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Město Nové Hrady – vítěz soutěže
Obec přátelská rodině 2015

I v letošním roce se Město Nové Hrady přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině, kterou
vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. V této soutěž jsme již zvítězili v roce 2013
(vyhodnoceno v roce 2014), proto jsme se dle pravidel soutěže nemohli zúčastnit minulého roč-
níku a mohli se přihlásit až v letošním roce. Princip soutěže spočívá v komplexním posouzení
veškerých prorodinných aktivit, které jednotlivá města v různých velikostních kategoriích reali-
zují pro všechny věkové kategorie svých občanů. Posuzují se nejenom aktivity města a jeho zři-
zovaných organizací, ale též aktivity spolků a organizací v rovině kulturních akcí, sportu či jiné
náplně. Hodnoceno je i zapojení občanů do navrhování a rozhodování o různých prorodinných
akcích, způsob informování občanů o dění ve městě a jeho osadách, úroveň kulturního vyžití,
aktivity školských zařízení apod.

Po podání letošní přihlášky, kterou jsme představili naše aktivity za
rok 2015, jsme několik měsíců čekali na výsledky soutěže. Na konci čer-
vence jsme se pak dozvěděli velmi potěšující informaci o tom, že jsme
v kategorii měst a obcí s 1 000 – 3 000 obyvatel získali nejlepší hodno-
cení, které vedle titulu vítěze soutěže znamená i přiznání jakéhosi bo-
nusu ve výši 900 000,- Kč na realizaci neinvestičních prorodinných
aktivit, které proběhly či proběhnou v roce 2016.

Pozvánky na září
1. - 18. 9. Výstava v Koželužně
3. 9. Hudební setkání

dechových kapel
3. 9. Roadshow na náměstí
3. 9. Den s Dobrou Vodou
9. 9. Koncert Precedens

+ Iva Marešová na Kamínku
18. 9. Klášterní slavnosti
24. 9. Zavírání letní turistické

sezony na Novohradsku

pokračování na str. 5

Zakoncčení Mezinárodního kovářského setkání před novohradskou
kovárnou. K. J.

Housle Jaroslava Svěceného a cembalo Jitky
Navrátilové na jevišti zámeckého divadla při
zahájení Festivalu jihočeské Nové Hrady.
Více se dozvíte uvnitř NZ. K. J.

Jedno ze srpnových divadel, tentokrát s kejklí-
ři a loutkami před kovárnou. K. J.

Motoklub dává o sobě vědět i v NZ, více textem
a i ve fotografiích uvnitř čísla. K. J.

Soptíci dávají o sobě vědět v NZ pravidelně. I tentokrát více uvnitř
čísla. K. J.

Pozdrav a přání do nového školního roku
Milé děti bez rozdílu věku,
protože věřím, že i vy patříte (alespoň občas) mezi čtenáře naše-

ho zpravodaje, chtěla bych vám vzkázat za redakci NZ a KIC, že jste
byly jako posluchači a diváci našich letních akcí – slavnosti, divadla,
koncerty a výstavy -– vždy skvělými „návštěvníky“ a že jsme vás vždy
rádi viděli smát se a těšit se z těch všech kulturních zážitků…

A tak vám nyní přeji, aby vám tato nálada vydržela i do nového
školního roku a abyste zase objevily kus světa a měly ze všech objevů
radost. Ať žije září a ve škole ať se daří! K. Jarolímková
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Zápis z 50. schůze městské rady
ze dne 11. 7. 2016

� 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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení ze 49. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení ze 49. jednání rady města.

� 2. Chrastina – nájemné
Rada města schvaluje nájemci p. Františku
Chrastinovi rozdělení plateb dlužného ná-
jemného za rok 2015 a rok 2016 dle návrhu
splátkového kalendáře a pověřuje starostu
podpisem dodatku smlouvy.
(Rada obdržela od p. Františka Chrastiny
žádost o upravení splatnosti nájemného
z důvodů nečekané a velmi rozsáhlé havárie
topení a vnitřních instalací. Proto navrhuje
o doplacení dlužného nájemného ve výši
300.000,- Kč v nepravidelných splátkách do
konce měsíce září a nájemné na rok 2016 by
bylo uhrazeno do konce roku 2016.)

� 3. ČEVAK – cenové nabídky k vrtům
Rada města bere na vědomí cenové nabídky
společnosti ČEVAK a. s. k realizaci vrtů
v osadách Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od společnosti ČEVAK a.
s., p. Paštyky komentář k cenovým nabíd-
kám k realizaci vrtů v osadách Nakolice,
Obora, Vyšné.)

� 4. Souhlas se stavbou – kanalizační
přípojka
Rada města souhlasí se stavbou "Kanalizač-
ní přípojka na pozemku parc. č. 1452/1 v k.
ú. Údolí u Nových Hradů spočívající v ka-
nalizační přípojce k objektu na parc. č. st.
58/9" pro společnost SOHORS spol. s r. o.
Rada postupuje k projednání zastupitelstvu
města návrh Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene. Z11
(Rada obdržela od společnosti SOHORS
spol. s r. o. žádost o souhlas se stavbou "Ka-
nalizační přípojky na pozemku p. č. 1452/1
v k. ú. Údolí u Nových Hradů spočívající
v kanalizační přípojce k objektu na parc. č.
st. 58/9". Dále společnost předložila návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene.)

� 5. ZŠ Nové Hrady – odstranění
nedostatků
Rada města bere na vědomí informaci o pro-
vedených opatření k odstranění nedostatků,
zjištěných při kontrole Základní školy Nové
Hrady.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady informaci o provedených opat-
ření k odstranění nedostatků, vyplývající
z kontroly ze dne 22. 2. 2016.)

� 6. Upravené znění návrhu zadání
územního plánu
Rada města souhlasí s upraveným zadáním
Územního plánu Nové Hrady a postupuje
jej ke schválení zastupitelstvu města.
(Rada obdržela od MěÚ Trhové Sviny, odbo-
ru výstavby, kulturních památek a územního
plánování návrh na schválení upraveného za-
dání Územního plánu Nové Hrady.)

� 7. Hranice pozemků – k. ú. Byňov
Rada města bere na vědomí Protokol o vy-
tyčení hranice pozemku v k. ú. Byňov. Rada
souhlasí s návrhem směny (30 m2) a pověřuje
tajemnici MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-
měru směny pozemků dle navrženého GP.
(Rada obdržela od Geodetické kanceláře
Mika-Dvořáková Protokol o vytýčení hrani-
ce pozemku v k. ú. Byňov, na žádost p. He-
ziny. Na základě zaměření byl zpracován
návrh směny pozemků mezi Městem Nové
Hrady a panem Hezinou. Rada souhlasila
s návrhem směny (30 m2) a pověřila tajem-
nici MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru
směny.)

� 8. Správní řízení
Rada města bere na vědomí probíhající sta-
vební řízení.

� 9. Dotace na zlepšení vzhledu nemovité
kulturní památky
Rada města schvaluje dotaci manželům
Šlencovým na zlepšení vzhledu nemovité
kulturní památky čp. 78 v Nových Hradech,
dle návrhu.
(Rada obdržela zápis finanční komise ze
dne 7. 7. 2016 s vyjádřením souhlasu k žá-
dosti o finanční příspěvek na fasádu pro
manžele Šlencovi. Na základě předlože-
ných dokladů komise doporučila schválení
dotace - příspěvku ve výši 5 660,- Kč (20 %
celkových nákladů).)

� 10. Prodej pozemku v k. ú. Štiptoň –
manž. Brychtovi
Rada města schvaluje záměr prodeje části
pozemku parc. č. 709/1 o výměře 6 9075 m2

v k. ú. Štiptoň a pověřuje tajemnici MěÚ
Nové Hrady zveřejněním záměru na úřední
desce města.
(Po provedeném místním šetření rada opě-
tovně projednala žádost manželů Milady a
Martina Brychtových o prodej části poze-
mku parc. č. 709/1 v k. ú. Štiptoň. Rada sou-
hlasí s prodejem za stejných podmínek jako
u prodeje sousedního pozemku tj. 40 Kč/m2.
Návrh ceny pozemku bude projednán s ža-
dateli, v případě jejich souhlasu bude vyho-
toven geometrický plán a zveřejněn záměr
prodeje tohoto pozemku.)

� 11. Prodej pozemku v k. ú. Nové Hrady
Rada města neschvaluje záměr prodeje po-
zemku parc. č. 952/22 o výměře 2 002 m2

v k. ú. Nové Hrady.
(Rada po provedeném místním šetření pro-
jednala žádost p. Jana Loukotky o prodej
pozemku parc. č. 952/22 v k. ú. Nové Hra-
dy. Rada nesouhlasí s prodejem pozemku,
neboť se v jeho blízkosti nachází místo, od-
kud dochází k čerpání vody pro zahrádkář-
skou kolonii "Klondajk". V případě stavby
nového vodního díla by mohlo být toto čer-

pání vody omezeno. Rada konstatovala, že
předmětný pozemek či jeho část bude mož-
né pouze pronajmout.)

Zápis z 51. schůze městské rady
ze dne 20. 7. 2016

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

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 50. jednání rady města.

� 2. VŠTE České Budějovice znalecký
posudek – Hotel Máj
Rada města bere na vědomí znalecký posu-
dek k stanovení obvyklé ceny hotelu Máj
v Nových Hradech a pověřuje starostu, mís-
tostarostu Bc. J. Vochosku a radního Mgr.
M. Jarolímka dalším jednáním.
(Rada obdržela od Vysoké školy technické a
ekonomické v Českých Budějovicích Znalec-
ký posudek k stanovení obvyklé ceny (tržní
hodnoty) hotelu Máj v Nových Hradech.)

� 3. Nejvhodnější nabídka na akci
"Rekonstrukce sociálního zařízení – st.
úpravy st. objektu Nové Hrady p. č. 472"
Rada města schvaluje dodavatele společnost
Tangenta spol. s r. o. České Budějovice, ve-
řejné zakázky: Rekonstrukce sociálního za-
řízení - stavební úpravy stávajícího objektu
Nové Hrady parc. č. 472 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o. České Budějovice Odborný posudek
jako podklad pro posouzení a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku: Rekonstrukce
sociálního zařízení - stavební úpravy stáva-
jícího objektu Nové Hrady parc. č. 472. Na-
bídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši
389.868,- Kč bez DPH podala společnost
Tangenta, spol. s r. o.)

� 4. ZTV Nové Hrady – Jižní Město,
I. etapa - část A Zokruhování vodovodu
Rada města schvaluje dodavatele společ-
nost Green Building s. r. o, České Budějovi-
ce veřejné zakázky: ZTV Nové Hrady -
Jižní Město, I. etapa - část A zokruhování
vodovodu a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
(Rada obdržela od STAVEBNÍ PORADNY
s. r. o. České Budějovice Odborný posudek
jako podklad pro posouzení a hodnocení na-
bídek na veřejnou zakázku: ZTV Nové Hrady
- Jižní Město, I. etapa - část A zokruhování
vodovodu. Nabídku s nejnižší nabídkovou
cenou ve výši 830.437,- Kč bez DPH podala
společnost Green Building s. r. o., České
Budějovice.)

Zápis z 52. schůze městské rady
ze dne 27. 7. 2016

Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



září 2016 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
V 17. 35 hodin odešla Ing. Bártová a od bodu
25. nehlasovala.

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 51. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 51. jednání rady města.

� 2. Dotaci – O. S. Prevent
Rada města schvaluje uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace ve výši 10.000,- Kč or-
ganizaci PREVENT 99 z. ú. , Strakonice a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od společnosti PREVENT
99 z. ú. Výroční zprávu za rok 2015 a opa-
kovaně projednala žádost společnosti o do-
taci na rok 2016.)

� 3. Osadní výbor Byňov, Jakule, Štiptoň
– manželé Němcovi
Rada města schvaluje směnu pozemků, čás-
ti parc. č. 975/1 o výměře 6007 m2 (ke smě-
ně cca 50 m2) v k. ú. Štiptoň ve vlastnictví
města za pozemek parc. č. 809/6 o výměře
38 m2 v k. ú. Nové Hrady ve vlastnictví
manželů Němcových a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním za úřední
desce města.
(Rada obdržela od Osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň souhlasné stanovisko ke
směně pozemků v k. ú. Štiptoň. Směna bude
zveřejněna po zhotovení geometrického
plánu.)

� 4. Rozpočtové opatření č. 7/2016
Rada města schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2016. Z11
(Rada obdržela od Ekonomického odboru
MěÚ Nové Hrady návrh rozpočtového
opatření č. 7/2016. Rozpočtovým opatře-
ním jsou zařazeny do rozpočtu schválené
dotace a provedeny jednotlivé přesuny mezi
položkami.)

� 5. SDH Údolí u N. H. – hudební
produkce
Rada města bere na vědomí informaci SDH
Údolí u Nových Hradů o uspořádání veřejné
hudební produkce dne 20. 8. 2016.
(Rada obdržela od SDH Údolí u Nových
Hradů oznámení o uspořádání veřejné hu-
dební produkce dne 20. 8. 2016 v rámci
akce Memoriál údolských hasičů a Údolské
slavnosti 2016.)

� 6. SDH Nové Hrady – pořízení movitých
věcí k výkonu hasičů
Rada města souhlasí s pořízením movitých
věcí pro výkon výjezdové jednotky Sboru
dobrovolných hasičů Nové Hrady.
(Rada obdržela od Sboru dobrovolných ha-
sičů Nové Hrady žádost o navýšení rozpoč-
tu pro rok 2016, na pořízení neinvestičních

prostředků, např. motorová pila, motorový
rozbrus, záchranářský zdravotnický batoh,
baterie k AED. Na tento materiál byly podá-
ny žádosti o dotace na Jihočeský kraj, ale
nebyly úspěšné. Materiál je důležitý pro vý-
jezdovou jednotku.)

� 7. Skatepark – stížnost pan Vochozka
Rada města bere na vědomí stížnost p. Vo-
chozky na provoz skateparku v Nových
Hradech a pověřuje starostu spolu s Technic-
kými službami města Nových Hradů zajiště-
ním zvýšeného dohledu nad dodržováním
Provozního řádu skateparku. Rada pověřuje
starostu města opakovaným jednáním s Po-
licií ČR o větší kontrole v lokalitě u autobu-
sového nádraží, včetně skateparku.
(Rada obdržela od p. Pavla Vochozky stíž-
nost a zároveň podnět k řešení neuspokoji-
vého stavu skateparku pod autobusovým
nádražím v Nových Hradech. Stěžovatel
žádá zajištění nápravy a odstranění skate-
parku z místa. Dle informací Investičního a
majetkového odboru MěÚ Nové Hrady je
udržitelnost projektu, ze kterého byl skate-
park financován, do 16. 2. 2018. Do té doby
nelze měnit jakékoliv dispozice skateparku.
Starosta upozornil na provozní řád parku,
který je třeba dodržovat. Skatepark využí-
vají děti a mládež. Většinou návštěvníků je
provozní řád dodržován, problémem jsou
návštěvníci, kteří do areálu vstupují, aniž by
jej využívali k účelu, pro který byl zřízen.
Tito návštěvníci zde často konzumují alko-
holické nápoje, nedodržují pořádek a obtě-
žují děti a mládež i vlastníky sousedních
pozemků. Starosta oznámil radě města, že je
průběžně jednáno s Policií ČR o větší kon-
trole v lokalitě u autobusového nádraží,
včetně skateparku.)

