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Novohradská
číše 2006

Sotva skončil letošní masopust, dostaly se
do úplného finále přípravy na naši taneční sou-
těž. A to doslova. V neděli 26. února večer čle-
nové kulturní komise a další dobrovolní
spolupracovníci vytlačili poslední vyčerpané
koledníky do formanky a vrhli se na přípravu
sálu v hotelu Máj, protože hned v pondělí ráno
začalo tradiční čištění tanečního parketu. Tou-
to činností vždy zahajujeme poslední a nej-
hektičtější fázi příprav každého ročníku. Pak
už jde všechno ráz na ráz – za vydatné pomoci
dobrovolnic se peče, zdobí a balí patřičné
množství perníkových srdcí, Technické
služby se mění podle potřeby na stěhovací, za-
hradní a uklízecí firmu, zahradnice se svým
zdatným mančaftem začíná s květinovou vý-
zdobou, po vydrhnutí, napastování a vyleštění
parket nastupují opět svaly a podle místenko-
vého plánu se postaví stoly a židle, prostřou
ubrusy, nalepí místenky, pověsí logo, upraví
pódium, zahradnice svými nádhernými květi-
novými vazbami zkrášlí celý sál i pódium.
Zbývá připravit balkon pro zázemí tanečních
párů a je tu osvětlovací technika, která podtrh-
ne už teď krásnou atmosféru. Je pátek večer, 3.
března, zbývá pár hodin do začátku soutěží…

V sobotu 4. března se sjelo do Nových Hra-
dů skoro 90 tanečních párů z celé naší republi-
ky a letos i ze Slovenska. Soutěž měla opět
vysokou úroveň a nejen od diváků, ale i z úst
odborníků jsme slyšeli jen samou chválu.

Novohradská číše je osmadvacetiletá
dáma, zanedlouho se jí přehoupne třicítka a to
je pro taneční soutěž úctyhodný věk. Pro nás
to znamená už teď přemýšlet co dál, čím ji
obohatit, pozvednout. Děkuji všem, kdo se o
to stále neúnavně snaží. Dana Lošková
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Letošní ročník se konal pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje PhDr. Jana Zahradníka a
byl podpořen z programu Leader+ „Cesta za kulturou“. Děkujeme i dalším sponzorům, kteří se
svými prostředky podíleli na zdárném průběhu Novohradské číše. Byly to firmy:

Rezidence Nové Hrady, a.s., Motor Jikov Group, Eurocat, s.r.o., Rybářství Nové Hrady, s.r.o.,
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s., Terms cz, s.r.o., Jednota, spotřební družstvo, České Budě-
jovice, Unipex cz, s.r.o., Penzion N.o 1670, Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s, ČSAD Ji-
hotrans, a.s., HBSW Dobrá voda, a.s., ŽPSV Nové Hrady .
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Zápis z 4. schůze rady města ze dne 20.2.2006

� 1. Oprávněná osoba – sociální oddělení
Rada projednala návrh tajemníka na stano-
vení paní Dagmar Šabatkové jako oprávně-
né osoby sociálního odboru. Toto pověření
je vydáno na základě úpravy správního
řádu. Rada souhlasila s tím, aby paní Dag-
mar Šabatková byla oprávněnou osobou
pro oblast sociálních věcí.

� 2. Žádost o změnu usnesení – manželé
Chytrovi
Rada projednala opětovnou žádost manželů
Chytrových o změnu usnesení z 18. rady
města, kdy byla žadatelům zamítnuta
žádost o výměnu bytu s manželi Maxový-
mi. Rada opětovně potvrdila své zamítavé
stanovisko k požadované výměně bytů a
manželům Chytrovým doporučila, aby
svou žádost o pronájem předmětného bytu
podali v době, kdy bude zveřejněn záměr
tento byt pronajmout.

� 3. Nemovité kulturní památky –žádost o
grant
Rada projednala přehled připravovaných
žádostí o dotace a granty zpracovávané jed-
notlivými pracovníky MěÚ Nové Hrady.
Rada rozhodla o doplnění navrhovaných
žádostí o pokračování restaurování výma-
leb Rezidence, opravu a výměnu klempíř-
ských prvků na Českém domě a staré
budově mateřské školy a výměnu oken u
budovy 1. st. základní školy.

� 4. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena s obsahem zápisu po-
řízeného na jednání sociální komise. So-
ciální komise doporučila přidělení bytu
v DPS panu Janu Čížkovi. Rada souhlasila
s přidělením bytu panu Čížkovi.

� 5. Obecně prospěšné práce
Rada obdržela usnesení Okresního soudu
v Českých Budějovicích o vydání rozsudku
o udělení 100 hodin veřejně prospěšných
prací ve prospěch města Nové Hrady. Rada
pověřila TSM administrativním zajištěním
a dohledem nad výkonem trestu odsouzené-
ho. Rada žádá TSM, aby práce přidělené
odsouzenému byly předem konzultovány
se zástupci Města Nové Hrady, kdy jako
vhodné se v současné chvíli jeví např. práce
spojené s odvodněním objektu kuželny či 1.
st. ZŠ.

� 6. Doporučení projektu ke kofinancování
Rada byla seznámena s oznámením jihoče-
ského kraje o doporučení financování pro-
jektu „Infrastruktura pro zvýšení kvality
cestovního ruchu v Nových Hradech ve
vazbě na přeshraniční spolupráci“. Tímto
projektem by měly být sanovány sklepní
prostory a dvorní trakt Radnice tak, aby zde
fungoval konferenční sál, jednací sál a in-
ternetová kavárna. Rada vzala obsah sděle-
ní na vědomí. Rada souhlasila se zadáním

výběrového řízení na dodavatele staveb-
ních prací po ukončení stavebního řízení.

� 7. Informace pro uživatele krizových te-
lefonů
Rada byla informována o obsahu nabídky
Eurotel na možnosti vybavení mobilními
telefony v rámci krizového řízení. Rada
vzala informaci na vědomí a pověřila ta-
jemníka provedením revize plateb za mo-
bilní telefony a pevné telefonní linky a
následně jednáním o optimalizaci cenových
tarifů.

� 8. Smlouva o nájmu nebytových prostor
Rada byla seznámena se stanoviskem Poli-
cie ČR ve věci uzavření nájemní smlouvy
na využívání části celnice (rakouská stra-
na). Ze stanoviska je patrné, že Policie ČR
není ochotna akceptovat podmínky, za kte-
rých byl tento prostor pronajat rakouské
straně. Rada konstatovala, že město je tímto
postojem značně poškozeno, neboť za-
jišťovalo financování výstavby celnice a
snížením příjmů z pronájmu objektu by do-
šlo k výraznému prodloužení návratnosti
vložených investic. Rada pověřila starostu
dalším jednáním se zástupci Policie ČR
v dané věci.

� 9. Splašková kanalizace obce Údolí
Rada byla seznámena s kalkulací nákladů
spojených s vybudováním splaškové kana-
lizace v části připravované opravy průtahu
obcí Údolí u Nových Hradů. Celkové ná-
klady jsou kalkulovány ve výši cca 4 mil.
Kč vč. DPH. Rada vzala na vědomí infor-
maci o stavu a průběhu příprav na výše uve-
denou akci. Rada pověřila Ing. Kříhu
jednáním s Jihočeským krajem o možnosti
spolufinancování této akce.

� 10. Protipovodňová opatření - Byňov
Rada obdržela pozvánku odboru životního
prostředí Nové Hrady na jednání ve věci
zbudování otevřené stoky jako protipovod-
ňového opatření na ochranu Byňova. Rada
pověřila pana Šebelu a pana Charváta účastí
na jednání.

� 11. Postup projednání jízdního řádu ČD
2006/07
Rada obdržela informaci Českých drah o
projednání prvního návrhu nového jízdního
řádu Českých drah na období 2006/2007.
Rada požaduje, aby změnou jízdního řádu
zhoršena dopravní obslužnost na železniční
trati České Budějovice – České Velenice a
zůstala zachována návaznost mezi vlakový-
mi a autobusovými spoji min. na stávající
úrovni.

� 12. Zamítnutí žádosti o poskytnutí pří-
spěvku
Rada byla seznámena se zamítavým stano-
viskem Úřadu práce v Českých
Budějovicích na poskytnutí příspěvku na
pracovnici investičního oddělení. Rada vy-
jádřila svou nespokojenost s uvedeným roz-
hodnutím a konstatovala, že zaslané
zamítnutí žádosti neobsahuje dostatečné

vysvětlení záporného stanoviska, a že nikde
není dostupná přesná definice veřejně pros-
pěšných prací. Rada pověřila starostu jed-
náním se zástupci úřadu práce v dané věci.

� 13. Podnět na zřízení výstupní zastávky
Rada projednala podnět pana Václava
Hrušky na zřízení autobusové zastávky pro
výstup u Českého domu. Rada pověřila sta-
vební úřad zajištěním stanoviska Policie
ČR, společnosti Jihotrans a.s., MěÚ Trhové
Sviny a podmínek pro případné zřízení této
zastávky v oblasti mezi Českým domem a
autobusovým nádražím.

� 14. Užívání místní komunikace –
možnost poškození
Rada projednala podnět paní Marie Fakto-
rové z Vyšné na odvážení dřeva a možné
poškozování komunikace zajišťující přístup
k její nemovitosti. Rada konstatovala, že
dřevo bylo odváženo v době, kdy byla ko-
munikace umrzlá a tudíž její poškození
bylo tímto minimalizováno, přičemž odkli-
zení dřeva z okolí železniční trati bylo nut-
né k zajištění řádného a bezpečného
provozu ČD. Rada pověřila TSM dohledem
nad odvozem dřeva ve vhodném období a
případným vymáháním škody od subjektů,
které způsobují škody na této komunikaci.
Rada žádá i ostatní uživatele předmětné ko-
munikace o její šetrné užívání a při jejím
poškození okamžitou opravu.

� 15. Žádost o vyjádření „Popencová za-
hrada“
Rada projednala žádost pana Jana Tomáška
o sdělení k existenci podzemních sítí na po-
zemku p.č. 34/3 v k.ú. Nové Hrady z důvo-
du připravované výstavby altánu na tomto
pozemku. Rada pověřila investiční odděle-
ní zajištěním požadovaných informací od
správců sítí.
V souvislosti s tímto bodem rada vyjádřila
své politování nad tím, že uvedený projekt
nebyl předložen již do 3. výzvy Leader+,
kde bylo možné projekt realizovat při 100%
dotaci a vzhledem k malému počtu projektů
by zde byla i vysoká šance na úspěšné vy-
hodnocení žádosti.

� 16. Žádost o pronájem prodejny v Byňově
Rada projednala došlé nabídky na pronájem
prodejny smíšeného zboží v Byňově. O pro-
dejnu projevili zájem paní Helena Feslová,
pan Miroslav Zábranský a pan Tomáš Kří-
ha. Rada rozhodla, že před konečným usne-
sením o nejvýhodnější nabídce bude ve věci
svolána společná schůzka s jednotlivými
uchazeči, a to dne 23.2.2006 v 15.30 v pros-
toru prodejny Byňov. Rada žádá všechny
uchazeče o účast na této schůzce.

� 17. Žádost o pronájem objektu býva-
lých jeslí
Rada projednala došlé nabídky na využití
objektu bývalých jeslí v Nových Hradech.
Nabídku podal pan Zdeněk Dorschner a
Ústav systémové biologie a ekologie Nové

Z jednání rady města

pokračování na str. 3



duben 2006 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

Hrady. Rada požaduje před svým rozhod-
nutím osobní projednání nabídek s uchaze-
či. Rada žádá uchazeče o účast na příštím
jednání rady, které se uskuteční 6.3.2006.

� 18. Žádost o prodej nemovitosti
Rada projednala žádost pana Jaroslava
Smrčky o prodej objektu hasičské zbojnice
v Byňově. Rada nesouhlasila s prodejem
hasičské zbojnice v Byňově z důvodu zno-
vuobnovení spolkové činnosti SDH.

