desítky dostal početně menší oddíl se čtyřiceti členy. Vý-
sledky oddílů jsou počítány pouze z mistrovských republikových a
mezinárodních soutěží, krajské závody se do tohoto bodování nezapo-
čítávají, ale právě z krajských soutěží se nominují závodníci na Mis-
trovství ČR, Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Můžeme říci, že
umístění v top žebříčku oddílů je to obrovským úspěchem novohrad-
ského karate.

Ve druhé tabulce jsou naše medai-
lové zisky právě z mistrovských sou-
těží.

Tyto úspěchy jsou samozřejmě
výsledkem veliké píle jednotlivých
závodníků, ale také práce všech tre-
nérů a mnoho hodin dřiny na trénin-
ku, seminářích a soustředění, kde se
právě závodníci připravují na další
soutěže. V letošním roce trénovali
naši členové na seminářích karate i
Allkampf-Jitsu v Českých Budějovi-
cích, Chomutově a Praze. Cvičenci
našeho oddílu se také účastnili sou-
středění Sparig Camp I., letního sou-
středění dětí ve Sportovním klubu
policie v Českých Budějovicích a
také soustředění ve Věšíně u Příbra-
mi. Náš nejlepší závodník Tomáš
Hermann se jako člen reprezentace
ČR a výběru na Mistrovství světa
v Indonésii v Jakartě (11. – 15. 11.
2015) účastnil také soustředění na
Jizerce v Libereckém kraji, kde se
trenéři české reprezentace věnovali
právě speciálně přípravě jednotli-
vých závodníků v jejich kategoriích
na nadcházející MS.

Ve třetí tabulce je uveden žebříček nejúspěšnějších závodníků naše-
ho oddílu a jejich bodové zisky na mistrovských soutěžích, bez kterých
bychom na tak pěkné umístění v hodnocení oddílů karate nedosáhli.
Děkuji všem našim příznivcům za podporu v našem sportovním úsilí a
přeji všem našim členům hodně sil do další soutěžní sezony.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

Jak se dělá parta
Parta se tvoří nejen pomocí „mistráků“, ale především na trénin-

cích a děních okolo fotbalu. Partu také dělají osoby, které třeba ne-
hrají závodně, ale pohybují se blízko kolem fotbalistů, zejména
družstva mužů.

Jedním z těch „parťáků“ byl tehdy Milda Roule. Měl velkou zá-
sluhu na tom, že parta byla opravdu velká. On vybudoval kousek od
jeho zahrádky „místečko“ kde jsme „dělali“ partu, mimo Hrady
město. Udělal tam ohniště, kde jsme pekli prase. Dále dřevěné lavič-
ky a později ještě stolečky, dále vyhloubil jámu na soudek.“ Milda
byl vždy výborně naladěn, sršel vtipy a tím si získával kluky. Na to
„místečko“ vždy vzpomínáme. Fotbalové partě pomáhali i starší bý-
valí hráči, kteří si chtěli občas kopnout. Byli to pánové Venca Str-
nad, Standa Kubíček, Venca Janoušek, Pepa Machát a další. Bylo to
dobré. Oni to měli pořád ještě „na noze“. Samozřejmě měli vždy
místo u nás mladších na různých zábavách a „Masopustu“. Rád
jsem naslouchal jejich vyprávění o tom, jak to bylo za jejich
mladých let.

Závěrem: Začíná nová sezóna. Přeji všem činovníkům fotbalu na
Hradech, aby se jim nejvíce dařilo a aby úspěchů bylo čím dál tím víc.

Sportu zdar a fotbalu zvlášť! Miroslav Hruška

Karolína Staňková zvítězila v atletické soutěži na Letním soustředění
AKJ SKP Č. Budějovice

Nikola Staňková vybojovala druhé místo v atletické soustěži na Letním
sosuředění AKJ SKP Č. Budějovice

Nikola a Karolína Staňkovy úspěšně složily zkoušku na 9. Kyu (žlutý
pás) v sebeobraném systému Allkampf-Jitsu
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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

¡ Lektorka NJ a AJ Mgr. Helena Princová oznamuje, že od září 2015
pokračuje výuka obou jazyků. Info: tel.: 737 125 606 nebo e-mail:
helena.princova@email.cz. Zahajovací schůzka: 10. září 2015
v 17.00 německý jazyk, 10. září 2014 v 18.00 anglický jazyk, úro-
veň německého jazyka: mírně pokročilí, pokročilí – konverzace,
úroveň anglického jazyka: mírně pokročilí

¡ Prodám starší dům v Nových Hradech (č. p. 145) v pěkném pros-
tředí s velkou zahradou. Cena dle odhadu, možnost jednání.
Tel.: 602 290 121