� 8. MŠ Nové Hrady – udělení výjimky
Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí
v třídě Žabičky a Broučci z 24 dětí až na
28 dětí dle vyhlášky MŠMT ČR č. 14/2005,
pro Mateřskou školu Nové Hrady.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o udělení výjimky z poč-
tu dětí v třídě mateřské školy, a to ve třídě 2.,
4. z počtu 24 dětí na 28. Toto navýšení ne-
bude na újmu kvalitě výchovně vzdělávací
práce školy a budou splněny podmínky bez-
pečnosti a ochrany zdraví dětí.)

� 9. MŠ Nové Hrady – Zápis 2016–2017
Rada města bere na vědomí informaci Ma-
teřské školy Nové Hrady o zápisu do školy
pro školní rok 2016/2017.
(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady informaci o zápisu do MŠ pro
školní rok 2016/2017. Při zápisu bylo po-
dáno 37 žádostí o přijetí a všem bylo vyho-
věno. Ve školním roce 2016/2017 bude
zapsáno 100 dětí. Ještě je možnost přijetí do
výše kapacity 105 dětí.)

� 10. MŠ Nové Hrady – dendrologické
posouzení stromů
Rada města bere na vědomí žádost Mateř-
ské školy Nové Hrady o dendrologické
posouzení stromů ve školní zahradě a pově-
řuje zadáním posudku Odbor životního
prostředí MěÚ Nové Hrady.

(Rada obdržela od ředitelky Mateřské školy
Nové Hrady žádost o dendrologické posou-
zení stromů na školní zahradě.)

� 11. Česká školní inspekce Jihočeský
inspektorát – MŠ. N. H.
Rada města bere na vědomí Protokol o kon-
trole a Inspekční zprávu o kontrole prove-
dené v Mateřské škole Nové Hrady.
(Rada obdržela od České školní inspekce,
Jihočeský inspektorát Protokol o kontrole a
Inspekční zprávu, vyhotovené na základě
kontroly, která proběhla v Mateřské škole
Nové Hrady.)

� 12. Sleva na koupi pozemku –
Pošmurová, k. ú. Obora
Rada města bere na vědomí žádost pí. Pošmu-
rové o slevu na koupi pozemků v k. ú. Obora
u Vyšného a postupuje žádost k projednání
Osadnímu výboru Nakolice, Obora, Vyšné.
(Rada obdržela od pí. Jindry Pošmurové,
Cheb, žádost o zvážení slevy k prodeji po-
zemků v k. ú. Obora u Vyšného. Pozemky
jsou v sousedství lesa, zastíněné, po většinu
roku podmáčené a vlhké.)

� 13. Odtokové poměry Nakolice
Rada města bere na vědomí žádost manželů
Emmerových, Nakolice o vyjádření na
možné zhoršení odtoku v lokalitě u bývalé-
ho kravína a pověřuje starostu dalším jedná-
ním s investorem a projektantem stavby.
(Rada obdržela od manželů Emmerových,
Nakolice žádost o vyjádření, jakým způso-
bem bude dořešena situace při výstavbě ko-
munikace v prostoru u bývalého kravína.
Touto výstavbou se dle manželů Emmero-
vých zhorší odtokové poměry v této lokali-
tě. Starosta města informoval o jednání,
které ve věci odtokových poměrů bylo svo-
láno. Město Nové Hrady na tomto jednání
navrhne odklon dešťových vod propustem
přes hlavní komunikaci směrem k Nakolic-
kému rybníku, návrh byl již dotčeným orgá-
nům, projektantovi a investorovi stavby
zaslán písemně.)

� 14. Odkoupení pozemku
– Obora u Vyšného
Rada města schvaluje záměr prodeje poze-
mku parc. č. 514 o výměře 24 m2 v k. ú.
Obora u Vyšného a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním na úřední
desce města.
(Rada obdržela od p. Jiřího Lívance, Č. Bu-
dějovice žádost o odkoupení pozemku parc.
č. 514 v k. ú. Obora u Vyšného.)

� 15. Zápis osadního výboru Byňov,
Jakule, Štiptoň
Rada města bere na vědomí Zápis Osadního
výboru Byňov, Jakule, Štiptoň ze dne 3. 7.
2016.
(Rada obdržela od Osadního výboru By-
ňov, Jakule, Štiptoň zápis z jednání ze dne
3. 7. 2016. Osadní výbor projednal postou-
pené žádosti o prodej pozemků, vyjádřil se
k navržené výstavbě spolkové místnosti,
dále upozornil na chování firem, které pro-
vádějí nakládku dřeva na rampě v Jakuli.)

INFORMACE Z RADNICE
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� 16. Pronájem pozemku v k. ú. Nové
Hrady – p. Morong
Rada města schvaluje pronájem části poze-
mku parc. č. 827/1 o výměře cca 400 m2

v k. ú. Nové Hrady, na dobu pěti let, za
částku 2,- Kč/m2/ rok p. Janu Morongovi,
Vilová čtvrť 204, Nové Hrady a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
(Po zveřejnění záměru pronájmu části poze-
mku parc. č. 827/1 v k. ú. Nové Hrady, rada
projednala žádost p. Moronga o využití to-
hoto pozemku.)

� 17. Pronájem pozemku
v k. ú. Nové Hrady – p. Hrvola
Rada města schvaluje pronájem pozemku
parc. č. 2287 o výměře 179 m2 v k. ú. Nové
Hrady, na dobu jednoho roku, za částku
2,- Kč/m2/rok p. Pavlu Hrvolovi ml., Údolí
110, Nové Hrady a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.
(Rada opětovně projednala žádost p. Hrvoly
o prodej či pronájem pozemku parc. č. 2287
o výměře 179 m2 v k. ú. Nové Hrady s tím,
že předmětný pozemek lze pouze pronaj-
mout.)

� 18. Zápis z jednání Sociální komise –
byty v DPS, byt v domě čp. 59
Rada města bere na vědomí Zápis z jednání
sociální komise ze dne 20. 7. 2016 a zařazu-
je pí. Libuši Srncovou do seznamu uchaze-
čů o byt v DPS. Rada města souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu na uvolnění
byt 1+1 č. 30 v DPS pí. Miloslavě Dorotovi-
čové a na byt č. 29 v DPS pí. Ivaně Rafaeli-
sové. Rada města souhlasí s uzavřením
smlouvy o nájmu na uvolněný byt 1+2 nám.
Republiky čp. 59, Nové Hrady s pí. Pavlou
Smrčkovou.
(Rada obdržela Zápis z jednání sociální ko-
mise konané dne 20. 7. 2016 s doporučením
a návrhem pro radu.)

� 19. Státní energetická inspekce –
zahájení spr. řízení
Rada města bere na vědomí oznámení Státní
energetické inspekce, územní inspektorát
pro Jihočeský kraj o zahájení správního ří-
zení.
(Rada obdržela od Státní energetické in-
spekce, územní inspektorát pro Jihočeský
kraj oznámení o zahájení správního řízení
k neumístění průkazů energetické nároč-
nosti budov.)

� 20. Nájemní smlouva – vodojem
(T-mobile CR a. s. , Telefónica CR a. s.)
Rada města schvaluje záměr pronájmu části
nemovitosti - vodárenské těleso o výměře
30 m2 a 10 m2 na pozemku parc. č. st. 724
v k. ú. Nové Hrady a pověřuje tajemnici
MěÚ Nové Hrady zveřejněním záměru na
úřední desce města.
(Rada obdržela od společnosti STAND BY,
s. r. o. žádost o projednání nové nájemní
smlouvy na pronájem části nemovitosti, tý-
kající se základnové stanice na vodojemu,

postaveném na pozemku parc. č. st. 724 v k.
ú. Nové Hrady.)

� 21. Vyúčtování lékařské pohotovostní
služby
Rada města souhlasí s vyúčtování lékařské
pohotovostní služby v Trhových Svinech za
I. pololetí roku 2016 ve výši 40.859,- Kč.
(Rada obdržela od Města Trhové Sviny vy-
účtování lékařské pohotovostní služby v Tr-
hových Svinech za I. pololetí roku 2016.
Podíl města Nové Hrady činí 40.859,- Kč.
Za předmětné období bylo ošetřeno celkem
110 pacientů s trvalým bydlištěm v Nových
Hradech a spádových osadách.)

� 22. Cenová nabídka – Zakázka
"Zpracování projektové dokumentace
pro trvalou údržbu stromů v Zámeckém
parku"
Rada města schvaluje dodavatele Ing. Arch.
Hanu Urbancovou, Dobrá Voda u Českých
Budějovic veřejné zakázky: Zpracování
projektové dokumentace pro trvalou údržbu
stromů v Zámeckém parku a pověřuje sta-
rostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady výsledek
vyhodnocení nabídek veřejné zakázky:
Zpracování projektové dokumentace pro
trvalou údržbu stromů v Zámeckém par-
ku. Nejnižší nabídkovou cenu ve výši
146.000,- Kč bez DPH podala Ing. Arch.
Hana Urbancová - TA HANNA, Dobrá
Voda u Českých Budějovic.)

� 23. Základní škola N. H. –
předpokládané náklady
Rada města bere na vědomí vyčíslení před-
pokládaných mzdových nákladů při navý-
šení úvazku o 1,4 úvazku a pověřuje
starostu města a radního Mgr. Jarolímka
dalším jednáním ve věci zajištění výuky ve
školním roce 2016/2017.
(Rada obdržela od ředitele Základní školy
Nové Hrady výpočet předpokládaných ná-
kladů při zachování dvou nespojených tříd
v 6. ročníku. Zachování by vyžadovalo na-
výšení počtu pedagogických pracovníků
v průměru o 1,4 úvazku, což představuje fi-
nanční náklady ve výši cca. 2,3 - 3 milióny
korun pro období 2016 - 2020 (dle započítá-
vané praxe případně přijatých pracovníků).
Tato informace byla radě podána na základě
jednání s ředitelem ZŠ, který radu informo-
val o záměru spojení bývalých pátých tříd
do jedné třídy o počtu žáků 30.)

� 24. Technické služby Města Nové Hrady
Rada města bere na vědomí informaci o vy-
placení pololetních odměn zaměstnancům
Technických služeb města Nových Hradů a
schvaluje odměnu ředitelce Technických
služeb města Nových Hradů dle návrhu.
(Rada obdržela od ředitelky Technických
služeb města Nových Hradů oznámení o vy-
placení odměn zaměstnancům TSM za prv-
ní pololetí roku 2016 a žádost o schválení
odměny ředitelce TSM.)

� 25. Bezúplatný převod vozidla – PČR
Rada města schvaluje bezúplatný převod
vlastnictví movité věci, specifického do-

pravního prostředku - motorové vozidlo
Ford Transit.
(Rada obdržela od Krajského ředitelství Po-
licie Jihočeského kraje návrh Smlouvy
o bezúplatném převodu vlastnictví movité
věci, specifického dopravního prostředku -
motorové vozidlo Ford Transit.)

� 26. "Nové Hrady – oprava válečného
hrobu obětí 2. světové války"
Rada města schvaluje dodavatele Technic-
ké služby města Nových Hradů veřejné za-
kázky: Nové Hrady - oprava válečného
hrobu obětí 2. Světové války.
(Rada obdržela od Investičního a majetko-
vého odboru MěÚ Nové Hrady vyhodnoce-
ní veřejné zakázky: Nové Hrady - oprava
válečného hrobu obětí 2. Světové války.
Nejnižší nabídku podaly Technické služby
města Nových Hradů ve výši 87.588,60 Kč
bez DPH.)

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

� 28. "Nové Hrady Vilová čtvrť
– kabel NN"
Rada města souhlasí se Smlouvou
č.:1040010955/001 o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene se společností
E.ON Distribuce a. s., České Budějovice na
akci: Nové Hrady Vilová čtvrť - kabel NN,
za jednorázovou úplatu ve výši 10.000,- Kč
bez DPH a splnění podmínek realizace stav-
by dle návrhu rady města. Rada postupuje
návrh smlouvy k projednání na jednání za-
stupitelstva města.
(Rada obdržela od společnosti Jiřík & syn v. o. s.
ZlivnávrhSmlouvyč.1040010955/001o smlou-
vě budoucí o zřízení věcného břemene pro
stavbu: Nové Hrady Vilová čtvrť - kabel NN.
Smlouvou budou zatíženy pozemku parc. č.
842/1, č. 1007, č. 827/53, č. 1004/4 v k. ú.
Nové Hrady. Podmínkou realizace je zhoto-
vení firmou, která pro město realizovala
projekt, aby nedošlo k narušení záručních
podmínek předmětné stavby realizované
v rámci projektu podpořeného z Regionál-
ního operačního programu.)

� 29. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

Zápis z 53. schůze městské rady
ze dne 3. 8. 2016
Přítomni: členové rady:
Mgr. Vladimír Hokr, starosta města
Ing. Ladislava Bártová, 1. místostarostka
Bc. Josef Vochoska, 2. místostarosta
Miroslav Šlenc, člen rady
s hlasem poradním:
Mgr. Jana Káplová, tajemnice MěÚ
Omluveni:
Mgr. Michal Jarolímek, člen rady

Bylo projednáno:

� 1. Kontrola usnesení z 52. jednání rady
města
Rada města bere bez připomínek na vědomí
kontrolu usnesení z 52. jednání rady města.
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� 2. Správní rozhodnutí
Rada města bere na vědomí probíhající
správní řízení.

� 3. HOSPIC sv. Jana N. Neumanna o. p. s.
Rada města bere na vědomí Výroční zprávu
za rok 2015 Hospice sv. Jana Neumanna,
o. p. s. Prachatice.
(Rada obdržela od Hospice sv. Jana Ne-
umanna, o. p. s. Prachatice Výroční zprávu
za rok 2015.)

� 4. ZŠ – vyjádření rodičů
Rada města bere na vědomí vyjádření rodi-
čů žáků budoucí IV. A Základní školy Nové
Hrady.
(Rada obdržela od rodičů žáků budoucí IV.
A Základní školy Nové Hrady vyjádření
spokojenosti a podpory s odbornou peda-
gogickou prací třídní učitelky Mgr. Marie
Rolínkové s přáním, aby setrvala na postu
třídní učitelky této třídy. Rada konstatova-
la, že určení učitelů/učitelek k jednotlivým
třídám je ve výhradní kompetenci ředitele
školy a rada města nemá možnost do tohoto
rozhodnutí zasahovat.)

� 5. Zdr. zař. poliklinika Města Trhové
Sviny
Rada města schvaluje Smlouvu o poskytování
lékařské služby první pomoci se Zdravotním
zařízením poliklinika Města Trhové Sviny a
pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od Zdravotního zařízení po-
likliniky Města Trhové Sviny návrh Smlou-

vy o poskytování lékařské služby první po-
moci. Lékařská služba první pomoci je pos-
kytování pro pacienty pro celé spádové
území.)

� 6. Skupinové úrazové pojištění –
dobrovolní hasiči
Rada města schvaluje Pojistnou smlouvu
o skupinovém úrazovém pojištění č.
1422841531 s Kooperativou pojišťovnou,
a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
(Rada obdržela od pojišťovny Kooperativa
návrh pojistné smlouvy o skupinovém úra-
zovém pojištění č. 1422841531 pro členy
výjezdové jednotky JSDH Nové Hrady.)