� 19. Žádost o prodej pozemků
Rada projednala žádost manželů Zemano-
vých o prodej části pozemku p.č. 608/1 o
výměře cca 600 m2 v k.ú. Byňov. Rada do-
poručila zastupitelstvu schválit prodej a sta-
novit cenu s ohledem na kamenitost a
zamokření pozemku ve výši 45 Kč/m2.
Rada dále projednala žádost Josefa Stein-
hausera o prodej pozemků p.č. 1039/5 o vý-
měře 678 m2 a 1042/4 o výměře 675 m2

v k.ú. Štiptoň. Rada doporučila zastupitel-
stvu schválit prodej pozemků za cenu
50 Kč/m2.

� 20. Žádost o pronájem pozemků
Rada projednala žádost Františka a Květo-
slavy Šnokhausových o pronájem pozemku
p.č. st. 51 a p.č. 679 v k.ú. Údolí. Rada pově-
řila tajemníka zveřejněním záměru proná-

jmu a místostarostu následným podpisem
nájemní smlouvy na dobu 5 let s výpovědní
lhůtou 3 měsíce a možností automatického
prodloužení za cenu 0,50 Kč/m2 a rok.

� 21. Žádost o pronájem rybníku
Rada projednala žádost Českého rybářského
svazu MO Nové Hrady o pronájem rybníku
na p.č. 475 v k.ú. Byňov. Rada požádala
osadní výbor místní části Byňov o stanovis-
ko k požadovanému záměru pronájmu.

� 22. Žádost o ukončení pronájmu zahrádky
Rada projednala žádost Petry Kopřivové o
ukončení nájmu na zahrádku č. 15 za hřiš-
těm a přechodem nájmu na Libora Kopřivu.
Rada konstatovala, že takovýto postup není
možný a že před uzavřením nové nájemní
smlouvy musí být záměr pronájmu zveřej-
něn. Rada pověřila tajemníka zveřejněním
záměru pronájmu a v případě, že nebudou
další nabídky, bude uzavřena nájemní
smlouva s panem Liborem Kopřivou.

� 23. Prodej domu čp. 170
Rada byla informována o možnosti rozděle-
ní objektu čp. 170 na dva samostatné domy,
s nutností zachování průjezdu v domě. Takto
rozdělený dům by pak umožnil využití půd-
ních prostor pro půdní vestavbu. Rada sou-
hlasila s návrhem a pověřila tajemníka
zajištěním tohoto rozdělení domu a následně
přípravou dražební vyhlášky, která bude
před zveřejněním projednána v radě města.

� 24. Výběrové řízení – intenzifikace ČOV
Nové Hrady
Rada rozhodla o zadání zadávacího řízení
pro výběr ekonomicky nejvýhodnějšího
dodavatele podlimitní zakázky „Intenzifi-
kace ČOV Nové Hrady“ a odsouhlasila
obsah oznámení zadávacího řízení a jeho
odeslání k uveřejnění na Centrální adrese.
Rada dále odsouhlasila složení a jmenování
členů výběrové komise a jejích náhradníků.
Rada zmocňuje místostarostu p. Pavla Kříhu
k dalšímu jednáním ve věci příprav a reali-
zace výběrového řízení vč. podpisu všech
dokumentů souvisejících s výběrovým říze-
ním. Rada si vyhrazuje právo po projednání
ve výběrové komisi k odsouhlasení vybra-
ných zájemců o účast ve výběrovém řízení a
k odsouhlasení výběrovou komisí doporuče-
ného nejvhodnějšího dodavatele.

� 25. Dohoda o partnerství
Rada byla seznámena se zněním Dohody o
partnerství uzavírané mezi Městem Nové
Hrady a společností Energy Centre České
Budějovice. Dohodou je řešena vzájemná
spolupráce při realizaci akce „Změna způso-
bu vytápění, nová budova MŠ Nové Hrady“
a je nezbytná pro čerpání dotace na tento
projekt. Rada se zněním dohody souhlasí a
pověřuje p. Pavla Kříhu jejím podpisem.

Zápis z 5. schůze rady města ze dne 6.3.2006

� 1. Mandátní smlouva
Rada byla seznámena se zněním mandátní
smlouvy uzavřené mezi městem Nové Hra-
dy a firmou Stavební poradna spol. s r.o.,
kterou je řešeno zajištění výběrového řízení
na dodavatele další etapy záchranných a re-
konstrukčních prací na objektu Buquoyské
rezidence v Nových Hradech. Rada se zně-
ním smlouvy souhlasí a pověřuje starostu
jejím podpisem.

� 2. Podání žádostí o podporu z GP Jihoče-
ského kraje
Rada odsouhlasila podání žádostí o finanč-
ní podporu v rámci 1. výzvy grantového
programu Akčního plánu Jihočeského kraje
na projekty „Oprava kluboven a základen
zájmových a spolkových organizací dětí a
mládeže v Nových Hradech“, „Protipovod-
ňová ochrana jihovýchodní části obce By-
ňov“, „Oprava školní naučné stezky Nové
Hrady“ a projekt „Cyklostanice Údolí u
Nových Hradů, lavičky, odpadkové koše
NPP Tereziino údolí“ a souhlasila s jejich
dofinancováním ve výši odpovídající pod-
mínkám uvedeného grantového programu,
což městu umožňuje nerozdělený přebytek
hospodaření z minulých let.

� 3. Aktualizace přihlášky do LEADER ČR
Rada byla seznámena s obsahem oznámení
předsedy místní akční skupiny Sdružení
Růže o potřebě provést aktualizaci přihláš-

ky do programu LEADER ČR. V souvislos-
ti s aktualizací přihlášky bude provedena i
aktualizace členské základny s ohledem na
možné přínosy jednotlivých členů pro
MAS. Rada rozhodla o tom, že město bude
v Místní akční skupině nadále zastupovat
místostarosta Ing. Pavel Kříha. Starosta
města Ing. František Štangl bude dále čle-
nem MAS jako fyzická osoba s tím, že sou-
časně může zastupovat Euroregion Silva
Nortica, popř. Jihočeský kraj.

� 4. Oznámení změny sídla společnosti
Rada byla seznámena se sdělením Spo-
lečnosti Rožmberk o.p.s. o změně sídla spo-
lečnosti. Rada vzala obsah sdělení na vědomí
a v souvislosti s tím schválila podpis dodatku
ke smlouvě o podnájmu nebytových prostor,
do kterého bude změna sídla promítnuta.

� 5. Zápis z jednání komise pro osady By-
ňov, Jakule
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z jednání osadního výboru pro Byňov a Ja-
kuli. Obsahem jednání byl výběr nájemce
prodejny smíšeného zboží v Byňově,
možnost pronájmu rybníka ve vsi MO ČRS
Nové Hrady a nesplnění příslibu SÚS ve
věci očištění krajnic komunikací. Rada vza-
la na vědomí informaci o proběhlém jedná-
ní a pověřila paní Kříhovou přípravou
nájemní smlouvy na prodejnu v Byňově a
na bezúplatný pronájem rybníka v Byňově.

� 6. Zápis z jednání – zamokřování pozem-
ků Byňov
Rada byla seznámena se zápisem provede-
ným při místním šetření v Byňově, které
bylo věnováno zamokřování některých po-
zemků. Při jednání byl vlastníkům dotče-
ných pozemků předložen projekt řešící
odvedení srážkových vod mimo dotčené
pozemky – protipovodňové opatření jiho-
východní části Byňova. K projektové doku-
mentaci nebyly vzneseny žádné podstatné
připomínky. Rada pověřila paní Šebelovou
dopracováním žádosti o dotaci.

� 7. Zpráva z výsledku kontroly
Rada byla seznámena s obsahem kontrolní-
ho protokolu z kontroly provedené Finanč-
ním úřadem v Českých Budějovicích na akci
města N. Hrady „Obnova rybníka Bejkov-
na“. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Rada souhlasila s vyplacením odměn pra-
covníkům MěÚ Nové Hrady v navrhované
výši.

� 8. Žádost o prodej pozemků
Rada projednala žádost Rybářství Nové
Hrady s.r.o. o prodej pozemků p.č. 1039/5 a
1042/4 v k.ú. Štiptoň. Rada konstatovala,
že o část těchto pozemků již požádal jiný
žadatel. Rada pověřila starostu dalším jed-
náním se zájemci o dotčené pozemky. Rada
doporučila zastupitelstvu schválit prodej

Z jednání rady města
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pozemků za cenu 50 Kč/m2. Rada pověřila
tajemníka zveřejněním záměru prodeje.

� 9. Smlouva o využití objektu ke svateb-
ním obřadům
Rada obdržela smlouvu řešící pronájem ob-
jektu tvrze Žumberk ke konání svatebních
obřadů. Rada souhlasila s obsahem smlou-
vy a pověřila starostu jejím podpisem.

� 10. Cenové nabídky
Rada byla seznámena s cenovou nabídkou
pana Roberta Blížence na zhotovení 10 ks
laviček vhodných pro umístění do NPP Te-
reziino Údolí. Rada vzala obsah nabídky na
vědomí a pověřila paní Šebelovou dopraco-
váním žádosti o dotaci na pořízení mobiliá-
ře do NPP z grantového programu
Jihočeského kraje.
Rada dále projednala nabídku společnosti
DoZnač na obnovu svislého dopravního
značení. Celkové náklady jsou kalkulovány
ve výši 615 tis. Kč. Rada vzala cenovou na-
bídku na vědomí. Rada vyzývá ředitele
TSM, aby zajistil nabídky na změnu do-
pravního značení ještě min. od 2 firem
s tím, že nabídky budou řešeny variantně –
kompletní dodávka a montáž jako varianta
I, pouze dodávka a montáž vlastními silami
prostřednictvím TSM – varianta II.

� 11. Žádost o obnovení dodávky vody
Rada byla seznámena s obsahem výzvy
pana Michala Kanaloše, adresované
MVDr. Pavlu Kypetovi na znovuobnovení
dodávky vody. Rada vzala obsah výzvy na
vědomí, souhlasí s ní a žádá zástupce spo-
lečnosti Novohradské hory s.r.o., aby
urychleně přijali účinná opatření ke znovu-
obnovení dodávek pitné vody v předmětné
nemovitosti.
Rada dále projednala žádost společnosti
Novohradské hory spol s.r.o. o přidělení ná-
hradního bytu pro nájemníky domu čp. 137,
který je ve vlastnictví společnosti a je připra-

vován pro rekonstrukci. Rada konstatovala,
že Novohradské hory s.r.o. mají možnost
požádat standardním způsobem o byty nabí-
zené městem v době jeho zveřejnění.

� 12. Žádost o dočasný pronájem bytu
Rada projednala žádost manželů Podhoro-
vých o dočasný pronájem bytu z důvodu
nutnosti rekonstrukce domu čp. 20 v Údol-
ské ulici, který je ve vlastnictví žadatelů.
Rada konstatovala, že v současné době
město nemá k dispozici žádný vhodný byt.
Rada sděluje žadatelům, že nájem bytových
a nebytových prostor je řešen v souladu
s platnými zásadami a o jejich pronájem je
možno požádat v době, kdy dojde k uveřej-
nění záměru pronájmu.

� 13. Stížnost
Rada projednala stížnost pana Petříka na
hluk a nepořádek spojený s provozem piz-
zerie v domě čp. 13. Rada vyzývá nájemce
k zajištění nápravy a k okamžitému vykli-
zení průjezdu a jeho úklidu vč. úklidu pros-
toru dvora. Rada dále vyzývá nájemce
k zajištění a respektování nočního klidu.
V opačném případě bude město nuceno dát
nájemci výpověď smlouvy k užívání uvede-
ných prostor.

� 14. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s obsahem rozhodnu-
tí OŽP Nové Hrady ve věci povolení kácení
dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o ká-
cení 2 ks jasanů v prostoru pod autobuso-
vým nádražím z důvodu poškození stromů.
Rada neměla k vydanému rozhodnutí při-
pomínek.

� 15. Oznámení o zahájení vodoprávních
řízení
Rada projednala oznámení MěÚ Trhové
Sviny o zahájení vodoprávního řízení ve
věci nakládání s povrchovými vodami na
rybníku Kamenný, Hejškův, Veverský a
Přesličkový pro Rybářství Nové Hrady.
Rada vzala obsah sdělení na vědomí a ne-
měla k němu připomínek.