� 7. SZIF – zahájení řízení o vrácení části
dotace
Rada města bere na vědomí Oznámení o za-
hájení řízení o vrácení části dotace v rámci
opatření IV. 1. 2. Realizace místní rozvojo-
vé strategie.
(Rada obdržela od Státního zemědělského
intervenčního fondu Oznámení o zahájení
řízení o vrácení části dotace v rámci opatře-
ní IV. 1. 2. Realizace místní rozvojové stra-
tegie. Do způsobilých výdajů bylo zahrnuto
okno, které se nachází v klubovně v osadě
Byňov a nebylo předmětem dotace.)

� 8. Náklady na elektrické a plynové
skříně – ZTV Jižní Město
Rada města bere na vědomí náklady na
elektrické a plynové skříně na ZTV Jižní
Město.
(Rada obdržela vyčíslení nákladů na elek-
trické a plynové skříně na ZTV Jižní Město.
Tyto náklady budou fakturovány jednotli-
vým majitelům pozemků.)

INFORMACE Z RADNICE
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Rada města nechtěla o způsobu využití této prémie rozhodovat sama, proto jsme i přes velmi
malý časový prostor oslovili všechny členy zastupitelstva města, Prorodinnou komisi, místní
mateřskou i základní školu a vedoucí spolků a organizací ve městě a osadách, aby nám předklá-
dali své návrhy. Jsem velmi rád, že se nám sešlo velké množství návrhů v celkové výši cca.
1,7 miliónu korun. Tyto návrhy jsme všechny zaznamenali do tabulky a následně rada města ve
spolupráci s určenými členy Prorodinné komise tyto návrhy posoudila. Z tabulky pak vzešel ná-
vrh souboru prorodinných aktivit, který schválila rada města a zaslala jej Ministerstvu práce a
sociálních věcí k posouzení.

V průběhu měsíce září by mělo být jasno, zda náš návrh bude schválen. Poté by byli jednotliví
předkladatelé a realizátoři akcí a aktivit informováni o způsobu financování. Schválený soupis
bychom pak také představili v NZ.

Zpracování přihlášky do soutěže (a v případě výhry i doplnění návrhu na využití prémie) není
otázkou „jednoho odpoledne“ a znamená opravdu velmi složitou přípravu, která je velmi časově
náročná. Chtěl bych proto poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se na obou částech podí-
leli, za jejich přispění a zapojení. Speciální poděkování bych věnoval kolegyním z úřadu Lucii
Staňkové, Vlastě Kučerové a Květě Jarolímkové, které společně se mnou připravovaly jednotli-
vé podklady k přihlášce do soutěže, a také paní Lucii Sovové, která aktivně pomohla s popisem
některých spolkových prorodinných aktivit. Mé poděkování však patří i všem ostatním, kteří
pracují se všemi věkovými kategoriemi našich občanů, připravují různé akce a aktivity, trénují či
sami provozují různé sporty, vedou kroužky, výtvarné díly apod. Jen díky tak širokému zapojení
se do života ve městě a osadách jsme mohli být v této soutěži úspěšní.

Říká se, že zvítězit je jednodušší než vítězství obhájit. Jsem proto velmi rád, že jsme po vítěz-
ství v ročníku 2013 neusnuli na vavřínech a díky další podpoře tohoto druhu aktivit společně zví-
tězili i v ročníku, který posuzoval aktivitu za rok 2015.

Děkuji tedy a gratuluji ještě jednou všem a věřím, že prémie za letošní vítězství přinese další
rozvoj prorodinných aktivit a nastartuje další aktivitu a motivaci pro další práci!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Nové Hrady

Město Nové Hrady – vítěz soutěže Obec přátelská rodině 2015
pokračování ze str. 1

Youth section
na konferenci

v kanadském Newcastelu
Město Nové Hrady je součástí aliance měst

nesoucí jméno Newcastle, či jeho jazykové
mutace, a to od roku 2012, kdy jsme se zúčast-
nili konference v anglickém Newcastele upon
Tyne. Toto setkání zástupců jednotlivých měst
se koná pravidelně každé dva roky a naše měs-
to mělo shodou okolností příležitost uspořádat
hned to následující v roce 2014. Součástí no-
vohradské konference byla již tradičně tzv.
sekce mladých. Tu tvořili mladí lidé ve věku
17-27 let z pěti zúčastněných měst a jejich dis-
kusní část konference probíhala odděleně. Naší
snahou bylo vymyslet a rozpracovat návrhy ak-
tivit, jejichž součástí by byla spolupráce a ko-
munikace mladých lidí z jednotlivých měst.

Inspirováni jednou z nich jsme se pokusili
v minulém roce zorganizovat výtvarně foto-
grafické sympozium v našem městě, jehož by
se zúčastnili mladí lidé z měst aliance. Tato
akce se však pro nedostatečný počet zájemců
neuskutečnila. Jiné společné aktivity, zamě-
řené zejména na internetovou komunikaci
studentů spřátelených škol, byly o poznání
úspěšnější, za což lze v případě našeho města
poděkovat zejména paní učitelce Polákové i
jejím kolegům z Gymnázia Trhové Sviny.

V druhé polovině září se uskuteční konfe-
rence v kanadském Newcastlu, ležícím nedale-
ko Toronta na břehu jezera Ontario. I letošní
konference bude obsahovat též mladou sekci.
Té se spolu se mnou zúčastní studenti gymná-
zia Ondřej Slípka a Kristýna Kropáčková, kteří
se zúčastnili už konference v Nových Hradech.

Jedním z témat letošní konference budou
tzv. mladé parlamenty. Jejich forma je v kaž-
dém městě trochu jiná, ale jejich obecným
smyslem je umožnit mladým lidem podílet se
na diskusi i rozhodování o městských záleži-
tostech, a to nejen v oblastech, které se jich pří-
mo týkají. V těchto „zastupitelstvech“, jejichž
členové jsou často voleni obdobně jako jejich
dospělí kolegové, se pak zároveň učí diskuto-
vat, formulovat své argumenty a hledat společ-
né řešení problémů. Kromě toho mají význam
zvlášť ve větších městech, kde nejen mladí, ale i
dospělí občané, mají omezené možnosti komu-
nikovat s vedením města osobně.

Vzhledem k velikosti našeho města, mož-
nostem komunikace s jeho vedením a množ-
ství zájmových spolků, není vznik podobného
„dětského zastupitelstva“ u nás příliš pravdě-
podobný. Přesto může být velmi inspirativní
se dozvědět, jak takové organizace v jiných
městech fungují a co je jejich náplní. Už proto,
že budou logickým partnerem při případné
spolupráci.

Naším hlavním úkolem na konferenci tak
bude vedle samotné reprezentace města, navrh-
nout a rozjednat nové možnosti spolupráce mla-
dých ať už založené na internetové komunikaci,
tak na vzájemných osobních návštěvách.

O průběhu setkání i výsledcích jednání bu-
deme informovat prostřednictvím Novohrad-
ského zpravodaje i sociálních sítí.

Michal Jarolímek ml.
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Jihočeský kraj – prosperita a budoucnost
Na začátku měsíce října 2016 proběhnou

v České republice krajské volby, které roz-
hodnou o tom, kdo bude zastupovat třináct
českých krajů v jednotlivých Zastupitelstvech
na další 4 roky.

U nás v Jihočeském kraji má od roku 2008
nejpočetnější zastoupení jihočeská sociální
demokracie, v čele s hejtmanem Mgr. Jiřím
Zimolou. Po dvou volebních obdobích této
krajské vlády je evidentní, že kraj hospodaří
odpovědně, značný pozitivní posun kupředu
zažívají sociální služby, programy podpory
zaměstnání, krajské školství i regionální do-
prava. Obrovskou výhodou poprvé po osmi le-
tech je podpora kraje ze strany současné
vlády, která chce rekordní ekonomický růst a
lepší hospodaření státu použít na to, aby změ-
nu k lepšímu pocítili všichni občané České re-
publiky. V roce 2015 rostla Česká republika
dvakrát rychleji, než průměrně roste celá Ev-
ropská unie. Zároveň klesá nezaměstnanost a
přibývá pracovních míst.

Heslo ČSSD pro letošní krajské volby je
„Lidé si zaslouží jistoty“, především si zaslou-
ží větší bezpečí, jistotu slušného zaměstnání
za spravedlivou mzdu, fungující školství,
kvalitní veřejné zdravotní služby, zlepšující
se dopravní infrastrukturu i fungující veřejnou
dopravu.

Jihočeský kraj díky evropským fondům a
spolufinancování z krajských zdrojů průběžně
investuje do zdravotnických zařízení, škol i
domovů důchodců, podporuje služby pro seni-
ory i pro rodiny, opravuje silnice II. a III. třídy
pro bezpečnější a pohodlnější dopravu, pečuje
o historickou tradici a kulturu.

Pouze kontrola kraje nad veřejnými služba-
mi je garancí dostupnosti, rovného a slušného
zacházení.

Jihočeská sociální demokracie si Vám
dovoluje představit 6 základních témat pro
následující volební období 2016–2020.

Téma č. 1: Největší bohatství je
vaše zdraví

Kraj je tu od toho, aby zajistil kvalitně fun-
gující, časově i místně dostupnou a ekonomic-
ky stabilní síť zdravotních a sociálních služeb,
která pomůže jednotlivcům i celým rodinám
řešit obtížné životní situace.

Páteří této sítě jsou krajem zřizovaná zdra-
votnická zařízení a centra sociálních služeb
založená na neziskovém principu, která musí
nadále zůstat pod veřejnou kontrolou – tedy ve
vlastnictví krajských samospráv.

Téma č. 2: Myslíme na rodinu
Ve spolupráci s městy kraj podporuje ko-

munitní plánování sociálních služeb, sociální
integraci a rozvoj občanské společnosti. Stej-
ně tak má kraj slovo ve vzdělávání, především
v tom středoškolském. Je garantem toho, že
škola bude připravovat vaše dospívající děti
na život a dá jim bezpečný prostor pro osobní
růst. Obsah vzdělání musí odpovídat
moderním nárokům a budoucí situaci na trhu
práce.

Téma č. 3: Život v bezpečí je základ
Život v bezpečném prostředí je zásadní hod-

notou pro nás všechny – chceme bezpečí pro
sebe, svou rodinu, přátele i blízké. Kraj má vý-
raznou roli při zvládání mimořádných situací
v regionu i při budování systémů, které bezpeč-
nost lidí garantují. Hlavní roli v kraji plní
funkční a moderně vybavený integrovaný zá-
chranný systém, který koordinuje činnost zdra-
votnické záchranné služby, profesionálních a
dobrovolných hasičů, policistů, strážníků, červe-
ného kříže, aktivních záloh a dalších organiza-

cí, včetně zapojení dobrovolníků i široké ve-
řejnosti.

Téma č. 4: Dopravu rychlou,
dostupnou a efektivní

Kraj je zodpovědný za dopravu v celém re-
gionu - zajišťuje autobusové i železniční spo-
je, stará se o silniční síť druhých a třetích tříd,
jejichž stav a kvalita vypovídá o přitažlivosti
kraje nejen pro podnikatele, potenciální inves-
tory, ale i samotné občany. Prostupnost území
a kvalita dopravních podmínek je jedním z klí-
čových faktorů pro setrvání občanů a firem i
v menších sídlech regionu. Jinak hrozí jejich
odliv do velkých měst za studiem, prací i
zákazníky, další vylidňování menších měst a
obcí a úpadek společenského života.

Téma č. 5: Plánování, nové pracovní
a podnikatelské příležitosti

Kraj má zásadní roli v tom, jak atraktivní
bude pro život lidí a pro rozvoj průmyslu i
podnikání. Má odpovědnost za rovnoměrný
rozvoj svého území a za udržení jeho integrity
– v územním plánování,

v rozhodování o půdě, ve správě vod a od-
padů nebo ve vedení inženýrských sítí. Kraj se
podílí na rozhodnutí o vzniku průmyslových
zón, o tom, kudy povedou dopravní tahy nebo
třeba energetické stavby. Pro náš kraj je při-
tom zásadní dostavba části páteřní sítě dálnic
i železnic, včetně spojení se zahraničními
sousedy v pohraničním regionu.

Téma č. 6: Na volném čase záleží
Kraj má stěžejní význam, když dojde na

otázku, jak trávit volný čas. Galerie, muzea,
divadla, ale také sportovní centra, hřiště nebo
služby – o tom, kolik jich v našem regionu a
městech je a jak fungují, často rozhoduje prá-
vě kraj. Možnost trávit smysluplně volný čas
je zásadní pro kvalitu života i pro zdravý vý-
voj nejmladší generace. Kvalitní a veřejnosti
dostupné volnočasové aktivity podporují ces-
tovní ruch a atraktivitu kraje, stejně jako cyklo-
stezky a opravené historické památky. Ve
vedení kraje máme za sebou desítky úspěšných
projektů, díky kterým je náš kraj modernější a
příjemnější místo k životu i cestování.

Jsme přesvědčení, že Jihočeský kraj má co
nabídnout – od místní lidové kultury přes ar-
chitektonické a historické dědictví, řemesla,
sportovní tradici, až po unikátní přírodu.

Josef Vochoska
krajský zastupitel za ČSSD, místostarosta

Městský úřad informuje:

Upozorňujeme
žadatele o dotaci
dle Programu pro poskytování dotací

zájmovým organizacím z rozpočtu města
Nové Hrady, že podání žádostí o dotaci
na rok 2017 je do 31. října tohoto roku.
Podrobné informace jsou zveřejněny na
webových stránkách města.

Pasivní dům v Nových Hradech
Sníte o bydlení v prostorném komfortním domě, ve kterém můžete aktivně

pracovat, bavit se s přáteli, hrát si s dětmi nebo jinak odpočívat?

Kde neplatíte horentní sumy za energie a přitom dýcháte vždy čerstvý vzduch?

Přijďte se podívat na vzorový Pasivní dům,
který je pro Vás postaven přímo v Nových Hradech.

Zveme Vás na celoroční expozici o pasivním stavitelství
v Pasivním domě v Nových Hradech.

pasivní dům má spoustu výhod:
¡ Vyšší komfort života
¡ Extrémně nízké náklady na vytápění
¡ Stálý přívod čerstvého vzduchu
¡ Netvoří se průvan
¡ Vysoká tepelná pohoda v místnosti
¡ Příjemné teploty v zimě i v létě

Pro zájemce o technologie v pasivním stavi-
telství je možno uspořádat odborné školení.

V případě zájmu neváhejte kontaktovat paní Věru Soukupovou, tel: +420 724 062 044
z firmy NIPAS nebo můžete navštívit web www.nipas.cz.
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Jak jsme a jak chceme být na tom s vodou
V současné době můžeme všichni registro-

vat zvýšený zájem o dostatečných či nedosta-
tečných zdrojích a zásobách vody, a to jak
vody pitné, tak i vody užitkové. Protože se jed-
ná o životně důležitou surovinu, prověřují se
neustále nové zdroje vody, možnosti jejich vy-
užití, ale také se odborná i laická veřejnost začí-
ná více zajímat o to, kdo a za jakých podmínek
tyto zdroje provozuje. Současné systémy pro-
vozování vodohospodářského majetku jsou
v naší republice celkem tři:

1. Model samostatného provozování:
Obec si svou infrastrukturu provozuje

sama, vlastním jménem a na vlastní odpověd-
nost, případně některé činnosti nebo odborný
dozor na základě smlouvy zajišťují externí or-
ganizace, přičemž odpovědnost za provozová-
ní a také výběr vodného a stočného zůstává na
příslušné obci.

2. Vlastnický model:
Organizace odpovědná za provozování

byla zřízena a je 100% vlastněna veřejným
vlastníkem či vlastníky dotčené infrastruktury
a infrastrukturu provozuje na základě smlouvy
nebo jiného místně platného pověření (doho-
dy, vyhlášky, směrnice apod.).