� 16. Uvolnění místa na pozici vedoucího
oddělení cestovního ruchu
Rada byla tajemníkem seznámena s uvolně-
ním pozice vedoucího oddělení cestovního
ruchu k 31.3.2006. Rada vzala na vědomí
návrh tajemníka na rozdělení této pozice
mezi asistentku oddělení a vedoucí kultury.
Rada k navrhovanému řešení nemá připo-
mínek a pověřuje tajemníka dořešením celé
záležitosti tak, aby to nemělo negativní do-
pad na chod ani jednoho z dotčených oddě-
lení.

� 17. Výběrové řízení – ředitelka MŠ
Rada byla tajemníkem seznámena s ceno-
vou nabídkou personální společnosti na
zajištění výběrového řízení na pozici ředitel-
ky MŠ. Zajištění výběrového řízení je perso-
nální agenturou nabízeno za 35 tis. Kč. Rada
v této chvíli nesouhlasila s objednáním
těchto služeb a pověřila starostu zajištěním
dalších nabídek pro zajištění výběrového ří-
zení na personální obsazení uvolněného
místa ředitelky MŠ Nové Hrady.

� 18. Přechod Přeshraničního impulzního
centra pod město Nové Hrady
Rada byla seznámena se situací ohledně
Přeshraničního impulzního centra, kdy
v současné době ve Sdružení Růže probíhá
diskuse, zda i po ukončení projektu finan-
cování tohoto centra působícího v rámci
Sdružení Růže z programu Phare, bude jeho
činnost pokračovat za finanční podpory
v rámci programu Interreg IIIA. Rada kon-
statovala, že nedojde-li ke shodě v otázce
provozu Přeshraničního impulzního centra
v rámci Sdružení Růže, doporučí zastupitel-
stvu převzít toto centrum zřizovatelsky pod
město Nové Hrady.

� 19. Autobusová doprava pro zaměstnan-
ce společnosti Magna Cartech
Rada byla místostarostou seznámena s ini-
ciativou společnosti Magna Cartech spol.
s r.o. ve věci zřízení autobusové linky pro
dopravu zaměstnanců uvedené společnosti.
Rada tuto iniciativu podporuje a proti zříze-
ní autobusové linky nemá námitek.
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Z jednání rady města
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Zápis z 6. schůze rady města ze dne 20.3.2006

� 1. Žádost o zakoupení informačního sys-
tému
Rada projednala žádost vedoucího staveb-
ního úřadu na zakoupení informačního
systému XANADU eObce. Jedná se o sys-
tém umožňující práci s daty Katastru nemo-
vitostí a mapou katastru nemovitostí.
Licence na tento software pro jednu pracov-
ní stanici stojí cca 47.500 Kč. Rada konsta-
tovala, že aplikaci je možné provozovat na
stávajících počítačích a souhlasila s objed-
náním požadovaného SW. Rada pověřila
vedoucího stavebního úřadu jednáním se
správci sítí o možnosti provést zákres jejich
sítí do pořízené aplikace a správce PC sítě
objednáním a zavedením systému.

� 2. Cenové nabídky
Rada projednala předložené cenové nabíd-
ky na opravu havarijního stavu stropu
v domě čp. 13. Rada posoudila došlé nabíd-
ky a vyhodnotila jako nejvýhodnější nabíd-
ku firmy Stavitelství Duda Beneš, která
nabízí provedení prací za cenu 112 715 Kč
vč. DPH. Rada pověřila místostarostu pod-
pisem smlouvy o dílo.

� 3. Zamítnutí dofinancování projektu
z prostředků programu SROP
Rada byla seznámena s informací Krajské-
ho úřadu o zamítnutí žádosti o spolufinan-
cování akce „Oprava místních komunikací
Nové Hrady“ ze SROP, na jejíž základě
měla být spolufinancována oprava komuni-
kace zajišťující přístup ke školní družině.
Rada vzala informaci o zamítnutí žádosti na
vědomí.

� 4. Žádost o povolení umístění elektrické-
ho zařízení
Rada projednala žádost firmy Fiera a.s. o
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi
městem Nové Hrady a E.ON na umístění
elektrického zařízení na pozemky města.
Rada souhlasila s obsahem předložené
smlouvy a pověřila starostu, popř. místosta-
rostu jejím podpisem. Jedná se o smlouvu,
která již dříve byla schválena a podepsána,
avšak se společností Jihočeská energetika
a.s., která se mezitím přetransformovala na
E.ON Česká republika a.s. a tudíž je nutno
tuto smlouvu aktualizovat.

� 5. Protokol z kontroly
Rada byla seznámena s obsahem kontrol-
ního protokolu Státního fondu životního

pokračování na str. 5
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prostředí ČR, pořízeného při kontrole ply-
nofikace města. Kontrolou nebyly zjištěny
nedostatky. Rada vzala na vědomí zprávu o
provedení kontroly.

� 6. Žádost o uspořádání humanitární sbírky
Rada projednal žádost Diakonie Broumov o
uspořádání humanitární sbírky v Nových
Hradech. Rada neměla připomínek ke koná-
ní humanitární sbírky a doporučila zástup-
cům Diakonie Broumov jednat o zajištění
sbírky se zástupci kláštera Servitů.

� 7. Návrh smlouvy o poskytování reklamy
Rada projednala předložený návrh smlouvy
mezi Jihočeskou centrálou cestovního ru-
chu a ČEZ. Smlouvou je řešena podpora in-
formačních center včetně informačního
centra Nové Hrady. Rada souhlasila s před-
loženým návrhem smlouvy a pověřila mís-
tostarostu jejím podpisem. Rada pověřila
slečnu Kolářovou přípravou propagačních
materiálů a zajištěním splnění dalších pod-
mínek smlouvy.

� 8. Podpora výstavby bytů
Rada byla seznámena s podmínkami Minis-
terstva pro místní rozvoj ve věci podpory
výstavby bytů. Rada konstatovala, že pod-
mínky ministerstva neumožňují spolufinan-
covat výstavbu bytu v Českém domě. Rada
pověřila starostu podpisem smlouvy o dílo
řešící rekonstrukci klubovny v Českém
domě na byt s firmou SEXTA, která tyto
práce provede za 454 167 Kč vč. DPH.

� 9. Opatření k odstranění překážek
Rada byla informována o nutnosti zajistit
odstranění překážek na hraničním přechodu
Nové Hrady – Pyhrabruck po vstupu České
republiky do Schengenského prostoru. Ke
vstupu dojde zřejmě v říjnu roku 2007, kdy
bude objekt opuštěn Policií ČR. Dle roz-
hodnutí výkonného výboru bude nutné od-
stranit zastřešení celnice, odstranění buněk
a provést nové dopravní značení. Rada vza-
la informaci na vědomí a pověřila starostu
dalším jednáním ve věci.

� 10. Nájemné za užívání nebytových prostor
Rada byla seznámena s obsahem dopisu
starosty města adresovaného Policii ČR.
V dopise jsou zástupci Policie ČR informo-
vání o nespokojenosti města a postojem po-
licie ČR ve věci nájemného za nebytové
prostory v objektu celnice. Rada vzala ob-
sah dopisu na vědomí.

� 11. Žádost o odstranění kontejneru
Rada projednala žádost manželů Prázdných
na odstranění velkoobjemového kontejneru
ze stávajícího stanoviště ve Vyšné. Tento
kontejner se nachází v blízkosti nemovitosti
žadatelů. Rada pověřila ředitele TSM vyti-
pováním jiného vhodného místa na umístě-
ní velkoobjemového kontejneru ve Vyšné.

� 12. Výstupní autobusová zastávka
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
dotčených orgánů ve věci zřízení výstupní
zastávky autobusu v prostoru Českého
domu a kapličky. Ze stanoviska dotčených
orgánů je zřejmé, že zřízení této zastávky
v navrhovaném prostoru není možné. Rada
konstatovala, že na základě zamítavých sta-
novisek dotčených orgánů státní správy ne-
bude možné výstupní zastávku v uvedeném
prostoru zřídit.

� 13. Pronájem parkoviště a WC
Rada obdržela nabídku Jana Marka na za-
jištění provozu parkoviště a veřejného WC
v Nových Hradech. Rada pověřila tajemní-
ka jednáním s panem Markem v dané věci.

� 14. Výběrové řízení – ředitelka MŠ
Rada projednala obsah smlouvy o zajištění
výběrového řízení na personální obsazení
pracovní pozice ředitelky MŠ uzavíranou
mezi městem Nové Hrady a společností Fi-
des populi s.r.o. Rada pověřila starostu pod-
pisem předložené smlouvy.

� 15. Nájemní smlouva – jesle
Rada byla seznámena s obsahem nájemní
smlouvy mezi městem Nové Hrady a Ústa-
vem systémové biologie. Smlouvou je ře-
šen pronájem objektu bývalých jeslí.
Součástí smlouvy je i možnost pronájmu tře-
tí osobě. V současné době se jedná o Jihoče-
skou univerzitu, pana Zdeňka Dorschnera a
firmu BONAPOL a.s. Rada souhlasila se
zněním předložené nájemní smlouvy a pově-
řila starostu jejím podpisem.

� 16. Zápis sociální komise
Rada byla seznámena s obsahem zápisu po-
řízeného při jednání sociální komise. So-
ciální komise doporučila přidělení bytu
v domě čp. 79 manželům Chytrovým a při-
dělení bytů v DPS paní Marii Pavlíkové a
paní Marii Böhmerové. Dále sociální komi-
se doporučila provést nápravu v dopravním
značení parkovacích míst na náměstí pro tě-
lesně postižené občany. Rada přidělila své
body a rozhodla o přidělení bytu v domě čp.
79 manželům Chytrovým, kdy nájemné
požaduje sjednat ve výši 1,5 násobku před-
chozího nájemného, a to vzhledem k usku-
tečněné investici do rekonstrukce sociálního
zařízení předmětného bytu. Rada dále potvr-
dila přidělení bytů v DPS dle doporučení so-
ciální komise. Rada pověřila TSM
zajištěním nápravy dopravního značení par-
kovacích míst pro tělesně postižené občany
na náměstí v Nových Hradech nejpozději do
15.4.2006. Rada vyzvala zástupce politic-
kých stran zastoupených v zastupitelstvu no-
minováním člena sociální komise, který
nahradí odstupující paní Hermanovou. Rada
poděkovala paní Hermanové za dlouholetou
spolupráci.

� 17. Smlouva o přidělení finančních pros-
tředků
Rada byla seznámena s obsahem smlouvy
mezi Městem Nové Hrady a Jihočeským

krajem. Smlouvou je řešeno poskytnutí fi-
nančního příspěvku městu na zajištění 28.
ročníku mezinárodní taneční soutěže No-
vohradská číše. Jihočeský kraj poskytl měs-
tu finanční prostředky ve výši 10 tis. Kč
v rámci záštity hejtmana Jihočeského kraje
RNDr. Jana Zahradníka. Rada za přidělené
finanční prostředky děkuje a pověřila sta-
rostu podpisem předložené smlouvy.

� 18. Žádost o pomoc při řešení majetko-
právního vypořádání
Rada projednala žádost MO Českého ry-
bářského svazu Nové Hrady o pomoc při
majetkovém vypořádání Zevlova rybníka.
Konkrétně se jedná o pomoc finanční, kdy
MO ČRS žádá o bezúročnou půjčku 700,-
tis. Kč na dobu 2 let, kdy příjemcem půjčky
by byl Jihočeský územní svaz ČRS. Rada
konstatovala, že je v zájmu města majetko-
vě vypořádat daný rybník a doporučila za-
stupitelstvu schválit finanční půjčku MO
ČRS s tím, že tato půjčka bude zajištěna zá-
stavní smlouvou na daný rybník.

� 19. Popencová zahrada
Rada na žádost zástupce společnosti Huma-
nitas o.p.s. rozhodla, že žadatelem o podpo-
ru projektu „Popencová zahrada“
z programu LEADER ČR bude město Nové
Hrady s tím, že administrativně celou akci
společně se zástupci Města zajistí zástupci
společnosti Humanitas o.p.s.