3. Oddílný model:
Oddílný provozní model může být defino-

ván jako spolupráce mezi vlastníkem infra-
struktury a provozovatelem (zpravidla mezi
veřejnoprávním vlastníkem a soukromopráv-
ním subjektem), kteří uzavřou smlouvu o
provozování vodovodu a kanalizace. Provo-
zovatel hradí vlastníku infrastruktury nájemné
za užívání infrastruktury. Vlastník na druhé
straně namísto přímé úhrady za poskytování
těchto služeb umožní provozovateli brát užit-
ky (zejména úplaty) od koncových uživatelů
těchto služeb (odběratelů), tj. vodné a stočné
(koncesní způsob provozování).

U nás v Nových Hradech je vodohospodář-
ský majetek provozován třetím způsobem,
provozovatelem je firma ČEVAK, a. s. České
Budějovice se zahraničním vlastníkem a měs-

to Nové Hrady má s touto firmou uzavřenou
Koncesní smlouvu do konce roku 2017. Větši-
na měst a obcí v České republice provozuje
svůj vodohospodářský majetek stejným způ-
sobem. S neustálým zvyšováním cen vodného
a stočného se nejen občané, ale i firmy, začína-
jí více zajímat o to, kam odchází zisky z pro-
vozování vodovodů a kanalizací a jestli je
tento způsob provozování pro města, obce,
jejich občany a firmy vůbec výhodný.

Chtěl bych poznamenat, že smyslem mého
článku není něco nebo někoho kritizovat, ale
právě naopak cíleně vyprovokovat v dobrém
slova smyslu odpovědné činitele našeho města
nebo regionu k zamyšlení nad hospodařením s
touto životně důležitou surovinou. Určitě není
nutné poznamenávat, že voda je k životu ne-
zbytně nutná a život bez ní vlastně ani existo-
vat nemůže. Rád bych, aby se pozornost
zaměřila nejenom na známé a využívané zdro-
je, ale především na hledání nových zdrojů,
způsob jejich využití a to ve velmi krátkém ča-
sovém období. Lidstvo si od nepaměti vody
velice vážilo, všude, kde vodu příroda nabídla,
ji pečlivě ochraňovali a udržovali. Bohužel
všichni víme i o případech, kdy docházelo
nebo ještě dochází k jejímu znečišťování,
plýtvání nebo k pohlížení na tuto důležitou
surovinu jako na nekonečnou samozřejmost.

Se stoupající spotřebou vody rostou i náro-
ky na její množství, dostupnost a kvalitu.
Současná přecivilizovaná doba se dostala
v poměrně krátkém časovém období k velkým
problémům s dostatkem kvalitní vody, ale také
se stoupajícím množstvím takzvané odpadní
vody. Ta první kvalitní pitná voda je nám dá-
vána jak přírodními prameny, tak i formou
dešťových srážek nebo ze záložních retenč-
ních zdrojů

a zásobníků vod. Ta druhá – odpadní, je
produktem lidské činnosti a nebývá vždy jed-
noduché jí vrátit do přírody v neškodné podo-
bě, prostě tak, aby alespoň neznečisťovala a
neškodila.

Naše město má dlouholetou tradici v oblas-
ti zajišťování dostatečného množství kvalitní

vody. Již v roce 1636 byly na příkaz hraběnky
Buquoyové započaty práce na vybudování vo-
dovodu z Jedlice a po tříleté práci byla stavba
dokončena. 10. října 1639 novým vodovodem
poprvé tekla voda do města, což se dozvídáme
ze zprávy městského písaře Johanna Haintze.
Ve své zprávě, která informuje občany o za-
ložení Jedlického vodovodu, se též zmiňuje
o tom, že město jen nečinně nepřihlíželo, nýbrž
že městská rada představovaná primátorem Si-
monem Gapplitzrem, starostou Georgem Je-
genstorffrem a městským soudcem Gregorem
Seitlem, přispěla na stavbu třemi sty rýnskými
zlatými. Tento nápad s dostatkem kvalitní vody
a s téměř nulovými náklady na její dopravu
z Jedlice do města já osobně považuji za přímo
geniální už i proto, že zatím je stále využíva-
ným zdrojem pitné vody pro Nové Hrady.

Rýnský zlatý od současného vedení města
nepožaduji, ale odpovědný přístup a hlavně již
zmiňované zamyšlení by již bylo zcela na mís-
tě. Vede mě a další místní občany k tomu i ne-
dávná zkušenost s nedostatkem vody v letním
období, výhledové prognózy ohledně zvyšo-
vání zejména průměrných letních i ročních
teplot a hlavně a stále častěji i nedostatek srá-
žek, což přímo souvisí právě s nedostatkem
vody. Samotné Novohradsko se nachází v ob-
lasti, která dává široké možnosti k zajištění
dostatečných zdrojů vody. Ne vždy jsme si
dokázali tyto zdroje pohlídat, čehož již možná
nebo spíše určitě litujeme. Není možné všech-
no posuzovat jen z pohledu byznysu a velkých
zisků, které bohužel mnohdy odtékají do za-
hraničních kapes. Možná, že si tuto velice
důležitou skutečnost jednou uvědomíme a
možná, že již v řadě případů bude ale pozdě.
Zvažme – zvažme!

Návrhy na možné řešení dávat nebudu,
protože je mi známo, že již existují různé stu-
die, které může město využít jako vstupní zá-
klad pro řešení této dané, a opět zdůrazňuji,
velice důležité problematiky. Máme-li nebo
nemáme-li ještě čas, je samozřejmě námět pro
diskuzi a tak použiji známé rčení: „Čas přeje
připraveným“. Pojďme proto být připravení a
nemůžeme být tak v nesnázích překvapeni.
Bude to tak velké plus pro celé město a jeho
občany.

Nechci spekulovat o dalších komunálních
volbách, ale jsem téměř s určitostí proroka
přesvědčen, že všechny kandidující subjekty,
které budou usilovat o pozice v zastupitelstvu
města, budou mít problematiku pitné vody ve
svých volebních programech. Vodu ale nelze
slučovat s politikou, voda je nezbytně nutná
potřeba bez ohledu na volební programy i ví-
těze klání o posty ve vedení města. Věřím, že
jsem alespoň trochu zasel semínko vodní
problematiky našeho města a věřím, že přinej-
menším dosáhl zamyšlení nad současným
stavem a dalšími směry vývoje oblasti
dostatečného zajištění vody pro naše Nové
Hrady.

Vodě zdar a pochopení zvlášť, za což pře-
dem a nemyslím si, že jenom za sebe, děkuji.

Ing. Ludovít Kasan

POZVÁNKA DO BOROVAN

Migrace a současná Česká republika
Nenechte si ujít besedu a do diáře si jistě poznamenejte termín čtvrtek 15. září.

Od 17 hodin bude v Komunitní škole Borovany v Podkroví v Podzámčí přednáška k více
než aktuálnímu tématu Migrace a současná Česká republika.

Na úvod setkání bude představen fenomén migrace v kontextu českých dějin. Dále bude
diskutována současná česká situace z pohledu ekonomické migrace a z pohledu počtu žadate-
lů o mezinárodní ochranu. Vše bude debatováno v kontextu událostí loňského roku v Evropě.

Naše pozvání přijal pan Salim Murad. Vyučuje na katedře společenských věd Pedago-
gické fakulty Jihočeské univerzity. Kromě výuky politologických disciplín vyučovaných pro
budoucí učitele oboru Výchova k občanství, je též přednášejícím v rámci magisterského stu-
dia European Master in Migration and Intercultural Relations (www.emmir.org). Ve svém
výzkumu se zaměřuje především na etnické stereotypy a téma média a migrace. Absolvoval
postgraduální studium politické teorie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a magisterské
studium politologie na Masarykově univerzitě v Brně.

Těšíme se na vás. M. Strapková, Komunitní škola Borovany
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OHLÉDNUTÍ ZA ÚDOLSKÝMI SLAVNOSTMI 2016
V sobotu 20. 8. 2016 proběhly na louce v Údolí u Nových Hradů již

tradiční Údolské slavnosti spojené s hasičskou soutěží – Memoriálem
Údolských hasičů.

Letošního memoriálu se zúčastnilo 8 soutěžních družstev. Shodou
okolností, možná i díky výhodě domácího hřiště obsadili první místa
v kategorii mužů i žen družstva údolských hasičů a hasiček. Nikdo ale
neodešel s prázdnou a i poslední družstvo si odvezlo malý soudek piva.

Již během hasičské soutěže začal kulturní program, který se pro
tento rok skládal ze sedmi kapel (SALLYHO MĚCHOTRUBCI,
NEZMAŘI, J. SCHELINGER – MEMORY BAND, LED ZEPPELIN
SOUTHERN REVIVAL, WILDSTICKS + OHNIVÁ SHOW,
KREDEN CZ A SEVEN). Každý si určitě našel hudbu dle svých prefe-
rencí. O zábavu pro nejmenší se postaral dětský kolotoč a skákací hrad.

Díky sponzorům jsme vám opět mohli nabídnout vstupné a dětské
atrakce zdarma.

Zpětně bychom tedy rádi zmínili sponzory Údolských slavností:
MELODIE – hudební nástroje, SABE – sportovní poháry, PETRASEK
1988, FairCredit, SALLYTOURS.CZ – cestovní kancelář,
OKNO-PLAST PN s.r.o., LS LOGISTICS, LIBOR NOVÁK,
KOFOLA, JUPEKO, STAVBY Ing. STEHLÍK, VODA, PLYN
NOVÁK, ELEKTROINSTALACE ŠAVEL, TRUHLÁŘSTVÍ
KRATOCHVÍL, BUDĚJOVICKÝ BUDVAR n. p. Děkujeme také na-
šim rodinám, známým, kamarádům a všem, kteří se na Údolských slav-
nostech a Memoriálu Údolských hasičů podíleli, zejména pak panu
Pavlu Mihaličovi jako hlavnímu organizátoru Údolských slavností.
V poslední řadě děkujeme za finanční podporu Jihočeskému kraji a
městu Nové Hrady.

Bohatá návštěvnost kolem pětiset lidí ukazuje, že vás slavnosti baví.
Pokud máte připomínky a nápady co do příštího roku zlepšit, pak bude-
me rádi za vaší zpětnou vazbu na sdhudoli@seznam.cz.

Za SDH Údolí Pavel Hamberger
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Festival Jihočeské Nové Hrady 2016
Na přelomu července a září se v našem městě uskutečnil první ročník festivalu Jihočeské

Nové Hrady 2016, který jakožto festival hudby, hudebních nástrojů a projektů organizovalo
Město Nové Hrady ve spolupráci se společnostmi Premium Art a Rezidence Nové Hrady a. s.
Hlavní tváří festivalu byl houslový virtuos a znalec v oboru smyčcových nástrojů Jaroslav
Svěcený, který byl i uměleckým dramaturgem celého festivalu.

Příprava festivalu probíhala téměř 9 měsíců. Bylo třeba dojednat místa jednotlivých koncer-
tů, jejich náplň, nekoncertní část festivalu (přednášky o houslích), stanovit způsob distribuce a
prodeje vstupenek a mnoho dalších drobností. Zároveň bylo důležité zajistit finanční stabilitu
festivalu, a to nejen s ohledem na letošní ročník, ale též s výhledem do budoucna.

Vše se nakonec podařilo připravit a společně s těmi, kteří si zakoupili své vstupenky, jsme se
mohli těšit na koncerty Jaroslava Svěceného v doprovodu tří různých nástrojů a také koncert
mladého klavíristy Kamila El-Ahmadieha, který byl prvním zástupcem mladých interpretů, kte-
rým bychom chtěli v rámci festivalu dávat prostor.

Popisovat jednotlivé koncerty či snažit se slovy vyjádřit jejich atmosféru je neřešitelným
úkolem. Všichni, kteří na koncertech byli, budou jistě souhlasit. Každý koncert měl nejen jinou
kombinaci nástrojů, ale též jiné poselství či věnování z pohledu našeho města a regionu. Všech-
ny koncerty naopak spojovalo zcela unikátní propojení hudby s místem konání a nadšený po-
tlesk posluchačů, kterým vsedě a na konci koncertu mnohdy i vestoje aplaudovali umění
účinkujících.

Všechny koncerty byly vyprodány dávno před zahájením festivalu, u většiny koncertů jsme
tak ještě museli těsně před začátkem navyšovat kapacitu, abychom pokryli zájem místních a
blízkých i vzdálenějších přespolních. Někteří zájemci dokonce absolvovali kompletní program
festivalu a pojali pobyt v N. Hradech v době festivalu jako krásnou hudebně-poznávací dovole-
nou. Osobně jsem ale velmi rád, že festivalový program oslovil velké množství místních občanů
a zájemců o hudbu a hudební nástroje.

Každá akce či festival nemůže vzniknout sám od sebe. Je potřeba mnoha lidí, kteří jsou
ochotni udělat mnoho velké i zdánlivě menší práce, aby se vše podařilo. Dovolte mi tedy, abych
těm nejdůležitějším, kteří přispěli k zdárnému průběhu letošního ročníku festivalu, osobně i
jménem přípravného týmu festivalu poděkoval.

Mé první poděkování samozřejmě patří panu Jaroslavu Svěcenému, který všechny přítomné
okouzloval nejen při koncertech a přednáškách, ale svojí lidskostí, otevřeností a přátelským vy-
stupováním také v celém čase příprav i během festivalu. Další poděkování patří zejména řediteli
hotelu Rezidence Mgr. J. Dvořákovi a panu V. Přibylovi (ředitel společnosti Premium Art), kteří
ve spolupráci s Květou Jarolímkovou doslova odmakali přípravu festivalu a zajistili i bezproblé-
mový průběh. Oba pánové navíc oslovovali partnery a sponzory festivalu a společně s nimi
zajistili jeho finanční zázemí.

Milí a drazí přátelé,

letošní ,,nultý", ale říkejme mu první
ročník festivalu Jihočeské Nové Hrady mě
přesvědčil o tom, že tato lokalita má velký
hudební, geografický, duchovní a lidský
potenciál. Díky Vám, pracovitým, přátel-
ským a vzdělaným lidem se srdcem na
správném místě máme obrovskou šanci
z tohoto festivalu hudby, hudebních nástro-
jů a kulturních projektů společně vytvořit
unikátní místo setkávání všech jedinců,
kteří vyznávají vysokou a košatou kvalitu
života. Nepropásněme ji a pojďme do toho!
Těším se na další setkávání a skvělou spo-
lupráci při přípravě 2. ročníku festivalu!

Váš Jaroslav Svěcený

Housle a cembalo na jevišti zámeckého divadla Jaroslav Svěcený a cembalistka Jitka Navrátilová

Příchod na první koncert Zámecké divadlo

pokračování na str. 11
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Naše další poděkování patří právě všem sponzorům a partnerům fes-
tivalu, bez jejichž pomoci by v takové kvalitě festival nejen nemohl
vzniknout, ale též i pokračovat. Věříme tedy, že festivalu budou fandit a
podporovat jeho rozvoj i v dalších letech. Na tomto místě bych rád podě-
koval i Jihočeskému kraji, který festival finančně podpořil v rámci svého
dotačního programu kulturních akcí.

Poděkování bychom rádi adresovali i p. prof. R. Ettrichovi a p. P. To-
mášovi za to, že poskytli nádherné prostory v Zámku a kostele v Dobré
Vodě pro konání koncertů. Děkuji též ředitelce Technických služeb
města a jejím zaměstnancům za zajištění technické pomoci ke koncer-
tům, kolegyním z Kulturního a informačního centra za pomoc s prodejem vstupenek a zajištění
dalších zdánlivě neviditelných úkolů, bez kterých by ale festival nemohl fungovat.

Na základě prvních ohlasů můžeme konstatovat, že se rozjezd festivalu podařil. Přátelská
atmosféra, vrcholné umělecké zážitky, nadšené publikum a okouzlení finanční partneři festi-
valu dávají víru v to, že budeme pro příští ročník schopni festival nejen udržet, ale i posunout
o další schůdeček výše. Již nyní plánujeme místa pro koncerty na příští rok a i z prvních drama-
turgických nápadů myslím, že se máme opět na co těšit.

Tak ještě jednou díky všem a za rok na festivalu v Nových hradech s panem Jaroslavem Svě-
ceným a jeho kolegy opět na viděnou.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Jaroslav Svěcený a  Miloslav Klaus

Zahájení koncertu v kostele na Dobré Vodě

Závěrečný potlesk publika vestoje v kostele na Dobré Vodě

Klavírní recitál Kamila EL - Ahmadieha

Jaroslav Svěcený a akordeonista Ladislav Horák Závěrečný potlesk  publika v Kulturně-spolkovém domě

J. Svěcený se zasvěceným houslovým komentářem Výstava houslí v Rezidenci s komentovanou prohlídkou J. Svěceného

Festival Jihočeské Nové Hrady 2016 (ze str. 10)
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Mezinárodní kovářské setkání Nové Hrady 2016
Ve dnech 13. – 21. 8. 2016 proběhlo v Novohradské kovárně Mezinárodní kovářské set-

kání, během kterého 13 profesionálních kovářů a několik dobrovolníků společně vytvořili
kovanou plastiku z obřích hřebíků a draka. Obě díla byla poslední den slavnostně představena
na vernisáži před kovárnou. Původně byla vernisáž plánována na nádvoří státního hradu Nové
Hrady, ale vzhledem k váze jednotlivých prací nebylo technicky možné je dopravit na hrad a pro-
to jsme obě díla umístili před kovárnu. Na
poslední srpnový víkend odvezl kovář Dani-
el Černý obě díla na mezinárodní kovářské
setkání Hefaiston na hrad Helfštýn, ale ná-
sledně je vrátí zpět před kovárnu. OČ
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SOPTÍCI informují
Vážení občané Nových Hradů, prázdniny

jsou za námi a vstupujeme do dalšího hasič-
ského „školního“ roku 2016/2017. Nejenže
jsme si dali prázdninovou přestávku od našich
pravidelných schůzek a načerpali tak sílu na
další činnost s našimi SOPTÍKY, ale také
jsme dokázali uskutečnit jednu velkou a
velmi důležitou akci s našimi SOPTÍKY.
Hned na začátku prázdnin a to z prvního
července od 17.00 hod. do druhého července
do 08.00 hod. jsme připravili pro SOPTÍKY
hasičskou akci s názvem „Požární služba na
Hasičské zbrojnici v Nových Hradech“.

SOPTÍCI byli rozděleni podle věkové kate-
gorie a to do tří skupin:

První skupinu tvořili nejmladší členové za
podpory dvou starších, jejich úkolem byla pří-
prava/školení na zásah – Záchrana poraněné
osoby v nedostupném terénu.

Nejmladší skupina tak prošla výcvikem a
proškolením na potřebné prostředky k uvede-
nému tématu jako například: poskytnutí první
pomoci, specifikované na poranění částí těla,
fixaci osoby na páteřové desce, použití slaňo-
vacích prostředků, ovládání a komunikace
s vysílačkami, použití AKU vyprošťovací pily.
První skupina držela pohotovost v určeném
časovém pásmu, kdy při jejich službě došlo
k nahlášení námi připravené události. První
skupina tak měla možnost ukázat, jak dávala
pozor při výcviku. Věřte, že při akci plné adre-
nalinu, slaňování a ošetřování, naši nejmladší
SOPTÍCI za podpory dvou starších dokázali
velmi profesionálně zasáhnout a pomoci tak
poraněné osobě v nepřístupném terénu a zúro-
čit tak veškeré popsané body absolvovaného
školení.

Druhou skupinu tvořili starší členové, jejich
úkolem byla příprava/školení na zásah – Likvi-
dace nebezpečných látek. Starší skupina prošla
výcvikem a proškolením na potřebné prostřed-
ky k uvedenému tématu jako například: určení
nebezpečných látek podle KEMLER kódu a

UN kódu, použití ochranných pomůcek při
kontaktu s nebezpečnou látkou, poskytnutí prv-
ní pomoci při zasažení nebezpečnou látkou,
ovládání a komunikace s vysílačkami, obsluha
elektrocentrály, použití pomocného osvětlení,
průzkum za nízké viditelnosti. Tak jako první
skupina i druhá držela v určeném časovém
pásmu pohotovost a za jejich služby jim také
byla vyhlášena v pozdních večerních hodi-
nách mimořádná událost. Jednalo se o zajiště-
ní a likvidaci nebezpečných látek, které
unikali do životního prostředí. Tak jako první
skupina i druhá potvrdila svou pozornost při
přípravě a dokázala si tak poradit s tímto ne-
bezpečným zásahem velmi bravurně.

Třetí skupinu tvořili nejstarší členové, je-
jich úkolem byla příprava/školení na zásah -
Dopravní nehoda a vyproštění poraněných
osob. Nejstarší skupina prošla také výcvikem
a proškolením, které bylo zaměřeno na: použi-
tí věcných prostředků pro vyproštění a zajiště-
ní havarovaného vozidla, poskytnutí první
pomoci/ošetření zraněných osob, fixaci osoby
na páteřové desce, ovládání a komunikace
s vysílačkami, řízení dopravy, komunikace
s poraněnými osobami, vyhodnocení situace.
I pro nejstarší skupinu bylo připraveno časové
pásmo pro držení pohotovosti. V časných ran-
ních hodinách došlo k vyhlášení námi připra-
vené události dopravní nehody se zraněnými
osobami. Nejstarší skupina ukázala velmi
profesionální postup jak ze strany ošetření tak
zajištění.

Osobně bych chtěl tuto akci označit za
velmi úspěšnou a to nejen z hlediska krásné-
ho zážitku, ale také jako pomůcku pro naše
SOPTÍKY, kteří měli možnost získat nové
zkušenosti a osahat si tak trošku tu jejich bu-
doucí hasičinu v Nových Hradech.

Závěrem bych chtěl poděkovat: Měs-
tu Nové Hrady za poskytnutí dotace na vedení
kroužku dětí do 18 let, ze které jsme tuto akci
hradili, panu řediteli Karlovi Kříhovi za pos-
kytnutí prostor ZŠ v Nových Hradech (vyšší
stupeň), panu školníkovi Ondřejovi Kamišovi
za neomezené využití okolního areálu ZŠ,
manželům Pupavovým (pizzerie Nové Hrady)
za sponzorský dar formou občerstvení, všem
rodičům našich SOPTÍKŮ za jejich projeve-
nou důvěru, našim SOPTÍKŮM za 100%
účast a nasazení. Poslední a ten nejupřímnější
dík patří všem členům SDH, kteří se na akci
podíleli (na realizaci akce bylo třeba 16 členů
SDH) bez jejich podpory, snahy a úsilí by tuto
akci nebylo možné uskutečnit!!!

Vedoucí mládeže SDH Radek Homolka

LÉTO NA ZÁMKU
Jak nejspíše mnoho obyvatel Nových Hradů ví, na novohradském

zámku je v létě rušno. Konají se nejrůznější mezinárodní kurzy, jako
FEBS kurzy o krystalografii, nebo proteinové chemii a také se každo-
ročně organizují dvě letní školy.

Ta první, delší, s názvem Vysokoškolský letní výzkum v moleku-
lární biofyzice, je určena pro studenty amerických univerzit. Nábor
v Americe nám dělá Princetonská Univerzita a finančně nás podpoří
NSF (National Science Foundation). Přijeli k nám studenti z celé Ame-
riky, z Chicaga, Guatemaly, New Jersey, Floridy, Kalifornie nebo New
Yorku. Studenti tu byli zhruba od června do srpna. Během této doby
jsou rozděleni do výzkumných skupin, kde pracovali, pod vedením pro-
fesorů, docentů a dalších vědeckých pracovníků, na určitém vědeckém
projektu. Měli příležitost pracovat v laboratořích experimentálně, nebo
na počítačích v oblasti vědecké teorie.

Jak jsem již zmínil, měli jsme dvě letní školy. Ta druhá měla název
Letní škola molekulární biofyziky a systémové biologie. Na tuto letní
školu nám přijeli studenti z Maďarska, Polska, Rakouska, Ukrajiny, Bě-
loruska a Ruska (Vladivostok) a také samozřejmě z Česka.

K této letní škole jsme měli podporu Visegradského fondu, Jihoče-
ské Univerzity, Univerzity Miskolc v Maďarsku, Varšavské Univerzity

v Polsku a Univerzity Komenského v Bratislavě. Tato letní škola trvala
asi měsíc a některé akce měli všichni studenti obou letních škol dohro-
mady. Tito studenti byli rozděleni taktéž jako američtí studenti. To
znamená do skupinek po dvou, kde pracovali na zadaném projektu pod
dohledem vědeckého pracovníka, docenta nebo profesora a také praco-
vali na svých výzkumných projektech.

Projektová vedoucí Ievgeniia Iermak se studentkou pracující na laseru.

pokr. na str. 15
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VI. ročník ZUČ Zvonek z Novohradských hor 2016
Letošní ročník zájmově umělecké soutěže

„Zvonek z Novohradských hor“ probíhal od
podzimu 2015 do konce června 2016. Zúčast-
nilo se jí 7 ZŠ a 5 MŠ. Soutěž je finančně pod-
porována v rámci grantů Jihočeského kraje
pro rok 2016. Záštitu nad soutěží převzal radní
Jihočeského kraje v Českých Budějovicích
pan JUDr. Tomeš Vytiska.

Zájmově umělecká soutěž „Zvonek z No-
vohradských hor 2016“ zažívá již 41 let svého
trvání. Začínali jsme Novohradským zvonkem
pro děti z Nových Hradů. Po několika letech
se k nám přidala ZŠ a MŠ Horní Stropnice,
později ZŠ Benešov nad Černou. Od roku
2011 ZŠ a MŠ Malonty a ZŠ a MŠ Rapšach,
následně ZŠ a MŠ Besednice a ZŠ a MŠ České
Velenice. V roce 2015 se přidaly také mateř-
ské školy z Nových Hradů, Benešova nad Čer-
nou, Horní Stropnice, Besednice, Malont a
Rapšachu. Jako host byly zastoupeny i děti
z rakouského Harbachu.

Naše soutěž má své propozice, které nava-
zují na okresní a krajské soutěže. Děti soutěží
ve zpěvu, v recitaci a výtvarné výchově. Na
každém školním zařízení probíhají místní
školní kola a tři nejlepší postupují do oblast-
ních kol (recitace probíhá pro ZŠ v Malontech,
pro MŠ v Nových Hradech, ve zpěvu pro ZŠ i
pro MŠ v Horní Stropnici, výtvarná výchova
pro ZŠ v Nových Hradech a pro MŠ v Benešo-
vě nad Černou). Na finále se pak mohou těšit
dva nejlepší ze své kategorie a vybraní zástup-
ci jednotlivých škol. Z naší soutěže se mohou
účastníci zapojit i do okresních, krajských i ce-
lostátních kol. Po dobu trvání soutěže se mo-
hou naše děti pochlubit úspěchy i v okresních,
krajských i celostátních setkání. Jmenujme

alespoň Marka Rolínka z Nových Hradů, který
se probojoval i do celostátního kola v recitaci
nebo folkový soubor z Malont, který hrál a
zpíval na soutěži v Praze. Úspěšní jsou i zpě-
váci ze ZŠ a MŠ Horní Stropnice, kteří postu-
pují každoročně do okresního kola ve zpěvu a
pěvecký soubor z Nových Hradů, který vyhrál
již ve své historii okresní i krajské kolo. Těch
talentovaných dětí je mnoho. To však není
hlavní myšlenka naší soutěže. Pro nás je důle-
žité, že děti se věnují ZUČ prostě jen tak pro
radost. Finálové setkání, které se tradičně
koná v prostorách Akademie věd (Nový zá-
mek, Nové Hrady), je pak přehlídkou jak ta-
lentů, tak i milovníků pěkné básničky a
písničky. Součástí je i výstava nejzdařilejších
výtvarných prací. Na finále vládne přátelská
atmosféra jak mezi dětmi, tak i u diváků. Děti
jsou odměněny potleskem a dárky od našich
sponzorů.

Dnes soutěží děti dětí, které před X lety
také soutěžily. A když přijde na finále babička
s vnučkami, tak se ani nechce věřit, že uběhlo
tolik let. Mimochodem tato paní nám pomáha-
la tuto soutěž organizovat. Dnes její vnučka
Sára Deberová, která se pravidelně soutěže
15 let zúčastňovala, nám dnes pomáhá jako
průvodce soutěží.

Touto cestou bych také chtěla poděkovat
všem bezejmenným spolupracovníkům, pe-
dagogům i rodičům, kteří děti připravují a v
soutěži nám pomáhají. Možná, že si ani neuvě-
domujete jak je důležité, že vy rodiče, prarodi-
če, milovníci písničky, básničky, malování a
hudby ovlivňujete své děti k něčemu krásné-
mu, což se někdy v některých rodinách ztrácí.
Patří vám velké poděkování. Při setkání na

školních i oblastních úrovních si uvědomuji,
že bez této pomoci by naše soutěž tak dlouho
neobstála. Když pozoruji, jak se díváte na své
děti, jak prožíváte tyto chvíle, vnímám plně
vaší lásku k dětem i této malé kultuře. Pomá-
háte tak naší soutěži a mám z toho radost.

Tato soutěž se neobejde bez velké podpory
starostů měst a obcí, jmenujme alespoň ty,
kteří již několik let drží nad Zvonkem z No-
vohradských hor ochrannou ruku. Poděko-
vání patří paní starostce Veronice Korchové
z Benešova nad Černou, zastupiteli Jihoče-
ského kraje starostovi Václavu Kučerovi
z Horní Stropnice a starostovi z Nových
Hradů Mgr. Vladimíru Hokrovi, který celou
soutěž zastřešuje.