� 20. Grantový program města Nových
Hradů pro rok 2006
Rada odsouhlasila vyhlášení grantového
programu města Nových Hradů pro rok
2006. Rada doporučuje, aby grantový prog-
ram byl zaměřen na podporu kultury, sportu
a výsadbu zeleně na veřejně přístupných
plochách města, resp. územního obvodu
města. Rada pověřuje finanční komisi vy-
pracováním podmínek pro poskytování pří-
spěvků v rámci grantového programu a
oficiálním vyhlášením grantového progra-
mu Města Nové Hrady pro rok 2006.

� 21. Urgence odstranění reklamovaných
závad
Rada projednala podnět investičního oddě-
lení na liknavý přístup společnosti MANE
STAVEBNÍ s.r.o. ve věci odstraňování rek-
lamovaných vad na jimi realizovaných ak-
cích. Konkrétně se jedná o reklamované
vady na objektech tělocvičny, DPS a byto-
vého domu č.p. 395, kdy ani v jednom přípa-
dě nebyly do dnešního dne reklamované
vady odstraněny. Rada důrazně žádá spo-
lečnost MANE STAVEBNÍ s.r.o., aby
urychleně provedlo odstranění všech rekla-
movaných vad. V opačném případě bude
město Nové Hrady nuceno zahájit jednání o
odstranění vad jinými odbornými firmami a
takto vzniklé náklady pak následně uplatňo-
vat u firmy MANE STAVEBNÍ s.r.o.

Z jednání rady města
pokračování za str. 4
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Ze zápisu z 21. veřejného jednání zastupitel-
stva města v Nových Hradech dne 23. února
2006

Kontrolu usnesení z 20. veřejného jednání za-
stupitelstva přednesl přítomným starosta Ing.
Štangl. Byla schválena 11 hlasy a nebyly k ní
další připomínky.

� Rozpočet města pro rok 2006
Pan místostarosta Ing. Kříha seznámil pří-

tomné s obsahem předkládaného návrhu

rozpočtu města pro rok 2006. Konstatoval,

že rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný

s tím, že v příjmech je započtena částka

2 346 600 Kč z přebytku hospodaření města

předchozích let. Do rozpočtu pak přebytek

hospodaření minulých let ve výši 8 133 519

Kč, který tvoří rezervu rozpočtu. Zmínil ně-

které významnější investiční akce. Jedná se

zejména o připravovanou investici do gene-

rální opravy čistírny odpadních vod v cel-

kovém objemu 30 mil. Kč s tím, že je městu

na tuto akci poskytnuta státní dotace ve výši

24,4 mil. Kč. Dále uvedl, že se městu

možná podaří získat dotaci z evropských

fondů, které jsou určeny na opravy místních

komunikací. Jedná se o opravu přístupové

komunikace ke školní jídelně a úpravu

prostranství před školní jídelnou, dále pak

dotace na opravu sklepů a dvorního traktu

Radnice, kde by měla vzniknout interneto-

vá kavárna, jednací a konferenční salonek

včetně potřebného technického a sociálního

zázemí. Další plánovanou investicí je změ-

na systému vytápění a zateplení objektu

mateřské školy, kde byla městu již schvále-

na dotace z evropských fondů. V rozpočtu

je počítáno se zahájením celkové opravy

kuželny, kde se městu podařilo získat část

finančních prostředků od Jihočeského kraje

a bylo požádáno i o další prostředky z fondů

EU. Nemalé náklady pak tvoří i provoz zá-

kladní školy, mateřské školky, technických

služeb, u kterých je plánován nákup náklad-

ního vozu, i provoz samotného městského

úřadu. Pan Ing. Kříha konstatoval, že je

v rozpočtu pamatováno i na zájmovou čin-

nost a spolky, kde je vyčleněno cca 1,2 mil.

Kč. Pan starosta navrhl, aby byl rozpočet

schvalován jako celek, tj. bez rozepsání

konkrétní výše příspěvků jednotlivým záj-

movým organizacím, spolkům a dalším

příjemcům. Dále pak bylo jednáno o pros-

tředcích pro zájmovou a spolkovou činnost.

Pan Šlenc konstatoval, že u příspěvků, zej-

ména u sportovních klubů, vzniklo z důvo-

du nově zavedeného způsobu rozdělování

finančních prostředků k několika pochybe-

ním, nebo k předložení ne zcela řádně

doložených žádostí, a proto navrhl, aby pro

tento rok bylo přihlédnuto k této skutečnos-

ti. Pan starosta doplnil projednávání roz-

počtu o informaci, že z důvodů nutnosti

předfinancovat projekty realizované s pod-

porou EU bude nutné zřejmě využít i část

rezervy, která není do rozpočtu zapojena.

Tyto prostředky pak budou po řádném

ukončení akcí do rozpočtu vráceny. Rozpo-

čet města pro rok 2006 byl schválen 11 hla-

sy.

Dále zastupitelstvo projednalo příspěvky

pro zájmové organizace a spolky. Pan sta-

rosta uvedl, že rada města ve spolupráci s fi-

nanční komisí připravila zásady pro

poskytování příspěvků sportovním organi-

zacím. Konstatoval, že v návrhu rozpočtu

se vycházelo při určení výše jednotlivým

sportovním klubům z těchto zásad. V přípa-

dě Basketbalového klubu pak nedošlo

k dodržení těchto pravidel, neboť nejsou od

členů vybírány členské příspěvky. Pan sta-

rosta uvedl, že pan Mgr. Hokr by poskytl

BK Nové Hrady sponzorský dar, který by

byl použit na úhradu členského příspěvku.

Takovýto model je však nepřípustný, neboť

sponzorský dar a členské příspěvky jsou

odlišné finanční prostředky. Proto navrhl,

aby této organizaci byla vyplacena pouze

zálohová část příspěvku ve výši 15 tis. Kč

s tím, že k případnému doplatku dojde po

zřízení nápravy, tj. zejména po fyzické

úhradě jednotlivých členských příspěvků

členy. Dále navrhl snížení příspěvku pro

AVZO o 5 tis. Kč a navýšení příspěvku pro

kynologický klub o stejnou částku. Ing. Ka-

san se dotazoval, zda bude stačit vyčleněný

finanční objem pro včelaře. Pan starosta

uvedl, že v současné době není ještě znám

stav poškození včelstev, ale že je město při-

praveno v případě potřeby provést patřič-

nou rozpočtovou změnu tak, aby mohl být

tento příspěvek navýšen. Pan Dorotovič se-

známil přítomné s poskytnutím podpory Ji-

hočeského kraje Českému svazu ochránců

přírody na soutěž „Znáš přírodu Novohrad-

ska“. Uvedl však, že i přes tuto podporu je

rád, že město vyčlenilo příspěvek, ze které-

ho je pro letošní rok plánována i oprava na-

učných stezek. Upravený rozpočet pro

zájmové organizace byl schválen 11 hlasy

v úpravě předložené starostou města.

� Dispozice s majetkem města

Pan starosta seznámil přítomné s žádostí

pana Ing. Sedláka o prodej pozemku p.č. st.

594 o výměře 33 m2 s objektem kolny.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku

p.č.st. 594 o výměře 33 m2 v k.ú. Nové Hra-

dy se stavbou na tomto pozemku umístěnou

panu Ing. Vratislavu Sedlákovi za cenu 90

Kč/m2 prodávaného pozemku a prodej ob-

jektu za cenu 930 Kč a pověřilo starostu

podpisem kupní smlouvy 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s žádostí

pana Michala Kanděry o prodej části poze-

mku p.č. 320/4 v k.ú. Nové Hrady. Jedná se

o pozemek v nezastavěné části sídliště ro-

dinných domů Pod Zámeckým. K tomuto

pozemku nebyly vybudovány inženýrské

sítě jako k ostatním pozemkům a pro řádné

využití pozemku bude nutné provést i vý-

stavbu části komunikace.

Zastupitelstvo schválilo prodej části poze-

mku p.č. 320/4 v k.ú. Nové Hrady panu

Michalu Kanděrovi za cenu 280 Kč/m2

s tím, že stavebníkovi bude poskytnuta jed-

norázová sleva ve výši 100 tis. Kč za byto-

vou výstavbu a 100 tis. Kč za chybějící

inženýrské sítě a pověřilo starostu podpi-

sem kupní smlouvy 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s opětov-

ným projednáním žádosti pana Haumera a

paní Vaňátkové o prodej části pozemku p.č.

186/1 v k.ú. Vyšné. Pan starosta uvedl, že

při předchozím projednání této žádosti byl

zastupitelstvem schválen pouze záměr pro-

deje a že vlastní prodej požadovalo zastupi-

telstvo na základě požadavku Ing. Kasana

opětovně schválit po zpracování geometric-

kého plánu.

Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku

p.č. 186/4 o výměře 1060 m2 v k.ú. Vyšné

panu Miroslavu Haumerovi a Andree Va-

ňátkové za cenu 50 Kč/m2 a pověřilo staros-

tu podpisem kupní smlouvy 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s tím, že se

nepodařilo v loňském roce zrealizovat pro-

dej některých domů. Jedná se zejména o

dům čp. 6 a čp. 50, kde bylo nutné provést

některé změny, zejména pak rekolaudaci

půdních prostor na komory u některých

bytů v domě čp. 6. Uvedl, že prodej domů

by již měl být v letošním roce zcela dokon-

čen, ale že je nutné, aby zastupitelstvo

schválilo podmínky pro prodej i pro rok

2006 ve stejném znění tak, jak tomu bylo

v letech předchozích.

Zastupitelstvo schválilo prodloužení plat-

nosti Zásad pro prodej bytových a nebyto-

vých jednotek i na rok 2006 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s požadavkem

Z jednání
zastupitelstva města

pokračování na str. 7
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města na bezúplatný převod některých po-

zemků z majetku Pozemkového fondu ČR

na Město Nové Hrady. Jedná se o pozemky

v oblasti Olejového rybníka a v Sídlišti

míru.

Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o

bezúplatný převod pozemků p.č. GP 829

d7, GP 835/1 d5 a 838/1 (pod Olejovým

rybníkem) a pozemku p.č. 809/1 (Sídliště

míru) od Pozemkového fondu ČR na Město

Nové Hrady 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s návrhem

na rozparcelování velkých ploch v sídlišti

Pod Zámeckým, které byly původně určeny

pro výstavbu občanské vybavenosti, na více

menších pozemků určených pro výstavbu

rodinných domů.

Zastupitelstvo schválilo rozparcelování po-

zemků v sídlišti Pod Zámeckým dle varian-

ty č. 2 s možností následného využití pro

výstavbu rodinných domů 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s obsahem

dodatku č. 1 smlouvy mezi městem Nové

Hrady a EKO-KOM, a. s. České Budějovi-

ce, kterou je řešeno zajišťování separace a

zpětný odkup odpadů z obalů. Dodatkem je

řešeno vzdání se výtěžku z provozu tohoto

systému ve prospěch Sdružení Růže, které

je pořizovatelem a realizátorem systému

třídění odpadu. Z tohoto projektu byl hra-

zen nákup separačních nádob a svozového

vozu a bude hrazen rok zkušebního provozu

a náklady spojené s informační kampaní.

Pan starosta uvedl, že by tento příjem po-

mohl uhradit chybějící finance za obce, kte-

ré ze systému odstoupily v průběhu

realizace a měl by sloužit i následně na za-

jištění provozu tohoto systému.

Pan Dorotovič uvedl, že by měly být posíle-

ny kapacity na některých místech, zejména

pak sběrné místo u Státního hradu. Pan

Šlenc konstatoval, že by mělo docházet ke

včasnému vyvážení nádob. Na to reagoval

starosta, že se jedná o novou záležitost, kte-

rou se musíme všichni postupně naučit.

Uvedl, že není možné zajistit vývoz jen ně-

kolika kontejnerů, ale že problematiku pře-

plnění některých nádob bude možné vyřešit

jejich doplněním a rozšířením jejich počtu.