Rovněž poděkování patří ředitelům a ředi-
telkám ZŠ a ředitelkám MŠ. Zvláště pak těm,
kteří se ujali organizace oblastních kol – panu
řediteli PaeDr. Jaroslavu Balášovi, Mgr. Janě
Vondráčkové a Magdě Mikšovské z Horní
Stropnice (oblastní kolo ve zpěvu), ředitelce
Mgr. Janě Stejskalové, Mgr. Martině Bartošo-
vé a Mgr. Lucii Měrtlové z Malont (recitace),
řediteli ZŠ Nové Hrady Mgr. Karlu Kříhovi,
Mgr. Kateřině Vítovcové z Nových Hradů
(výtvarná výchova), ředitelce MŠ Evě Heř-
manové z Nových Hradů (recitace) a ředitel-
ce MŠ Slávce Nové z Benešova nad Černou
(výtvarná výchova). Dlouholetou spolupráci
máme s Mgr. Karlem Snětinou, ředitelem ZŠ
a MŠ Rapšach, s Mgr. Josefem Svitákem, ře-
ditelem ZŠ Benešov nad Černou, s Ing. Ol-
dřichem Kučerou, ředitelem ZŠ a MŠ České
Velenice a s Mgr. Květoslavem Skálou, ředi-
telem ZŠ a MŠ Besednice. Nemohu zapome-

Během celé doby se konaly večerní před-
nášky k aktuálním vědeckým tématům, tady
stojí za zmínku přednáška profesora z New
Castelu ve Spojeném Království, který
přednášel o nebezpečných látkách znečiš-
ťujících ovzduší a vodní toky. Nebo před-
náška profesora Prášila z Centra Algatech
v Třeboni o změně kyselosti oceánu v důsled-
ku globálních klimatických změn. Ale bylo
i dost času na zábavu. Jako třeba rafting na Vltavě, taneční výuka salsy
a bachaty, grilování v zámeckém parku apod. Studenti měli vždy volné
víkendy. Bylo to kvůli tomu, aby si mohli udělat výlety po krásách již-
ních Čech nebo i do okolních států. Jeden den byla i akce nazvaná
80 Minutes around the World (Za 80 minut okolo Světa), kde měli stu-
denti představit svou zemi ve formě prezentace a typického pokrmu.

Na konci byla konference, kde studenti představili ostatním výsled-
ky své práce a soutěžili před porotou o cenu rektora a nejvyšší předsta-
vitel Jihočeské Univerzity, rektor Doc. Tomáš Machula při této
příležitosti přijel, aby nejlepším z nich předal ocenění osobně v zámec-
kém divadle.

A co na to studenti?
Číňanka Yifan Meyr, která nyní studuje na Univerzitě Johannese

Keplera v Linci a pobývala před tím ve Spojených státech, porovnala
letní školu v Nových Hradech s letní školou na Rockefellerově Univer-
zitě v New Yorku, na které také byla:

„V Nových Hradech jsem spolupracovala s více lidmi, včetně ve-
doucích, kteří jsou více přátelštější a upřímnější než na Rockefellerově
Univerzitě. Byla tady i větší svoboda. Mě osobně se to líbilo, protože mi

to dovolilo dělat věci více samostatně. V Nových Hradech jsme bydleli
na zámku – všichni v jedné budově. Strávili jsme spostu času s ostatními
účastníky a mimo vědu dělat zábavné věci jako rafting, chození nebo
cyklistiku, takže jsme si udělali nové kamarády.“

Erik Kot, z Dálného Východu Ruska a nyní studující na Moskev-
ském Ústavu pro Fyziku a Technologii, komentuje svou cestu do
Nových Hradů z Chabarovsku, který leží na úplném východu Ruska,
blízko u hranic s Čínou, Japonskem a Severní Korejí.

„Trvalo mi to čtyři roky – nejdřív jsem se přestěhoval do Novosibir-
sku, kde jsem dokončil střední školu. Následně jsem se přestěhoval do
Moskvy, kde mi trvalo tři roky, než jsem dokončil bakaláře, potom dal-
ších 25 hodin než jsem se dostal z Nových Hradů, vlakem a busem.“

Kromě toho, aby se studenti něco naučily a objevili, tak letní školy
slouží také k tomu, aby studenti z východu a západu navázali co nejlep-
ší vztahy a aby uviděli i jiné úhly pohledu. Jsme přesvědčeni, že i z toho
pohledu letošní letní školy byly velkým úspěchem a všichni zúčastnění
si odnesli domů něco do dalšího života.

Jakub Ettrich, brigádník na letních školách
v Centru pro Nanobiologii a Strukturní Biologii

Rektor Doc. Tomáš Machula a Prof. Rüdiger
Ettrich předávají ocenění studentceStudenti užívající si rafting na Vltavě

LÉTO NA ZÁMKU
(pokračování ze str. 14)

pokračování na str. 16
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nout na Mgr. Hanu Kudrnovou, která připravuje
pěveckou soutěž již několik let.

Dnes bych chtěla připomenout i nezišt-
nou a obětavou pomoc pedagogů, kteří stojí
v pozadí této soutěže a připravují děti do
soutěží. Je jich mnoho na každé škole. Jsou
však i tací, s kterými vlastně jsem v kontaktu
po celý rok (Benešov nad Černou Mgr. Jan
Křiklava, Mgr. Barbora Langová, Besednice
Mgr. Zdenka Řehoutová, Bc. Helena Šafrán-
ková, České Velenice Mgr. Radka Ševčíková,
Mgr. Jana Zemánková, Horní Stropnice Mgr.
Martin Měchura, Malonty Mgr. Martina Bar-
tošová, Hana Lebedová, Rapšach Mgr. Karel
Snětina, Mgr. Radka Círalová).

Nejvíce mám možnost sledovat práci na ZŠ
a MŠ v Nových Hradech. Již několikátý rok,
vlastně po celou dobu její působnosti zde
v Nových Hradech, připravuje do soutěže děti
v recitaci paní učitelka Mgr. Ivana Pelechová,
ve zpěvu pak Mgr. Jana Štorová, rovněž po ce-
lou svou dobu působení v Nových Hradech,
Mgr. Kateřina Marešová a Mgr. Kateřina Ví-
tovcová, které připravují výtvarnou výchovu.

Letos jsem navštívila i všechna školní kola
prvního stupně ZŠ v Nových Hradech. Byly to
nejhezčí zážitky letošního roku. Setkání pro-

běhla v kulturně-společenském domě. Sál byl
plný soutěžících a rodičů, prarodičů i přátel pís-
ničky a básničky. Všude vládla pravá atmosféra
plná vzrušení, netrpělivosti, ale i radosti. V zá-
věru i malých zklamání, ale to k soutěži patří.
Po rozdávání dárků každému soutěžícímu, byly
chmury zahnány. Poděkování patří opravdu
skvělé a ohleduplné porotě. Za touto prací stojí
mnoho pedagogů. Za všechny jmenuji oběta-
vou a dlouholetou spolupracovnici a organizá-
torku většiny minulých ročníků „Zvonku“ Mgr.
Janu Tomáškovou. V posledních letech se se
skromnou, ale profesionální pomocníci, stala
Mgr. Maruška Rolínková. Organizačně a s nad-
hledem a humorem svým vlastním nám pomáhá i
Mgr. Tomáš Rolínek.

Poděkování patří i zástupcům Jihočeského
kraje – krajského úřadu Bc. Jitce Šálené a paní
Evě Kordíkové z odboru kultury a památkové
péče za odbornou pomoc při organizování soutěže.

Soutěž by nebylo možno organizovat v ta-
kovém rozsahu bez podpory sponzorů. V le-
tošním roce to byli tito:
  Ing. Laďka Bártová – Rybářství Nové Hrady s. r. o.
  Günter Cepak – Cepakkomin Weitra
  Drahomíra Císařová – knihovna Nové Hrady
  Miroslav Dušek – restaurace Rotunda
  Ivan Dorotovič – Tělovýchovná jednota N. Hrady
  Ing. Zdeněk Dorschner – Zahradnické centrum
  Mgr. Jakub Dvořák s manželkou Zdeňkou –

Wellness Hotel Rezidence Nové Hrady
  Pavel Heidinger – pohostinství

  Pavlína Heidingerová – kadeřnictví
  Profesor Rudi Ettrich - vedoucí - konferenční

centrum, Centrum výzkumu globální změny
AV ČR, v.v.i. a Ústav nanobiologie a strukturní
biologie CVGZ AV ČR, v.v.i.

  Ing. Milana Hrabalová – trafika
  Květa Jarolímková – KIC Nové Hrady
  Bc. Marcela Kotrčová – lektorka Aj. Jazyková

škola Wattsenglisch
  Martina Kourková – domácí potřeby N. Hrady
  Stanislav Kubíček – autolakovna, pneuservis.
  MVDr. Pavel Kypet s dcerou Mgr. Markétou –

podnikatel
  Růžena Lepšová – knihovna Benešov nad Černou
  Waltraud Lintner – květiny Rakousko
  Jana Macháčková – cukrárna Kousek
  Nákupní středisko Trefa Nové Hrady
  Jana Pupavová – Café Pizza, EJA kosmetický salon
  Raiffeisenbank Weitra
  Mirka Šeniglová – konferenční centrum N. Hrady
  Michaela Sojková – kosmetika, hračky
  Josef Sýkora – Jednota České Budějovice
  Monika Šnokhausová – Penzion Hamr
  Mgr. Jana Tomášková – Humanitas, o. p. s.
  Pavla Valíčková – hračky
  Miloslava Vochosková – studio Pozdrav
  Miroslava Vondrová – pekařství

Jménem všech pořadatelů i soutěžících by-
chom chtěli připravit malé poděkování našim
sponzorům v podobě kulturního, komponova-
ného pořadu.

Ivana Hokrová
Garant soutěže Nové Hrady

VI. ročník ZUČ Zvonek
z Novohradských hor 2016
(pokračování ze str. 15)

Tábor s angličtinou
Přesně 713 dětí z celé ČR vyrazilo v létě na letní jazykové tábory

Wattsenglish. Oproti loňsku se tak jejich počet více než zdvojnásobil.
Nabídka táborů se obohatila o mnoho nových lokalit, a my se s dětmi
můžeme radovat, že jednou z nich byl nově i příměstský tábor v No-
vých Hradech, který proběhl od 1. do 5. srpna. Naše táborová základna
s deseti dětmi byla v Pasivním domě u hřiště, kde jsme od dopolední
výuky, zábavné hry až po kreativní činnosti dělali vše “just in English”.

Tábor nám zpestřil mladý budoucí doktor, rodilý mluvčí z Floridy
Chris Soha, který právě působil na zámku na Mikrobiologickém ústavu
v Nových Hradech. Zdálo se, že největší ocenění pro děti bylo, když za
správnou odpověď nebo splnění úkolu dostali od Chrise slavné americ-
ké “Give me five”. Skákali u toho legračně, jen kdyby to šlo, klidně až
dva metry do výšky….

Všichni jsme si to moc užili a těšíme se na příští rok… No a ti co se
nemohou dočkat a chtěli by mít “Lot’s of fun” i během školního roku, ať
si pustí Maggie a Steva na Youtube na kanálu Wow English TV. Náš
kurz angličtiny pro děti v Nových Hradech začíná v půlce září. Rodiče
dětí od 5-9 let, kteří mají zájem své děti na angličtinu přihlásit, volejte
720 105 159 nebo se podívejte na stránky www.wattsenglish.cz

Těším se na děti.
Marcela Kotrčová
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Letní divadla
Srpnová divadelní představení zavedla diváky na několik novo-

hradských míst – hradní nádvoří, kovárna, zámecké nádvoří a ná-
městí. Pěkně jsme to prostřídali, aby se kulisy neomrzely a pokaždé to
bylo trochu jiné. I proto jsme vybírali „různorodá“ zážitková předsta-
vení od osvědčených i nových divadelních souborů.

Každé divadlo jsme letos ještě doplnili doprovodným programem,
aby divadelní atmosféra pozvolna doznívala a děti mohly ještě trochu
poznat navštívené místo. Na hradě byla výtvarná dílna, kde si děti moh-
ly vyrobit třeba jednoduchou loutku, v kovárně si mohly děti vyzkoušet
kování „řetízku“, v zámeckém parku si pohrály s básničkami a na ná-
městí se potěšily s velkými Ptáky a prošly se s nimi po náměstí.

Celou divadelní sezonu provázela děti i malovaná Divadelní mapa,
ze které vyčetly jaká divadla a kde se budou konat. A také si do ní moh-
ly děti průběžně lepit „divadelní bodíky“ a při posledním divadle se po-
chlubit, jací že to byly „věrní diváci“. Na památku na divadelní léto
jsme dětem darovali tričko s naším maskotem – divadelním Kašpár-
kem, a zalaminovanou divadelní mapu i s básničkou. A o posledním di-
vadelním čtvrtku jsme ještě udělali malý divadelní průvod okolo
náměstí, abychom se s tou letošní divadelní sezonou rozloučili.

K. Jarolímková
Ještě se sluší poděkovat i institucím, které naši letošní Divadelní léto
finančně podpořily, byly to Jihočeský kraj v rámci operačního prog-
ramu Podpora kultury a Mi-
nisterstvo práce a sociálních
věcí v rámci soutěže Obec přá-
telská celé rodině.

První srpnové divadlo nám nabídlo klasickou pohádku Popelka, a to
osobitým ztvárněním charakteristické pro skvělé Studio dell´arte. Tedy
pro dvě herecké dámy, které dokázaly zaujmout nejen malé diváky, ale
velmi pobavily i všechny dospěláky.

Která bude Popelkou?

Potlesk pro Kejklířské divadlo

Kejklířské divadlo bylo při představení O kouzelné kuličce věrno svému
jménu a během hodiny předvedlo „strhující kejklířský“ zážitek. Dva „ší-
lenci“ hráli, zpívali, křičeli, prskali, poletovali, žonglovali a neúnavně
všechny bavili.

Kování „řetízků“ v kovárně

Třetí srpnová pohádka byla už opravdu klasická, s panem králem, který
se na zámeckém nádvoří dozvěděl jakou cenu má sůl. Plné zámecké
schodiště diváků bylo důkazem, že i klasické zpracování pohádky má
stále svoje místo na „divadelním trhu“.
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Poslední divadelní čtvrtek byl trochu „jiný“ už proto, že k nám „přilét-
li“ velcí barevní Ptáci, kteří byli jak živí. Nebylo to klasické divadelní
představení, ale ukázka toho, jak lze takové Ptáky ochočit a vycvičit.
Věřím, že i dětská fantazie pracovala na plné obrátky a že to byl pro děti
hezký zážitek ve „3D“.

Ptáci v průvodu

Práci a ptáčata

Srpnový koncert na náměstí
První srpnová sobota nabídla koncert open air, na kterém se ukázaly

dvě kapely. Prvním hostem byl mladý slovenský zpěvák Miro Šmajda,
který se už zabydluje i na českém hudebním poli a s ním vystoupila i
jeho kapela Terrapie. Druhou kapelou, která pokračovala a navázala na
dobře začatou atmosféru, byla „místní“ jihočeská kapela Rozkrock.
Letně - koncertní večer - noc měly snad pro všechny tu správnou atmo-
sféru koncertu open air, která k létu patří tak jako struny ke kytaře. No a
novohradské náměstí zase mohlo být na tento večer místem pro setkání
všeho a všech…. K. Jarolímková

Letní divadla
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Hraná prohlídka
na novohradském zámku potřetí

Už potřetí pozvalo a zavedlo Novohradské (s)prosté divadlo lidi do
ne-dávné zdejší historie. Stalo se tak 5. srpna na novohradském zámku
a bylo to ve večerních hodinách při dvou hraných prohlídkách. Zase
další možnost nejen zámek navštívit, ale trochu se „seznámit“ s někte-
rými členy Buquoyské rodiny z období konce 18. stol. až poč. 20. stol.
První prohlídka byla kvůli dešti v té „vnitřní variantě“ a ta druhá už bě-
žela v „maximalistickém“ provedení. Obsazení některých rolí dostálo
změn a skvělého zvládnutí (protože naše divadlo je otevřený spolek pro
všechny „divadelní nadšence“) a zájem lidí o prohlídky opět mile potě-
šil. Děkuji Akademickému centru za dobrou spolupráci při využití zá-
meckých prostor pro prohlídku a nám, (s)prostým hercům, za zázemí a
podporu. K. Jarolímková

Na několika fotografiích si ještě vychutnejte atmosféru „minulé
doby“…

Hraběnka Terezie se dočkala svého synovce, ale příliš času na něj neměla...