V této záležitosti požádal pana Dorotoviče

o pomoc při vytipování míst k rozšíření a

případně i informování pracovníků MěÚ,

že došlo k naplnění některých nádob. Pan

Dorotovič přislíbil pomoc prostřednictvím

členů ČSOP.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí a souhlasilo

s uzavřením dodatku č.1 smlouvy mezi

městem Nové Hrady a EKO-KOM, kterým

je řešeno zajišťování separace odpadu a pře-

vod výtěžku ze systému z města na

Sdružení Růže, prostřednictvím kterého byl

systém zřízen a financován 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s žádostí

pana Dunky a paní Šerdzikové o převzetí

nájmu bytu v domě čp. 13 po paní Šívako-

vé. Jedná se o byt, který není paní Šívako-

vou dlouhodobě užíván a není ani hrazeno

nájemné z bytu paní Šívakovou. Pan Dunka

a paní Šerdziková byt užívají, uhradili i veš-

keré nedoplatky, které paní Šívaková za ná-

jem bytu dlužila a byt uvedli do

provozuschopného stavu.

Zastupitelstvo souhlasilo s přechodem ná-

jmu k bytu v domě čp. 13 v Nových Hra-

dech z Margity Šívakové na Adrianu

Šerdzikovou a Marka Dunku 11 hlasy.

Pan starosta seznámil přítomné s požadav-

kem Statku Nové Hrady na převzetí poze-

mku p.č. 577/8 v k.ú. Nové Hrady o výměře

8m2, jakožto historického majetku města.

Jedná se o pozemek ve směru na hraniční

přechod Nové Hrady – Pyhrabruck.

Zastupitelstvo schválilo převzetí pozemku

p.č. 577/8 v k.ú. Nové Hrady o výměře 8 m2,

který je historickým majetkem města, od

Statku Nové Hrady 11 hlasy.

� Neinvestiční náklady na žáka - Rapšach

Pan starosta seznámil přítomné s žádostí

obce Rapšach o úhradu neinvestičních ná-

kladů za žáka s trvalým pobytem na území

města Nových Hradů navštěvujícího ZŠ

Rapšach. Pan tajemník vysvětlil přítomným

skutečnosti vedoucí k tomu, proč žák nav-

štěvuje tuto základní školu.

Zastupitelstvo nesouhlasilo s úhradou nein-

vestičních nákladů na žáka navštěvujícího

ZŠ Rapšach. Zastupitelstvo souhlasilo

s poskytnutím finanční částky ve výši nein-

vestičních nákladů na žáka v Nových Hra-

dech obci Rapšach formou daru 11 hlasy a

pověřilo tajemníka přípravou příslušné da-

rovací smlouvy a starostu jejím podpisem.

� Plán činnosti kontrolního výboru v roce

2006

Pan Šlenc, předseda kontrolního výboru,

seznámil přítomné s navrženým plánem

práce výboru v roce 2006. Mimo úkolů sta-

novených výboru zákonem bylo navrženo

provedení revize a kontroly nájmů z neby-

tových prostor.

Plán kontrol kontrolního výboru byl

zastupitelstvem schválen 11 hlasy.

� Revokace usnesení ze dne 3.11.2005

Zastupitelstvo zmocnilo radu města k roz-

hodnutím o podání projektů města a jím zří-

zených organizací do programů LEADER

ČR a LEADER+ a k rozhodnutím o poskyt-

nutí podpory města zřizovaným organiza-

cím formou předfinancování případně i

kofinancování projektu, dále formou part-

nerství a poskytnutí expertních služeb. U

ostatních subjektů v územním obvodu měs-

ta si rozhodnutí o této podpoře vyhrazuje

zastupitelstvo města. Usnesení bylo přijato

11 hlasy.

� Diskuse
Diskusi zahájil pan Šlenc, který navrhl za-

stupitelstvu zrušení komise pro Rezidenci,

kterou ustanovilo zastupitelstvo na základě

podnětu Ing. Kasana a Mgr. Hokra. Pan

Šlenc uvedl, že není třeba mít komisi, která

nevyvíjí žádnou činnost. Pan starosta kon-

statoval, že se komise sešla jen jednou, a to

ještě jen v omezeném počtu, i on sám se

dostavil až na konci jednání. Uvedl však, že

by komise měla zůstat.

Dále se v rámci diskuse dotazoval pan Ti-

soň na to, zda je dům čp. 79 v Byňově v ma-

jetku města. Tajemník uvedl, že tento

objekt v majetku města není a že v případě

ukončení dědického řízení bez určení dědi-

ců bude dům v majetku státu, tj. s největší

pravděpodobností na listu vlastnictví Úřadu

pro zastupování státu ve věcech majetko-

vých.

Pan Ing. Kříha informoval přítomné o stavu

příprav na vybudování splaškové kanaliza-

ce v Údolí.

Do diskuse se přihlásila i paní Koppenstei-

nerová, které se dotazovala, zda je

v připravovaných investicích počítáno i

s opravou komunikace v sídlišti ŽPSV a zda

by nebylo možné zřídit směnárnu na radni-

ci. Pan místostarosta uvedl, že o potřebě

opravy této komunikace město ví, ale že

v současné době byla jako nutnější vybrána

přístupová komunikace ke školní jídelně

Pan starosta konstatoval, že by bylo pro

město velmi náročné zajistit provoz smě-

nárny, ale přislíbil jednání s Českou spoři-

telnou a Českou poštou o tomto požadavku.

Pan ing. Kasan se dotazoval na parkování

na náměstí. Pan starosta uvedl, že město

v dohledné době vypíše inzerát na nového

provozovatele parkoviště.

Plné znění zápisu najdete také na
www.novehrady.cz

Z jednání
zastupitelstva města

pokračování za str. 6
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Město Nové Hrady
náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení
na pozici

správce sítě
název územního samosprávného
celku:

Město Nové Hrady

druh práce a místo výkonu práce:
správce sítě, výpočetní a komunikační tech-
nikyMěstský úřad Nové Hrady a
organizace zřizované  městem Nové Hrady

požadované vzdělání:
SŠ technického směru, obor výpočetní tech-
nika výhodou

další požadavky: řidičský průkaz sk. B

platovou třídu odpovídající dru-
hu práce:

8. tř.; pracovní poměr na dobu neurčitou,
zkušební lhůta 3 měsíce

lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do 14.4.2006

předpokládaný nástup: květen 2006

místo a způsob podání přihlášky:

výhradně písemné přihlášky zaslané
poštou nebo doručeny osobně na podatelnu
MěÚ přijímáMěstský úřad Nové Hrady
náměstí Republiky 46373 33 Nové Hrady

Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu,
jde-li o cizího státního občana
datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstná-
ních a o odborných znalostech a dovednostech souvisejících s ob-
sluhou, provozem a údržbou výpočetní techniky a internetových
stránek,
b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
V Nových Hradech, dne 22.3.2006     Petr Charvát, tajemník MěÚ

Oznámení
MěÚ Nové Hrady - odbor životního prostředí oznamuje obča-
nům města, že proběhne hromadné očkování psů v následují-
cích termínech:

sobota
22.4.2006

Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9:30 - 9:50 hod.

Byňov (na návsi) 9.55 - 10:20 hod.

Jakule (před Hostincem ) 10:25 - 10:35 hod.

Štiptoň (u autobusové zastávky) 10:40 - 10:50 hod.

Nové Hrady (radnice) 11:00 - 12:00 hod.

neděle
23.4.2006

Nové Hrady (radnice) 9:30 - 10:30 hod.

Nakolice  (před objektem hasičárny) 10:40 - 10:50 hod.

Vyšné (u autobusové zastávky ) 11:00 - 11:25 hod.

Obora ( před rekreační chatou č. 2 ) 11:30 - 11:35 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci 80,- Kč, individu-
álně (tj. v objektu majitele psa) 110,- Kč a kombinovaná vakcinace
160,- Kč. Aplikace je hrazena majitelem psa.
Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinností držite-
le psa. V případě, že neočkovaný pes napadne a poraní člověka, vy-
stavuje se majitel nepříjemnému riziku sankčního řízení.
Důležité! Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vy-
bavení psa identifikačním mikročipem!

Město Nové Hrady vyhlašuje grantový program
pro rok 2006 na podporu rozvoje sportu, kultury
a výsadby zeleně na veřejně přístupných plochách.

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:

• podpora kultury a sportu v roce 2006, konaných v termínu od
1.2.2006 do 30.6.2006

• příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč

• podíl žadatele minimálně 30 %

• podpora místních organizací a spolků a akcí konaných v Nových
Hradech nebo územním obvodu města

• žadatelem u podporu výsadby zeleně na veřejně přístupných plo-
chách nesmí být fyzická osoba a k žádosti se musí doložit stano-
visko komise životního prostředí

• podmínkou poskytnutí grantu je publikování informace o použití
grantu v Novohradském zpravodaji

• další podmínky budou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí
grantu

Vyhlášení: 27.3.2006

Termín pro podání žádostí: 30.4.2006
Žádosti o grant je možné získat v tištěné podobě na podatelně MěÚ
Nové Hrady nebo v elektronické podobě zde
Žádosti podávejte v 1 vyhotovení, v uzavřené obálce označené
„Grantový program města Nové Hrady 2006“, pouze v tištěné podo-
bě na adresu: Městský úřad Nové Hrady; náměstí Republiky 46; 373
33 Nové Hrady.
Pro I. kolo je vyčleněna částka 30 tis. Kč
Případné vyhlášení II. kola připravuje finanční komise na 2 pololetí
roku 2006.
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Projekty aneb starosta proti svým občanům
Když jsem byl v říjnu minulého roku Mi-

chalem Jarolímkem informován o možnosti
grantové podpory na projekty realizované
v rámci Místní akční skupiny (dále jen MAS)
v našem mikroregionu, diskutovali jsme, jestli
bychom jako NOSka (Novohradská občanská
společnost) či Basketbalový klub mohli
v rámci tohoto programu realizovat některé
z našich dlouhodobých cílů či uvažovaných
projektů.

Vzhledem ke zkušenostem M. Jarolímka
jsem byl v pozici žáka, kterého bylo třeba do
problematiky samotného sestavování žádostí
zaučit. Motivací mi bylo, že Michal označil
naší dlouhodobou aktivitu – Školičku sportu –
za typickou ukázku projektu, který by spadal
do kategorie Výchova.

Školičku sportu zajišťuje Basketbalový
klub ve vlastní režii. Nejenom děti, ale i rodiče
a zástupci školy si tento projekt pochvalují.
Spolupráce se ZŠ N. Hrady ukázala, že školy
mají zájem poskytovat nejmenším dětem co
nejlepší výuku a nebrání se pomoci zvenčí.
Naše pracovní vytížení a finanční možnosti
však nemohou pokrýt celý první stupeň ZŠ,
mimoškolní činnost či soutěžení s žáky jiných
škol. Proto jsme již v minulosti sondovali
možnosti hrazení některých nákladů z granto-
vých evropských peněz.

Při přípravě projektu jsme oslovili i zá-
kladní školy v Horní Stropnici a Benešově nad
Černou. I zde ředitelé škol a jednotliví učitelé
projevili velký zájem o zapojení do tohoto
projektu. Ředitelé zejména oceňovali možnost
zapojení všech žáků a zaměření na první stu-
peň, kterému v oblasti sportu bývá věnována
malá pozornost. Výsledkem tedy bylo sepsání
partnerských smluv a projekt, který měl být
zaměřen na získávání správných sportovních
návyků žáků prvního stupně, rozvoj mimo-
školní sportovní činnosti a sportovní sou-
těžení mezi žáky jednotlivých škol.

Při diskusi s řediteli všech tří škol jsme ře-
šili otázku, zda by nebylo možno nějak zapojit
i žáky druhého stupně, a to nejenom v rovině
sportovní. Výsledkem bylo sepsání druhého
projektu s názvem Sportovní a kulturní akce
2006, který měl být postaven na pořádání
sportovních a kulturně-vzdělávacích akcích
pro děti i dospělé. Celkem se jednalo o 16
sportovních akcí pro veřejnost, 10 sportovních
a vědomostních akcí pro školní mládež , 2 tu-
ristické akce pro školy a veřejnost, 4 výjezdy
rodičů s malými dětmi za koupáním do bazénu
a cyklus 10 přednášek pro školy a veřejnost.