Jan Nepomuk Buquoy se svým architektem...

Malá Terezie si právě pro sebe i svého učitele něco hraje...

Paní Teichlová předčítá hostům asi něco z toho, co její muž svěřuje kronice...

Terezie nás všechny za chvíli pozve na thé...

V Modrém sále se právě odvíjí dialog mezi hrabětem a malířem...

V. J. Tomášek při hodině klavíru v zámeckém divadle
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Novohradská hudební
trilogie, 4. roč.

Novohradská hudební trilogie, která čtvr-
tým rokem nabízí poznání novohradských
kulturních památek a domácích sálů prostřed-
nictvím hudby a hudebních osobností, nás
nejprve zavedla v dubnu do Buquoyského pa-
láce v Praze. Tehdy zazněla především hudba
19. století, včetně eklogů dvorního buquoy-
ského skladatele V. J. Tomáška. Takže to
jsme si tehdy vyjeli tak trochu za hudebním
svátkem za hranice našeho města.

Druhé dva koncerty se konaly v termínech
13. a 27. 8. 2016. Na jednom z nich účinkova-
li studenti a žáci uměleckých škol, kteří zde
byli na mezinárodních hudebních kurzech.
Tuto aktivitu pořádala ZUŠ T. Sviny u nás již
desátým rokem. Diváci si tak mohli vychutnat
orchestrální hru na smyčcové nástroje pod ve-
dením Prof. Jiřího Richtera. Výběr repertoáru byl velmi šťastný, takže i
ti, kteří nenavštěvují koncerty vážné hudby pravidelně, mohli být dobře
uspokojeni.

Poslední koncert Trilogie byl věnován tomu, kterého jistě všichni
znáte ne-osobně, ale přesto intenzivně z hodin dějepisu a na kterého le-
tos vzpomíná v souvislosti se 700. výročím jeho narození celá naše
země, a to v rámci různých hudebních a kulturních počinů. Takže i naše
KIC se přidalo ke kulturní části země a poslední koncert věnovalo čes-
kému králi a císaři Svaté země římské - Karlu IV. Koncert se uskutečnil
na státním hradě v jednom ze sálů se skvělou akustikou. A co mohli při
této příležitosti návštěvníci koncertu slyšet? Českou, italskou a fran-
couzskou hudbu 14. století ve skvělém provedení souboru ARS
CAMERALIS, jehož všichni členové jsou na vysoké umělecké úrovni.

Děkuji Státnímu hradu Nové Hrady za spolupráci a umožnění uspo-
řádat koncert v rámci Hrado-zámecké noci. K. Jarolímková

Koncert pro Karla IV., 27.8.2016 '#$

Závěrečný koncert  letních hudebních kurzů, 13.8.2016'#$
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A zrodila se básnička

Přednáška o V. J. Tomáškovi na zámku

Recitace u kašny Šansony u kašny s J.N.P. a J.N.P.

Výtvarná inspirace v hudbě s T. Víškem

Literárně-hudební setkání
Tři dny trochu poetiky, muziky, poznávání, komentování,… pátý rok po sobě program pro

oči, uši, ústa i srdce
Den první, středa: Šansonový resuscitál v podvečer u kašny na našem náměstí s Janem Ne-

pomukem Piskačem a Janem Nepomukem Podroužkem, Piskačovo osobité „předvádění“ a pří-
jemný zvuk jeho hlasu, recitace „náhodných kolemsedících“, pohodový poslech pod hvězdnou
oblohou…a také asi 30 příjemných lidí-posluchačů sedících a později pohupujících se (v půl de-
sáté už bylo chladno od nohou)…

Den druhý, čtvrtek: Dopolední přednáška PhDr. Markéty Kabelkové, PhD. z Národního
muzea Praha – Muzeum hudby, v zámeckém divadle hovořila o životě „dějinami opomenutého“
skladatele V. J. Tomáška, o jeho vazbě na Buquoye a Nové Hrady. Mluvené slovo bylo doplně-
no promítáním, velmi zajímavé informace i jejich podání dále navazovala komentovaná mini-
prohlídka zámeckých sálů.

Téhož dne v podvečer po divadle bylo v zámeckém parku Básničko-
vání pro děti. Hledání, čtení a přednášení básniček, doplňovačky a rý-
movačky, vymýšlení básničky a hlavně – děti byly naprosto skvělé,
bezprostředně reagující stvoření. A pochvala s poděkováním patří i do-
spělákům za to, jak si to užívali spolu s dětmi.

Den třetí, pátek: Koncert Výtvarné inspirace v hudbě, na klavír hrál
Tomáš Víšek, připravil si pro nás skladby, které vznikly na základě něja-
ké výtvarné inspirace, současně s hrou promítal na plátno konkrétní vý-
tvarná díla – obrazy, které byly právě tou inspirací… trochu však u nás
asi „předběhl“ dobu, ale budiž inspiraci odpuštěno…

Snad několik fotografií zachytilo alespoň trochu atmosféru letošního
literárně-hudebního setkání… K. Jarolímková

Básničkování v zámeckém parku

Společné čtení básniček
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POZVÁNKA

Zveme všechny děti na tradiční již

9. ročník DRAKIÁDY,
která se uskuteční v neděli

2. října 2016 od 14.30 hodin
na louce u rybníka Olejový ve Vilové čtvrti.
Připravena je soutěž o nejhezčího draka vlastní výroby
a řada dalších soutěží v létání o ceny, drobné dárky,

opékání špekáčků.

NEZAPOMEŇTE DOMA SVÉ RODIČE.

ZO KSČM
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Výstava od srdce
Na začátku srpna jsme vernisáží zahájili letošní šestou výstavu v ga-

lerii Koželužna, která má název Pohledy srdcem. A kdo jste výstavu již
navštívil, jistě mi dáte za pravdu, že tento název je skutečně „trefný“.

Při sestavování letošní nabídky výstav jsem do ní velmi ráda zařadi-
la fotografie dvou mladých paní – Marie Králové a Evy Němcové, je-
jichž fotografie jsou svojí poetikou a viděním světa opravdu
mimořádné. Ocitnete se s nimi trochu „jinde“ a chvíli zapomenete na
rychlou jízdu aut, na megaobchody, na všechny instituce chrlící předpi-
sy a zákony, protože ve fotografiích najdete zákony a pravdy nejvyšší.
A hlavně si s fotografiemi uvědomíte sami sebe, svoje city a „normální
pocity, objeví se i vzpomínky, začnete přemýšlet o plynutí času a
zasáhne vás zvláštní melancholie.

Už při vernisáži ocenili mnozí, jak krásnou a zajímavou výstavu Ko-
želužna nabízí, dokonce někteří velmi rychle „odhalili“ a uznali, že ně-
které fotografie jsou tak mimořádné, že svým obsahem a výrazem
přesahují celý výstavní rámec. A podobné nadšení a pochopení Pohle-
dů srdcem vyjadřovalo i množství návštěvníků v srpnovém termínu
výstavy.

Víc popisovat fotografie z výstavy Marie Králové a Evy Němcové
nemá asi „význam“, protože jak praví „reklamní slogany“ – to musíte
mít, to musíte vidět. Tu výstavu chtějte vidět a nechte na sebe alespoň
chvíli působit její srdce a pak i to svoje. K. Jarolímková

Výstava je prodloužena do 18. září 2016

Otevřena bude takto:

Čtvrtky 13.00–17.00 hod.

Soboty a neděle 10.00–16.00 hod.

Pokud budete chtít výstavu navštívit v jinou dobu, můžete se domluvit
na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

Na říjen v Koželužně připravujeme výstavu

Tomáš Hřivnáč
grafika a malba

…má rád život a společnost, v níž se stává spíše pozorovatelem a
občasným glosátorem. Jako samouk se dopracovával ke svému ne-
zaměnitelnému výrazu pomalu, avšak urputně, nerušen módními
krátkodobými trendy.

Do měděných desek vyrývá s nevídanou trpělivostí lidské figury
výhradně postavy žen. Letmý divák jeho černobílých grafických lis-
tů v nich bude jistě spatřovat akty v realistických, poněkud tradič-
ních záznamech… Radan Wágner

Plánovaný termín vernisáže 15. 10. 2016
(v příštím čísle NZ ještě upřesníme)

PRODLOUŽENO DO 18.9.2016
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Okénko do knihovny
Husitská epopej IV: 1438-1449 za časů bezvládí
Vlastimil Vondruška
Čtvrtý díl začíná těsně po smrti císaře Zikmunda. Na trůn nastoupí
jeho zeť Albrecht Habsburský. Ten však záhy také umírá a v zemi se
znovu rozhoří domácí válka, kterou proti sobě vede šlechta podpo-
rovaná městy. Již třetí generace rodu Prokopů prožívá své drobné
soukromé starosti, ale podílí se také na dramatických zemských
událostech.

Zabiják Anders a jeho přátelé (a sem tam nepřítel)
Jonas Jonasson
Zabiján Anders je čerstvě na svobodě. Potřebuje novou práci a stej-
ně tak přátele. Do rány mu přijde vychytralá pastorka Johanna Kjel-
landerová, která se kvůli svému ateistickému smýšlení ocitne na
dlažbě. Společně s hotelovým recepčním Perem Perssonem založí
“Agenturu pro ubližování na zdraví” se zabijákem Andersem v roli
smluvního násilníka. Kšefty běží báječně. Dokud se zabiják Anders
nezačne ptát po vyšším smyslu toho všeho, nezačne se najednou za-
jímat o boha a nezačne být laskavý a mírumilovný…

Peklo v chrámu božím: přežila jsem brutální zneužívání
Nabila Sharma
Nabila marně prosí rodiče, aby ji nenutili chodit na studium koránu.
Učitel je starý odporný imám, který ji začne zneužívat. Pět let dívka
trpí, nikomu se nesvěří a těší se na konec studia, že bude normálně
žít. Když se to rodiče dozvědí, dávají vinu jí. Nenabídnou dceři útě-
chu ani pomoc, naopak se k ní obrátí zády, a matka dokonce slíbí
známým za smrt své dcery odměnu.

Temné kouty XX. Století / Roman Cílek
Dějiny jsou strhující drama, pokud o nich píše autor literatury faktu,
který už mnohokrát prokázal své vypravěčské mistrovství. Je tomu
tak i v této jeho nové knize, kde s mnoha pozoruhodnými detaily
zobrazuje několik klíčových okamžiků minulého století: nástup hit-
lerovců k moci, zápolení o naše pohraničí, březnové události v roce
1939, poúnorový úder komunistického režimu proti špičkovým
představitelům naší armády.

Informace z knihovny
Začíná nový školní rok a my jsme ještě neinformovali o jedné malé

akcičce v knihovně, která se uskutečnila poslední pátek před prázdnina-
mi. Domluvila jsme se s paní učitelkou Lenkou Knížovou, že dětem
z její 2. třídy připravíme večer se čtením, aby se důvěrně seznámily
s knihovnou a s knihami v ní. Samozřejmě s pohoštěním. Paní učitelka
donesla obří meloun, knihovna dala knihy, pekáč buchet a pití. Děti
propátraly celou knihovnu, předvedly co umí, včetně zpěvu. Byl to fajn
večer, někdy si ho zase zopakujeme.

Poslední prázdninový čtvrtek jsme se po domluvě s dětmi, které
chodí do knihovny často, sešli a udělali jsme si veršovací odpoledne
s básničkovým šotkem. Zkoušeli jsme, co všechno se dá s verši provést,
co se rýmuje a co ne, hledali jsme v knihách legrační básničky a opra-
vovali jsme ty popletené.  A že nám to šlo!

D. Císařová, knihovnice

Počítač a komunikace?
Zkrotíte je na kurzu

V polovině září se v Českých Velenicích spustí zcela ojedinělý pro-
jekt pro rodiče s názvem Zpátky ve hře. Je známo, že starat se o děti a
přitom pracovat nebo si práci hledat není jen tak. Kurz nabízí možnost
z tohoto koloběhu vystoupit, najít si čas pro sebe, něco nového se na-
učit, pobavit se a třeba si najít nové známé. „Měla jsem možnost na-
stoupit do kurzu po dvou letech na mateřské dovolené, kdy jsem už
pomalu začínala šišlat i na mikrovlnou troubu. Tenhle kurz mě prostě
vrátil do normálního života.“ svěřila se Martina - účastnice z kurzu ko-
naném vloni v Praze. Kurzy od českobudějovické Attaveny o.p.s. jsou
na míru ušité rodičům nejen svým obsahem – počítačový kurz, práce
nanečisto ve virtuální firmě a workshopy měkkých dovedností, ale i or-
ganizací - hlídání dětí zdarma v Piškůtku během kurzu. I kurzy jsou
zcela bezplatné, budou probíhat ve středu a čtvrtek až do konce února.
Zájemci si mohou vybrat, zda budou chodit na dopolední či odpolední
kurz „Účastníkem se může stát každý rodič, který má chuť na sobě pra-
covat, něco nového se naučit a hlavně něco zažít“. Koordinátorka pro-
jektu Jůlie Janošťáková a zve na informační schůzku, na které upřesní
komplexní program kurzu: 14. září v MK Piškůtek v 9.30 hodin.

Více informací a možnost se přihlásit najdete na webu projektu
www.zpatkyvehre-attavena.cz nebo přímo u koordinátorky na
tel.: 774 223 428 či e-mailu julie.janostakova@attavena.cz.
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Z Benešova přes pět
vrcholů na Hojnou Vodu

Některé krásné a opravdu horské trasy Novohradských hor jsou
ukryté na místech, kde bychom je nečekali. Ta z Benešova na Hojnou
Vodu k nim určitě patří.

Hned za okrajem Benešova vstoupí do opuštěného kraje. Přestože
ke státní hranici je v této chvíli ještě daleko, pocit nekonečných lesů a
světa hor, je tu opravdu silný. Zaječí vrch na počátku má sice jen
780 metrů nadmořské výšky, ale jeho kamenitý vrchol je romantický,
jakoby stvořený k předvěkému hradišti. Cikánka za ním se skalami ješ-
tě většími, je už horou opravdu mohutnou a výraznou, má 804 metrů,
Filipínka má 820 metrů, ale její plochý vrchol je naopak ukrytý v lesích
nad Velkým Jindřichovem. A pak putování k Písařce, Kuní hoře, jedno
z těch nejkrásnějších v celých horách. Je jediným skutečným a pravým
výstupem na její vrchol ve výši 924 metrů, nejen ze sedla Hojné Vody,
ale opravdu zdola od paty hory přes její skály. Kraví hora na konci je se
svými 953 metry a rozhlednou nejvyšším bodem cesty. Lidé bývají
vždy překvapeni, když vidí z rozhledny zpět pohled na trasu, kterou
sem přišli. Zdá se jim být nemožné, že to byla až takový kus světa, když
vlastně jen příjemně šli lesem a ještě si u toho popovídali nebo dokonce
nasbírali houby.

Je snazší chodit, než se nám od televize zdá…
Společně trasu projdeme v sobotu 24. září. Vyjdeme v 9.30 z ná-

městí v Benešově nad Černou, večer nás tam z Hojné Vody vrátí auto-
bus, který pak bude pokračovat na Horní Stropnici a Nové Hrady.

Trasa je dlouhá 15 kilometrů, průvodcem nám bude Milan Koželuh.
Pro zájemce bude připravena i varianta na kolech se stejným začátkem
i cílovým místem.