Sepsání oficiálních žádostí jsem si vzal na
starost já osobně a díky poradenské aktivitě
M. Jarolímka a R. Žáka se mi nakonec podaři-
lo dokončit nejenom tyto projekty, ale ještě
jsem ve stejné formě připravil i projekt pro
NOSku s názvem Příběhy domů, který nava-
zuje na naši předchozí činnost a rozšiřuje ji za-
pojením dětí a seniorů do realizace.

Všechny projekty tedy byly se všemi
náležitostmi podány v řádném termínu a s na-
pětím jsme očekávali, jak uspějí v „souboji“
s jinými projekty. Nezávislé obodování dáva-
lo všem třem projektům velké šance a deklaro-

vaná „čistota“ v rozhodovacím procesu naše
naděje ještě zvyšovala.

Bohužel jsme však byli naivní…
Rozhodování o projektech svou „čistotu“

v našich očích ztrácelo již od prvních informa-
cí ze zákulisí MAS. O neprofesionálním pří-
stupu ani nemluvě.

Při prvním rozhodování Programový vý-
bor MAS (dále PV MAS) navrhl vyřadit pro-
jekt Sportovní a kulturní akce 2006 a
nepřipustit jej vůbec k bodování z nespecifiko-
vaných nebo falešných důvodů, které osobním
dopisem napadl i jeden z členů PV MAS. Při
osobním jednání jsem se jako statutární zá-
stupce BK N. Hrady dotazoval na důvody. Jak
novohradský starosta Ing. Štangl, tak starosta
Borovan nebyli schopni uvést důvody, které
by odpovídaly pravidlům boje, které byly sta-
noveny před začátkem této „veřejné soutěže“.
Prostě si pravidla upravili tak, aby vyhovovala
jejich zájmům a projektům…

Trestem za naše dotazy pak bylo přehod-
nocení a následné vyřazení i našeho druhého
projektu Škola sportu. Při hlasování v Progra-
movém výboru se proti „novohradským“ pro-
jektům postavil opět i „novohradský“ starosta,
jehož hlas spolurozhodoval o vyřazení z po-
chybných a neodůvodnitelných zákulisních
příčin. To, co bylo vytýkáno našim projektům
– ač se jasně slučovalo s prioritami grantového
schématu a kritérii přijatelnosti, bez problémů
prošlo u projektů jiných, dokonce i u projektu
Příběhy domů, který jsem také psal já a který
je koncipován naprosto stejně jako další dva
projekty. Jediným rozdílem bylo, že tento pro-
jekt byl podepsán NOSkou…

Vyřazení projektů svým hlasem podpořili
bratři Malíkové, Ing. Štangl a správce novo-
hradského kláštera pan M. Navrátil. U projek-
tu Škola sportu proti hlasovali paní Z.
Guthová a M. Jarolímek, u projektu Sportovní
a kulturní akce 2006 pak proti hlasovala paní
Guthová a M. Jarolímek nehlasoval, protože
jako člen NOSky (která byla partnerem navr-
hovaného projektu) cítil střet zájmů. Novo-
hradský starosta střet zájmů necítil, přestože
město Nové Hrady deklarovalo u všech projek-
tů novohradských žadatelů partnerství. Střet
zájmů necítili ani ostatní, kteří se vtipně zbavili
projektů, které konkurovaly projektům, které
sami předkládali, psali nebo podporovali…

Navíc využili své možnosti a vyřadili pro-
jekty tak, aby proti tomuto rozhodnutí nebylo
žádného odvolání, což nám také ve svém dopi-
se patřičně sdělili…

Nebudu detailně popisovat průběh jednání,
byla by to příliš silná káva pro ty, kteří ještě
aspoň trochu věřili v dobro, pravdu a pravidla
férového soutěžení. Jsem rád, že alespoň ně-
kteří si zachovali čest a chtěli vše rozhodovat
na základě platných pravidel.

Již před veřejným slyšením jsme se jako
klub rozhodli podat žádost o přezkoumání
ohledně rozhodnutí o vyřazení našich projektů
na SZIF (Státní zemědělský intervenční fond)
Praha, který má na starosti kontrolu všech pro-
jektů. Když jsem žádal tajemníka MAS o vy-
dání jedné kopie našich projektů, abych je

mohl odeslat do Prahy, zjistil jsem, že se naše
projekty v sídle MAS nacházejí v neúplné po-
době a bez doplnění oprav, které měla provést
MAS na základě našich upřesnění. Jak jsme
asi měli jinak rozumět tomuto stavu, než tak,
že buďto bylo již dopředu rozhodnuto o tom,
že naše projekty neprojdou, nebo že mohly
být chybějící části důvodem k vyřazení?!

Nakonec jsem projekty do Prahy poslal
v této neúplné verzi a ministerským úřední-
kům celou situaci popsal…

Další postup MASky pak jen ukázal zmat-
ky, amatérismus a klientelismus v místním
pojetí. Jeden z žadatelů nebyl pozván k osob-
ním pohovorům s hodnotiteli, některé projekty
hodnotil člověk, který sám ve stejné kategorii
stál za jedním z projektů a nebyla dodržována
i další předem stanovená pravidla.

V současné době čekáme na oficiální vy-
jádření SZIF Praha, z neoficiálního zdroje
máme informaci o tom, že Praha nevidí důvo-
dy PV MAS jako opodstatněné…

Počkáme na výsledek celé kauzy, žádost o
prošetření jsme poslali také Kontrolnímu vý-
boru MAS.

Spíše to zatím vypadá tak, že se funkcio-
náři MAS snaží celý problém zamést pod stůl.
Jsou sice trochu vystrašení a sondují, co řekne
Praha, ale pořád mají pocit, že to nějak uhrají.
Bez ohledu na výsledek šetření pravděpodob-
ně vyřazení našich projektů nikdo zpět nevez-
me a zainteresovaní si budou v klidu mnout
ruce, jak se jim podařilo vše zařídit - já tobě,
ty mně, pošleme si malou domů…

Při vzpomínce na články v tisku o tom, jak
je grantový program MAS jednou z možností,
jak čerpat evropské peníze, jak je vše průhled-
né a čisté, je mi smutno a zároveň se směji své
naivitě o nestranném přístupu jednotlivých
aktérů…

Vedle porušení pravidel vidím jako velmi
zarážející i to, že zástupci některých měst jsou
ochotní v zákulisí i oficiálně bojovat za své
projekty (borovanský starosta) a jiní
(Ing.Štangl, pan Malík z H. Stropnice) na-
opak projekty, které mohou mít přínos pro je-
jich obce nejen nepodporují, ale navíc i
aktivně přispívají k tomu, aby byly neprávem
vyřazovány. Chápu některé vyšší zájmy pana
starosty, ale bez ohledu na blížící se volby,
opozici, korýtka a zásluhy by nám mělo jít
vždy hlavně o rozvoj našeho města a o zapo-
jení našich občanů a dětí.

Veřejně dávám najevo, že se osobně za
„svého“ starostu stydím! Ne z důvodu, že ne-
podporoval mé projekty, ale protože se jako
starosta města nestavěl ke všem projektům
stejně nezávisle a že porušováním pravidel dě-
lal ostudu nám všem, kteří ve městě bydlíme…

Závěrem chci poděkovat všem, kteří
v průběhu příprav projektů a při jejich obha-
jování přidali ruku k dílu, měli chuť udělat
něco pro novohradské, stropnické a benešov-
ské děti a občany těchto obcí. Snad příště ne-
budeme stát proti větrným mlýnům a vyhraje
čistota myšlenek…

Mgr. Vladimír Miťa HOKR
Předseda BK N. Hrady
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Projekt Příběhy domů aneb proč nemám radost jako ostatní
V jiném článku tohoto vydání NZ jsem

jakožto předseda BK Nové Hrady nastínil
průběh rozhodování o projektech v rámci
MAS (Místní akční skupina). Jedním z pro-
jektů, který jsem spolupřipravoval s členy
NOSky (Novohradská občanská společnost),
je i projekt Příběhy domů – vzdělání hrou.

Jedná se o projekt, který jsme dlouho nosili
v hlavách, již v minulosti jsme se snažili získat
grantovou podporu na jeho realizaci, diskuto-
vali jsme možnosti spolupráce s Historickým
ústavem Jihočeské univerzity, až se nakonec
podařilo sehnat finance z tohoto grantu.

Asi by všichni očekávali, že budu sdílet ra-
dost ostatních členů NOSky z toho, že koneč-
ně můžeme přistoupit k realizaci. Moji radost
však velmi kazí celkové povědomí o tom, ja-
kým způsobem bylo o jednotlivých projek-
tech rozhodováno, jaké zákulisní čachry
konečnému rozhodnutí předcházely.

Naše svědomí je čisté, nepotřebovali jsme
žádnou „tlačenku“ a nechali vše na hodnotite-
lích. Přesto jsem na rozpacích…

Nakonec z „mých“ projektů prošel ten, kte-
rý byl projektově nejslabší. Podpis NOSky
však zřejmě nevadil tak jako jméno Basketba-
lového klubu a jméno mé. Stejné kolonky, při-
bližně stejné finance, stejný styl zdůvodňování
– jen výsledek odlišný.

Mé znechucení z průběhu rozhodování,
role novohradského starosty v tomto procesu
a celková atmosféra kolem grantů mě vedly
k zamyšlení, jestli po tom všem má smysl ten-
to projekt realizovat a legalizovat tím rozho-
dování několika mocipánů. Jako jedno
z řešení jsem viděl odmítnutí grantových pe-

něz s tím, že dáme jasně najevo nesouhlas
s průběhem výběrového řízení.

Dlouho jsem o všem přemýšlel a zvažoval
plusy i mínusy. Největším problémem a otáz-
kou pro mne bylo to, zda přijetím grantových
peněz nepřistoupíme (NOSka i já jako sou-
kromá osoba) na principy aktérů rozhodování
o projektech. Nakonec jsem však pochopil, že
by odmítnutí realizace bylo jen gestem, které
by aktéry zákulisních her nijak nepotrestalo,
protože oni si svá morální i jiná provinění ani
neuvědomují…

Dalším důvodem bylo, že jsem nechtěl
zklamat své spolupracovníky, partnery pro-
jektu a „zabít“ projekt, na jehož realizaci se
dlouhé roky těšíme a který přinese mnoho za-
jímavých aktivit a produktů pro děti, seniory,
ostatní obyvatele města a třeba i turisty.

Po dlouhých úvahách jsem se tedy rozhodl
v projektu Příběhy domů neskončit a ujmout
se role, se kterou se mnou moji kolegové a ka-
marádi počítali. Pokusím se zapomenout na
aktivitu pana starosty v rozhodovacím řízení a
přinést svým působením něco pozitivního do
našeho města. Věřím, že se nám podaří zapojit
uvažované cílové skupiny – hlavně mládež a
seniory – a že naše snažení a výsledky projek-
tu budou pro naše město a jeho obyvatele vět-
ším přínosem než ostudné čachry, které
rozdělování grantů předcházely.

Před zahájením realizace projektu však cí-
tím morální povinnost veřejně vyjádřit své
pochyby a myšlenkové postupy. Věřím, že
veřejnost pochopí mé důvody, a doufám, že
výsledek našeho snažení rozptýlí mé chmury
a přinese zcela ojedinělý projekt do našeho
města… Vladimír Miťa Hokr

Služba venkovu
nabídne své služby
V březnu tohoto roku vznikla obecně pros-

pěšná společnost Služba venkovu se sídlem
v Borovanech. Předsedkyní správní rady je
Romana Fischerová, která působí také jako
koordinátorka v trhosvinenském Domečku,
středisku pro volný čas a integraci (zařízení
Diakonie a misie Církve československé hu-
sitské). Společnost chce pomáhat s čerpáním
peněz určených pro rozvoj venkova a hlavně
povzbuzovat a podporovat místní lidi, spolky
i obce (zejména menší, kde není uvolněný sta-
rosta) ve všem, co venkovu a jeho udržitelné-
mu rozvoji prospívá. Společnost působí
především v mikroregionu Sdružení Růže, ale
nejen tam. Nabízí jak pomoc při psaní konkrét-
ních projektů, tak informace o možných zdro-
jích – fondech a grantových programech. Dále
se bude věnovat i vzdělávání, šíření potře-
bných znalostí a dovedností a metodickému
vedení a poradenství. Podporuje nejen ekolo-
gické, ale všechny občanské aktivity a zájem
lidí o věci veřejné a o podobu a osud místa a
kraje, ve kterém žijí. Zakladateli společnosti
Služba venkovu jsou Novohradská občanská
společnost, obecně prospěšná společnost
Rosa a Jiří Guth z Borovan.