Akce se koná v rámci projektu Aktivní dovolená na Novohradsku -
vrcholy v před i po-olympijském čase, který realizuje Mikroregion
Sdružení Růže za podpory Jihočeského kraje v rámci Dotačního prog-
ramu Jižní Čechy olympijské 2016. VH
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Šalmanovické dýňobraní klepe na dveře
Rok utekl jako voda v potoce a v Šalmanovicích vrcholí přípravy na již

3. ročník Šalmanovického dýňobraní, který se koná 24. září 2016 od 12. hodin
na místním hřišti.

Do pěstování dýní se letos zapojila bezmála celá vesnice. Díky deštivému
počasí to zatím vypadá velmi slibně a všichni doufáme, že úroda bude dostateč-
ná a nebude potřeba sklízet dýně v obchodech, tak jako tomu bylo v minulých
dvou letech.

A co všechno na návštěvníky dýňobraní čeká? V průběhu hlavního programu
(12.00 – 17.00 hodin) si budou moci děti i dospělí zakoupit a v „dlabárně“ vydla-
bat a naaranžovat dýni nebo vyrobit dýňové strašidýlko. Všechny výrobky bu-
dou zařazeny do soutěže o zajímavé a hodnotné ceny. V krámku budou
k prodeji dýně okrasné, dekorativní a mnoho dalších odrůd sloužících k dekora-
ci a kuchyňskému zpracování. Místní ženy opět vyrobí plno zajímavých dýňo-
vých a podzimních dekorací, které budou také na prodej.

Jarmark ovládnou dýňové a cuketové speciality. Při jejich ochutnávce určitě
zjistíte, že se dýní dá opravdu chutně a hlavně zdravě zpestřit a obohatit rodinný
jídelníček. Kromě sladkého a slaného pečiva bude možno ochutnat polévku,
džus, dýňáky, chléb a letos i pečivo bezlepkové. Ke koupi bude také dýňový
kompot, marmeláda a cuketová pochoutka na topinky. Chlapi, nebojte, bude i
maso - pštrosí a zvěřina.

V průběhu celého odpoledne si budou moci návštěvníci prohlédnout výsta-
vu místních včelařů, myslivců, starožitného nářadí, hasičské techniky a foto-
grafií. Dále ukázku tradičních řemesel a prodej výrobků ruční tvořivosti. Pro
děti bude připraven dětský koutek s různými aktivitami a oblíbené malování na
obličej. O hudební doprovod se postarají Satelit (12.30 – 18.00 hodin) a Regio-
nální kapela (19.00 – 24.00 hodin). Kuriozitou letošního ročníku bude středo-
věký katapult, ze kterého si budou moci zájemci sami vystřelit. Co jiného než
dýni!

Ani na letošním ročníku nebude chybět soutěž „O největší vypěstovanou
dýni“. Pokud si myslíte, že právě ta vaše, která zdobí vaši zahrádku, políčko či
kompost, je tou největší, neváhejte, přivezte ji s sebou.

Dýňová vesnice jménem Šalmanovice se těší na Vaši návštěvu. Všichni jste
srdečně zváni! Martina Korandová

Provoz moštárny ovoce
v Borovanech

MAS Sdružení Růže nabízí službu lisování ovocného
moštu z donesených jablek a hrušek a pasterizaci moštu.
Moštárna se nachází v areálu Technických služeb města
Borovany na Třeboňské ulici a bude v provozu cca od
10. září a to každou sobotu a úterý od 10.00 – 18.00. Mošto-
vání většího množství ovoce (více várek) je po dohodě mož-
né i mimo uvedené termíny.

Na jednu várku k lisování je potřeba přibližně 70 – 80 kg
ovoce (1,5 – 2 pytle).

Ceny za služby:
− Lisování ovoce 3 Kč/ kg (mytí, drcení a lisování)

– nutno mít své nádoby na odvoz moštu
− Pasterizace 4 Kč/ l moštu (pasterizace moštu je možná

do vlastních nádob (skleněných nebo PET) k dispozici
je korkovačka i korunkovačka na „pivní korunky“)

− K zakoupení též systém „Bag in box“ = plastový pytlík
na 5l moštu s kohoutkem za 18 Kč, kartonová krabice
na „bag in box“ za 12 Kč,

− Výkup jablek 1 kg/2 Kč a hrušek 1 kg/3 Kč
(v uvedených hodinách)

Kvůli plynulosti provozu je nutná rezervace termínu
předem: Richard Vaněk, tel.: 721 561 677 (po 16.00 h).

MAS dále nabízí zapůjčení mobilního drtiče a lisu na
ovoce, káru na převoz i elektrocentrálu pro použití drtiče a
lisu mimo zdroj.
Přehled dalšího inventáře k zapůjčení, ceny,
zápůjční řád i rezervační systém naleznete na
http://mas.sdruzeniruze.cz

Zuzana Guthová, MAS Sdružení Růže

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:
¡ 8. 9. – 10. 9. – Baron Prášil – Otáčivé hlediště Č. Krumlov
¡ 29. 9. – Karel, táta vlasti – Malé divadlo, ČB
¡ 1. a 8. 10. – Filmmakeři – Malé divadlo, ČB

Divadelní představení:
¡ 9. 9. – MUTE – představení o tom, jak krásné je (ne)slyšet – DK Metropol, ČB
¡ 14. 9. – Listování: Straka v říši entropie – Malé divadlo, ČB
¡ 16. 9. – Les Ballets Bubeníček – Orfeus – DK Metropol, ČB
¡ 22. a 30. 9. – Shakespeare v Hollywoodu – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 23., 24. a 30. 9. – 7 žen na krku – KC Panorama, Hluboká n. Vlt.
¡ 27. 9. – Labutí jezero – DK Metropol, ČB
¡ 27. 9. – Souborné divadlo Williama Shakespeara ve 120 minutách

– Jihočeské divadlo, ČB
¡ 29. 9. – Je úchvatná! – Jihočeské divadlo, ČB
¡ 1. 10. – Ensemble Opera Diversa Studený Chameleón – Studiová scéna

Na Půdě, ČB

Koncerty, festivaly, zábavné pořady:
¡ 3. 9. – Evropa 2 Live! Tour: Loučení s létem na Holkově 2016

– Letní parket Holkov
¡ 5. 9. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové: komorní koncert

– Jihočeské muzeum, ČB
¡ 6. 9. – Malá renesance – DK Metropol, ČB
¡ 9. 9. – 27. Hudební slavnost Emy Destinnové:

Symfon. orchestr hl. m. Prahy FOK – DK Metropol, ČB
¡ 9. 9. – 27. Hudební slavnost Emy Destinnové:

Panochovo kvarteto – Borovany
¡ 13. 9. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové: Komorní koncert

– Jihočeské muzeum, ČB

¡ 15. 9. – 27. Hudební slavnosti Emy Destinnové: Gala koncert
– Pavilon T, Výstaviště ČB

¡ 17. 9. – Charitativní koncert pro Natálku a Zuzanku
– Schwarzenberská hrobka, Třeboň

¡ 17. 9. – František Kop Quartet – KD Veselí n. Lužnicí
¡ 21. 9. – Společný zahajovací koncert JD a JF – DK Metropol, ČB
¡ 24. 9. – Pardál fest Budějovický Budvar – Pavilon T, Výstaviště ČB
¡ 28. 9. – Jaroslav Tůma a Duae Tastae Cantantes

– kostel Navštívení Panny Marie, Borovany
¡ 29. 9. – JF: Carmen – DK Metropol, ČB
¡ 19. 10. – Hradišťan a J. Pavlica – DK Metropol, ČB
¡ 22. 10. – KEKS a Jihočeská filharmonie – DK Metropol, ČB
¡ 28. 10. – Lenny – Café Klub Slavie, ČB
¡ 11. 12. – Poslední recitál Marty Kubišové – DK Metropol, ČB
¡ 12. – 14. 12. – Nezmaři – vánoční koncert s JF – Kostel sv. Anny, ČB

Komentované prohlídky:
¡ 8. 9. a 22. 9. – Kterak Hirzo město na Vltavě zakládal, Piaristické nám., ČB
¡ 10. 9. – EHD: Prohlídka vodárenské věže, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Prohlídka kostela Obětování Panny Marie

a Dominikánského kláštera, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Prohlídka radnice, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Putování historií města pro rodiny s dětmi, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Karel IV. a jeho královské České Budějovice, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Gotické sruby, dřevěné stropy a jiné objevy

z gotické architektury města, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Gotika v architektuře města, ČB
¡ 10. 9. – EHD: České Budějovice středověké, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Pohádky Téměř divadelní společnosti Viktora Pirošuka, ČB
¡ 10. 9. – EHD: Gotika v architektuře města, ČB
¡ 30. 9. – Noční prohlídka po stopách tragédií – Klášter Borovany
¡ 2. 10. – Interaktivní prohlídka historické budovy Jihočeského divadla, ČB
¡ 5., 12., 19. a 26. 10. – Divadelní prohlídka Budějovického Budvaru, ČB

Bližší informace k výše uvedeným představením najdete na
www.cbsystem.cz nebo v KIC Nové Hrady.
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Fotbal budu mít pořád pod kůží!
I když minulá sezóna moc nedopadla (zejména národní mužstvo na Euru), neznamená to, že

se přestaneme zajímat o dění v tomto krásném sportu zvaném prostě „fotbal“.
Spousty lidí skončilo s fanděním hned, jak bylo vyřazeno naše družstvo, což bývá zvykem

u více sportů. Jsme zvědaví jen a hlavně na naše reprezentanty. To bylo ostatně také na OH v Riu.
Fotbal bude v nejbližších letech stále světovou jedničkou. Dokazuje to třeba vzpoura men-

ších států na “Euru“. V určitých zápasech se předvedly dobře Island, Wales, Severní Irsko, Ma-
ďarsko. K tomu celá Francie žila „Eurem“ a tudíž chtěla zvítězit. Nakonec vyhrálo Portugalsko.
Víte co spojuje tyto státy? Nejen dobré výkony, ale především fanoušci, kteří vyšli do ulic
oslavovat „svá“ mužstva! Někde se slavilo až do rána.

Stále se mnozí diví, jak je možné, že kopání do „kulatého nesmyslu“ může přitahovat tolik
lidí na planetě. Mnoho příznivců si už někdy v mládí „koplo“ a proto ví, co to obnáší, umět hrát
kvalitně fotbal a dobře mu rozumět.

Říká se, že ve fotbalu je hodně peněz, tedy celosvětově, ale i u nás. Tak dejte svého syna, ma-
minko a tatínku, na tento sport. Žáček musí hodně trénovat a mít železné zdraví. Zároveň musí
mít štěstí, že si ho kompetentní člověk všimne a dostane ho do lepšího klubu. Možná se najde ro-
díci se nový talent jako byli a jsou: Plánička, Bican, Masopust, Pluskal, Kvašňák, Viktor, Panen-
ka, Vízek, Nedvěd, Poborský, Rosický, Čech atd. Ti ale museli „makat“ v mládí i v dospělosti!

Nedávno se uskutečnil fotbalový turnaj o „Novohradský pohár“.
Za účasti: St. Martin (Rakousko), Spartak Trhové Sviny (dorost – krajský přebor), FC Dolní

Dvořiště, TJ Nové Hrady.
Naši kluci nám a sobě udělali radost a zvítězili v celém turnaji. Ve finále zdolali Spartak Tr-

hové Sviny 3:1., 3. skončilo FC Dolní Dvořiště a 4. místo obsadilo družstvo Sankt Martin
z Rakouska.

Pomalu bude začínat nová sezóna, a tak přeji všem našim družstvům výborné fotbalové vý-
sledky. A ať zůstanou fotbalu věrni! Miroslav Hruška

Fotbalový turnaj
o Novohradský pohár

V sobotu dne 23. 7. 2016 se uskutečnil
na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady fotba-
lový turnaj pod názvem: „O Novohradský
pohár“. Tohoto turnaje se zúčastnila násle-
dující družstva: St. Martin z Rakouska,
Dolní Dvořiště, Spartak Trhové Sviny - do-
rost a místní TJ Nové Hrady. Jako rozhod-
čí se představili pánové Zevl a Pileček.
Celý turnaj probíhal v duchu fair play, k če-
muž dopřálo i výborné počasí. Místní TJ
Nové Hrady obhájili 1. místo, druhý skon-
čil dorost Trhových Svinů, třetí Dolní Dvo-
řiště a poslední skončili hosté z Rakouska.
Ceny předal místostarosta Města Nové
Hrady pan Josef Vochoska, který jako sou-
kromá osoba celý turnaj finančně podpořil,
za což mu patří veliký dík. Na závěr mi do-
volte, abych se za pořadatele omluvil všem
nájemníkům Domu s pečovatelskou služ-
bou za rušení nočního klidu hlasitou hud-
bou, kterou musel ukončit až zásah Policie
ČR. Těšíme se opět za rok a věříme, že se
bude dařit zdejšímu mužstvu mužů tak, jak
se jim dařilo v turnaji.

Za výbor kopané Ivan Dorotovič

Novohradský pohár
Tenisový turnaj ve čtyřhře

pořádaný tenisovým oddílem TJ Nové Hrady

Kdy: 10. 9. 2016 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 9. 9. 2016 do 16,00 hodin
na níže uvedeném kontaktu

Další informace a přihlášky: Michal Jarolímek,
tel: 776 296 285 nebo e-mail: novnos@tiscali.cz

Zprávy z pískárny Nakolice
Dne 20. 8. 2016 se konal již 3. ročník Dne otevře-

ných dveří autoklubu Nové Hrady. Za velmi příznivé-
ho počasí se sešel velký počet účastníků a příznivců
motoristického sportu. Na programu byly ukázky jízd
motokrosu z řad dospělých i dětí. K vidění byly i jízdy
na čtyřkolkách a autokrosu. Zpestřením programu pro
diváky byly jízdy historických vojenských vozidel
(klub KVHT N. Hrady). Velký dík patří novohrad-
ským hasičům za pomoc při údržbě trati. Stejně tak
starostovi města N. Hrady V. Hokrovi a Městskému
úřadu N. Hrady – odboru životního prostředí panu
Vaňkovi za celoroční podporu při rozvoji činnosti
klubu. Těšíme se na další ročník. AMK. N.H.

Motto: „Kdo nepadá nezrychluje“
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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

Prodám

INVALIDNÍ VOZÍK
ve výborném stavu

Jeho součástí je baterie a nabíječka.
Má otočnou sedačku, takže lze

nastupovat i ze strany, je velmi pohodlný
a snadný na obsluhu.

Dovozce udává dojezdovou vzdálenost
okolo 10 až 15 km.

Byl zakoupen v loňském roce
jako repasovaný a cca 2 až 3 roky starý.

Cena 12.000 Kč, při rychlém jednání sleva.

Telefon +420 732 741 839 WELLNESS HOTEL

REZIDENCE
Nové Hrady

Nabízí uplatnění na následující
PRACOVNÍ POZICE

– pokojská –

– masér/masérka –
Veškeré potřebné informace obdržíte

při osobním pohovoru, který si můžete
v případě zájmu sjednat

na e-mailové adrese:
dvorak@rezidencenh.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek  prodává slepičky

typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks

Prodej: 20. září 2016
Nové Hrady – u Novohradské hospody – 11.25 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek
cena dle poptávky

Informace: Po–Pá  9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
i pro zemědělce

jednoduché - podvojné - daně - mzdy

Ladislava Frdlíková

tel.: 602 604 106