První veřejnou akcí Služby venkovu je set-
kání aktivních lidí působících v mikroregionu
Sdružení Růže – starostů a zastupitelů, podni-
katelů, činovníků různých spolků, učitelů a
všech ostatních, kterým hodně záleží na místu
a kraji, kde žijí, a jsou schopní a ochotní pro
ně něco dělat. Cílem setkání je

• blíže představit Službu venkovu a naopak zís-
kat další podněty pro její práci, „poptávku“,

• poradit se o přípravě strategie mikroregio-
nu na léta 2007-2013,

• připomenout možnosti a uzávěrky vybra-
ných grantových programů, kde je možné
žádat o peníze,

• ale hlavně ty lidi „dát dohromady“.

Spolupráce, zájem, znalosti a dovednosti
místních obyvatel a zachovalá příroda totiž
představují největší kapitál pro rozvoj regio-
nu. Služba venkovu chce přispět k jeho
využívání a rozhojňování. Chce a může být
jen jakýmsi kvasem (jakkoliv je toto podo-
benství obvyklé spíše v duchovní sféře), ne-
bude nikoho do ničeho nutit a nemá žádný
patent ani monopol. Služba venkovu je spo-
lečnost nezisková a kohokoliv, kdo usiluje o
totéž, nepovažuje za konkurenci, ale za part-
nera. Svůj „servis“ nabízí v první řadě
Sdružení Růže a jeho členům, především ob-
cím, a občanskému sdružení Místní akční sku-
pina Sdružení Růže, působícímu v programech
LEADER+ a LEADER ČR.

Setkání se koná v pátek 21. dubna od
16:45 v horním salónku (kavárně) restau-
race Junior v Trhových Svinech.

Zuzana Guthová

Jízda pro Růži
V sobotu 13.5. (v případě trvalého deště

20.5.) bude v 8.30 hodin před borovanskou
radnicí zahájen již V. ročník cykloturistické
„Jízdy pro Růži“. Letos se vrátíme k původní
trase, to je přes Nové Hrady a Srubec. Jak si v
minulých 4 ročnících ověřilo 405 účastníků, je
tato akce vhodná od nejmladších cyklistů po
nejstarší důchodce, protože každý účastník se
může připojit k jízdě, nebo ji ukončit kdekoliv
po trase podle svých sil a času.

I při letošní jízdě obdrží každý účastník jíz-
dy pamětní list a stravenku na svačinu v No-
vých Hradech. Kdo cestou získá 10 (pro ženy
a mládež do 18 let stačí 8) pamětních razítek z
každé projeté obce, obdrží od 16 do 18 hodin v
hotelu ALF v Borovanech prémii od Sdružení
Růže a to Katalog turistických zajímavostí
ČR. Bývá dobrým zvykem, že některé obce
dávají účastníkům jízdy mimo pamětních ra-
zítek i drobné upomínkové předměty nebo po-
chutiny.

Tuto akci pořádá PŠK Borovany v patrona-
ci Sdružení Růže. Během minulých čtyř roků
bylo takto pořádáno již 11 akcí zejména pro
obyvatele obcí ve Sdružení Růže. Devět z
těchto akcí přímo procházelo Novými Hrady,
ale k veliké lítosti pořadatelů se z Nových
Hradů zatím neúčastnil nikdo! Věříme, že to

bylo pouze nedostatkem v propagaci a proto si
dovolujeme nabídnout k uveřejnění tento člá-
nek Novohradskému zpravodaji s pozvánkou
k účasti pro všechny.

Orientační jízdní řád Jízda pro Růži:

obec odjezd
v hod.

km
od minulé

obce

km
celkem

1 Borovany 8.30 0 0

2 Jílovice 9.00 6 6

3 Petříkov 9.25 8 14

4 Olešnice 9.50 4 18

5 Žár 10.20 4 22

6 Nové Hrady - svačina 11.10 6 28

7 Horní Stropnice 11.50 7 35

8 Benešov - odpočinek 13.30 12 47

9 Kamenná 14.00 10 57

10 Čížkrajíce 14.15 5 62

11 Slavče 14.30 3 65

12 Trhové Sviny - odpoč. 15.10 5 70

13 Strážkovice 15.45 7 77

14 Srubec 16.10 8 85

15 Ledenice 16.30 6 91

16 Borovany 16.55 4 95

Podrobnější informace Vám může sdělit Josef
Malík, pořadatel akce, tel. 602195554.
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Oslavili jsme Mezinárodní den žen 2006
Jako každým rokem i letos jsme připravili slavnostní posezení u příležitosti MDŽ. Účast byla

skutečně rekordní, ale jak už jsme zvyklí, ani letos nám zima nedovolila, abychom tento svátek
žen ocenili malou kytičkou bledulí nebo sněženek a tak si při příchodu účastnice mohly vybrat
medové srdíčko, které už každoročně peče p. Marie Kopřivová a místo kytičky bylo jenom
skromné blahopřání k tomuto významnému dni žen. K důstojné náladě přispěli žáci mateřské
školy pod vedením p. učitelky Vicánové, kteří svým vystoupením zdůraznili tento den. Po nich
na nezvykle omezeném prostoru vystoupila skupina aerobiku žáků základní školy pod vedením
Marušky Dorotovičové. I oni měli úspěch, i když jejich vystoupení by vyžadovalo větší „roz-
běh“. I tak všem patří naše upřímné poděkování.

Zlatým bodem odpoledne bylo vystoupení Novohradského smíšeného sboru pod vedením p.
učitelky Kudrnové. Jejich desetileté působení dotvrdilo skutečně tu slavnostní náladu, čemuž
odpovídal i potlesk. I jim touto cestou děkujeme a přejeme další úspěchy v jejich skutečně vý-
znamné kulturní snaze.

O další pěkné zážitky tohoto odpoledne se postarala hudba pánů Vochozky st., Kociny, Hak-
ra a Honzy Sazmy, která dala možnost účastníkům nejen si zazpívat, ale i podle možností a pros-
toru i zatančit. Už však tradičně MDŽ se nezúčastňují muži a tak si i při tanci musí vypomáhat
ženy samy. Jistě byla zde určitá spokojenost, i při ztížených podmínkách jídelny hotelu Máj.
I zde patří naše poděkování za malé občerstvení, které připravila už tradičně Anička Jasaňová,
které za vše děkujeme. Naše poděkování patří i p. Vlčkovi za umožnění konat MDŽ v prostorách
hotelu a pochopitelně i obsluhujícímu Frantíkovi, který se snažil, aby každý byl obsloužen dle
své žádosti. No nesmíme zapomenout na ty, kdo svými prostředky umožnili, abychom mohli po-
dat malé občerstvení, proto všem organizacím upřímně děkujeme a už dnes se těšíme na další
ročník oslav MDŽ. Ján Dorotovič, Předseda ZO ČSOP a KČP

Vítání jara a začátek
Expedice Osmoderma

eremita
Předposlední březnová sobota byla opět ve

znamení vítání jara. Akci pod stejným ná-
zvem pořádali členové ZO ČSOP Nové Hrady
pro děti z našeho města a Horní Stropnice,
které navštěvují kroužek Mladých ochránců
přírody anebo se účastní jednotlivých akcí
s tématikou ochrany přírody.

Tentokrát jsme vzhledem ke špatně schůd-
nému terénu v Sokolím hnízdě vybrali zámec-
ký park, kde děti hledaly malé krabičky
ukrývající otázky týkající se jarního období.
Pak se v zámeckém divadelním sále všichni
podívali na film o Novohradsku a při čaji a su-
šenkách se děti dozvěděly podrobněji o tom,
jak se mohou stát členy expedice Osmoderma
eremita.

Expedice je dlouhodobější hra pro děti (a
částečně i pro jejich rodiče), která zahrnuje
jednotlivé akce ZO ČSOP v přírodě a splnění

různých úkolů. Jedním z úkolů je například
vytvoření společného herbáře květin rostou-
cích podél naučné školní stezky Sokolí hníz-
do. To, co se děti naučí v terénu, budou pak
moci využít i ve školních lavicích.

Všechny děti, které se zúčastnily první
části expedice (tedy Vítání jara), obdržely
malé informační brožurky a první část obráz-
ku (puzzle). Skládání obrázku je bude prová-
zet po celou hru, výsledek pak poodhalí
tajemství názvu společné expedice.

Do této hry, o které vás budeme průběžně
informovat, se mohou děti zapojit například
při další akci v dubnu (Den Země).

Za expediční skupinu a členy ZO ČSOP
Nové Hrady K. Jarolímková

VŘELÉ DÍKY
Jako každoročně, i letos jsme se sešli u pří-

ležitosti Mezinárodního dne žen (MDŽ) v jí-
delně hotelu MÁJ v sobotu 11. března 2006.
Sešlo se nás přes devadesát účastníků.

Po uvítání přítomných a poděkování
ženám za jejich dosavadní práci nejen pro ro-
dinu, ale i ku prospěchu našeho města a spo-
lečnosti následoval úvodní program. Zahájily
jej děti z mateřské školy pěkným a zřetelným
přednesem básniček, věnovaných ženám
k svátku. Odměnou jim byl spontánní potlesk.
Následovala ukázka svižného cvičení aerobiku,
předvedená mladými dívkami a též oceněna po-
tleskem. Tu již nastupují dospělí – Novohrad-
ský smíšený sbor, vedený paní učitelkou Hanou
Kudrnovou. Představili se nám se svými čtyř-
hlasými, výborně nacvičenými písněmi. Od-
měnou jim byl opět upřímný potlesk.

Pak po malém přípitku následovala volná
zábava až do podvečerní hodiny. Naši ne-
únavní hudebníci už mají připravené nástroje
a téměř bez přestávky zpívají a hrají na akor-
deon, saxofon, pozoun a vozembouch. Rádi
jsme si zazpívali s nimi a někteří z účastníků
se pustili i do tance. Postupně pak tančilo až
dvanáct dvojic. Všem nám se toto přátelské a
družné setkání líbilo a neradi jsme se rozchá-
zeli k domovu. Děkujeme tímto pořadatelům
a organizátorům, dále organizacím, které se
finančně podílely, ženám, které napekly zá-
kusky i těm, které nás obsluhovaly a všem
účinkujícím v kulturním programu, včetně
vytrvalých muzikantů. Všem vřelé díky.

Jak, kdy a proč vznikl památný den 8. bře-
zen – MDŽ?

Na mezinárodní konferenci žen, konané
v dánské Kodani v roce 1910, navrhla němec-
ká socialistka Klára Zetkinová, aby 8. březen
se stal mezinárodním dnem boje žen za jejich
sociální práva. Termín byl zvolen na paměť
dne, kdy o dva roky dříve (1908) došlo k ob-
rovské stávce žen – šiček v New Yorku. Ze

všech dílen vyšly tisíce žen do ulic, aby
protestovaly proti špatným pracovním pod-
mínkám, proti malým a ještě snižujícím se
mzdám, proti propouštění z práce, za kratší
pracovní dobu (pracovaly tenkrát 12 až 16 ho-
din denně) a za volební právo žen. Protestní
shromažďování žen pokračovalo i u nás, zvláš-
tě když nastala několikaletá celosvětová krize
a nezaměstnanost (1929 – 1934), která se roz-
šířila z Ameriky i do všech evropských zemí,
tedy i do Československa a dosáhla miliónu
nezaměstnaných. Vznikla v roce 1929 po kra-
chu na newyorské burze. Dělnické ženy a je-
jich děti trpěly bídou a hladem. Když tenkrát i
náš otec – velmi pracovitý člověk – jako sta-
vební dělník ztratil práci, než našel novou,
krátkodobou, dočasnou, živila nás maminka.
Šila na stroji pro obchodníka prádlo. Deset ho-
din denně šlapala šicí stroj a za 6 dní v týdnu si
vydělala pouhých 48 korun. A to bylo pro
čtyřčlennou rodinu. Stalo se občas, že mě po-
slala k pekaři pro chleba na dluh, že to zaplatí
při sobotní výplatě (mě bylo 12 let – psal se
rok 1932). Podpory pro nezaměstnané nebyly,
jen někdy od obce „žebračenka“, tj. poukázka
na potraviny za 10 korun na týden. 1 kg cukru
= 6,40 Kč, 1 kg mouky = 3,40 Kč a za 20 halé-
řů sůl nebo krabička sirek.

Tenkrát 8. březen nebyl žádnou oslavou
jako dnes, ale protestem proti nezaměstnanosti
a bídě.

Současný Mezinárodní den žen je uznán
světovou organizací OSN a uznává se na ce-
lém světě. Jen u nás jsou výjimky.

Poděkování a vzpomínku připravila
Miloslava Fučíková

Otevření dětského hřiště v Zámeckém parku
Předání a otevření hřiště proběhne 30. dubna 2006

ve 13.00 hodin v Zámeckém parku.
Soutěže jsme připravili, odměny jsme nakoupili, občerstvení zajištěno,

posezení připraveno.
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DĚTSKÝ MASOPUST
Jako každý rok vyšla do ulic zajímavá parta masek. Však už je to

tradice, že den před Masopustem chodí ulicemi Nových Hradů koleda
menší – koleda dětská.

Příprava začíná nejméně měsíc dopředu náborem malých koledníč-
ků. Ti musí umět zpívat, pochodovat a tančit. Pro každého je to velká
čest, když je vybrán do koledy.

Městem pak prochází nejen masopustní koleda, ale také nejrůznější
masky. Letos jste mohli vidět vodníka, čerta, indiána, babičku, jaro…

Děti i rodiče, kteří jim pomáhali s výběrem masek, se opravdu letos pře-
konali.

Mladá muzika krásně hrála, sluníčko nám přálo a svítilo nám na ces-
tu. Když dětská masopustní koleda prošla městem, čekalo v jídelně
školní družiny malé koledníčky a masky krásně připravené občerstve-
ní. Po tak náročném dni si ho děti opravdu zasloužily.

My vychovatelky ŠD děkujeme našim kuchařkám za krásně prostře-
nou a upravenou tabuli a děkujeme také všem, kteří dali koledě plno
dobrůtek i peněžní dary.

Organizátorky a koledníčci ze ŠD U klouzajícího sluníčka

ZO ČSOP Nové Hrady
zve děti i dospělé na akci

DEN ZEMĚ
sobota 22. dubna 2006
sraz v 9.00 hodin před

základní školou u hradu

(předpokládaný návrat
domů kolem poledne)

Tentokrát půjdeme do Tereziina údo-
lí, kde budeme zjišťovat stav naučné
stezky po letošní dlouhé zimě a ukli-
díme případný nepořádek podél cest.

Vezměte si vhodné oblečení a rukavi-
ce, ostatní pomůcky zajistí členové
ČSOP.

Program Dne Země je součástí dlou-
hodobé hry Expedice Osmoderma
eremita, proto se těšíme nejen na děti,
které se již do expedice zapojily, ale i
na nové členy.

Zápis do Mateřské školy Nové Hrady
pro školní rok 2006-2007 se bude konat 6. a 7.4.2006
Nezapsané děti nemohou být z rozpočtových důvodů

v průběhu roku přijímány!
Těšíme se na Vás i Vaše děti!

Společnost Rožmberk o.p.s. plánuje
pořádat v Muzeu Kojákovice

PRŮVODCOVSKÉ
KURZY

O čem to bude?
Budeme si povídat a promítat obrázky o histo-
rii obce a celého regionu, taky o tom, jak si
udělat rodokmen vlastní rodiny, jaké zajíma-
vosti jsou v obci a jejím okolí a podobně. Taky
si budeme povídat a promítat obrázky z cest
do zahraničí a vyrazíme na výlety do okolí.
Muzeum Kojákovice bude naší základnou.

Kdy a kde to bude?
První kurz proběhne od 18. do 28.4.2006 v
Kojákovicích a bude určen zájemcům z místa
a blízkého okolí.

Co to bude stát?
Kurzy jsou zdarma, veškeré náklady, včetně
obědů jsou hrazeny Společností Rožmberk
o.p.s.

Pro koho jsou určeny?
Pro všechny, kteří jsou momentálně bez prá-
ce, nebo pečují o dítě, či člena rodiny.

Jak se přihlásit?
Co nejdříve u Olgy Černé
tel.: 384 724 698, mobil: 602 47 16 53.
Můžete i na e-mail: cerna@rozmberk.org

Společnost Rožmberk o.p.s. plánuje
pořádat v Nových Hradech

Drobná řemesla
- tkaní a vitráže

O čem to bude?
V historické kovárně na Nových Hradech se
budeme pod vedením Andrey Koblasové učit
tkát a pod vedením Petra Schvarcenberka bu-
deme dělat vitráže.

Kdy a kde to bude?
Dvoudenní kurz proběhne o víkendu, ve
dnech 22. - 23.5.2006 v historické kovárně
v Nových Hradech.

Co to bude stát?
Kurzy jsou zdarma, veškeré náklady včetně
stravování a ubytování jsou hrazeny Společ-
ností Rožmberk o.p.s.

Pro koho jsou určeny?
Pro všechny, kteří jsou momentálně bez práce,
nebo pečují o dítě, či člena rodiny.

Jak se přihlásit?
Co nejdříve u Olgy Černé, adresa: Spol.
Rožmberk o.p.s., P.O.Box 41, 379 01 Třeboň
tel.: 384 724 698, mobil: 602 471 653. Můžete
i na e-mail: cerna@rozmberk.org
Budou ještě další kurzy drobných řemesel?
Ano, plánujeme podmalbu na skle, výšivku
rybími šupinami, paličkování, šití panenek,
patchwork, či jiné práce s textilem - lze při-
způsobit zájmu uchazečů



duben 2006 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

Novohradská flétna - 3. ročník
12. květen 2006 Nové Hrady

PŘIHLÁŠKA

Škola (adresa, tel.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno soutěžícího . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kategorie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Časový limit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Repertoár . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno a podpis učitele: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Správnost údajů potvrzuje - ředitel školy: . . . . . . . . . . . .

Novohradská flétna 3. ročník
soutěž mladých interpretů

12.květen 2006  -  Státní hrad Nové Hrady
Soutěž je určena hráčům na flétny zobcové a příčné

Podmínky pro 1. a 2. kategorii:
• soutěžní repertoár bude přednesen s doprovodem klavíru, kytary

• žák zahraje 1 skladbu z oblasti klasické hudby

Podmínky pro 3.- 7. kategorii:
• repertoár bude přednesen s doprovodem klavíru, kytary

• žák zahraje 1 klasickou nebo barokní skladbu

• 1 skladbu z oblasti moderní nebo populární hudby

• z toho 1 skladbu zpaměti

Zobcová flétna - A
kategorie rok narození časový limit

1 do 1999 včetně 2 - 4 min.

2 1998, 1997 3 - 6 min

3 1996, 1995 4 - 8 min.

4 1994, 1993 5 - 8 min.

5 1992, 1991 6 - 10 min.

6 1990, 1989 7 - 10 min

7 1988 a starší 8 - 12 min.

Flétna příčná - B
kategorie rok narození časový limit

1 do 1997 včetně 3 - 6 min.

2 1996, 1995 4 - 7 min.

3 1994, 1993 5 - 8 min.

4 1992, 1991 6 - 10 min.

5 1990, 1989 8 - 12 min.

6 1988 a starší 10 - 15 min.

Přihlášky:
zasílejte, prosím, do 15. dubna 2006 na adresu:
Základní umělecká škola, Sokolská 1052, 37401 Trhové Sviny
Porota: V porotě usednou přední pedagogové těchto oborů, budou os-
loveni i výkonní umělci.
Doprava: z Č.Budějovic do Nových Hradů autobusem – cesta trvá cca
1 hodinu: v 6.50 hod., v 9.05 hod. s přestupem v T. Svinech, v 11 hod.
odjezd zpět z N. Hradů do Č.Budějovic v 13.45 hod., v 15.25 hod.,
v 17.30 hod. s přestupem v T. Svinech a ve 20.00 hod.
Vstupní poplatek na žáka činí 70 Kč,zaplatí účastníci při prezentaci
Pro účinkující bude připraveno občerstvení
Jízdné neproplácíme Těšíme se na vaši návštěvu!
Nabízíme příjemný den prožitý v Nových Hradech, kde můžete navští-
vit i řadu kulturních a přírodních zajímavostí (Státní hrad, kostel s kláš-
terem servitů, zámek, nedaleké Terčino údolí…)

„Velikonoce na kovárně“
sobota 15.dubna 2006
Společnost Rožmberk o.p.s. pořádá
již tradiční velikonoce na kovárně.

Od 10.00 hodin se bude péct tradiční velikonoční pečivo.

Nejen děti, ale i dospělí si budou moci vyzkoušet pletení po-
mlázky, či malování velikonočních vajíček.

Návštěvníci mohou shlédnout ukázky kování v historické
kovárně a také pletení košíků z loubků.

Společné setkání zakončíme v 16.00 hodin

Společnost Rožmberk o.p.s. pořádá

K o š í k á ř s k ý k u r z
Co se tam bude dělat? Pod vedením zkušeného košíkáře se naučíte
připravit materiál a plést košíky a misky z borových loubků.

Kdy a kde to bude? Kurz proběhne od 3. do 8.4.2006 v Tušti (část
obce Suchdol nad Lužnicí) v košíkářské dílně  Milana Macha.
Co to bude stát? Kurzy jsou zdarma, veškeré náklady, včetně ubyto-
vání a stravování v místním penzionu jsou hrazeny Společností
Rožmberk o.p.s.
Pro koho jsou určeny? Pro všechny, kteří jsou momentálně bez prá-
ce, nebo pečují o dítě, či člena rodiny.
Jak se přihlásit? Co nejdříve u Olgy Černé, adresa: Spol. Rožmberk
o.p.s., P.O.Box 41, 379 01 Třeboň, tel.: 384 724 698, 602 47 16 53.
Můžete i na e-mail: cerna@rozmberk.org
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VELIKONOČNÍ PROGRAM
V NOVOHRADSKÉM KLÁŠTEŘE

A FARNOSTECH
• Velikonoční tvořivé dílny

Ve dnech 4.-6. dubna proběhnou v novo-
hradském klášteře velikonoční tvořivé díl-
ny. Pro veřejnost budou otevřené ve středu
5. dubna od 14:00 do 17:00. S sebou je třeba
si přinést vyfouklá vajíčka (5-8 ks), stužku
nebo lýko, březové větvičky a drobný fi-
nanční příspěvek na další materiál.

• ZELENÝ ČTVRTEK 13. dubna
Večerní mše na památku Večeře Páně
v kostele v 17:00. Po mši svaté bude násle-
dovat adorace v klášterní kapli.

• VELKÝ PÁTEK 14. dubna
Obřad na památku Umučení Páně v kostele
v 15:00
Křížová cesta v klášterní zahradě v 20:00

• BÍLÁ SOBOTA 15. dubna
Velikonoční vigilie společná pro všechny
naše farnosti začne společným shromáždě-
ním před vchodem do kostela ve 20:00. Po
obřadech bude následovat průvod po novo-
hradském náměstí.

• BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně 16. dubna
Mše svatá v kostele v 9:00

Hradní novinky
S příchodem jara se opět otevírají brány

hradů a zámků. Nejinak je tomu i na hradě
v Nových Hradech, kde již v první dubnový
víkend přivítáme nedočkavé návštěvníky.

Pro letošní sezónu jsme připravili několik
novinek. Po úspěšné podzimní premiéře nové
prohlídkové trasy, mapující kulturu bydlení
přelomu 19. a 20. století, je možno tuto expo-
zici nazvanou Byt panského úředníka zhléd-
nout v dubnu vždy v sobotu a v neděli ve
14.00, v květnu, červnu a září denně kromě
pondělí v časech 11.00 a 14.00 hodin a v prů-
běhu letních prázdnin denně v 11.00, 13.00 a
15.00 hodin. Výše vstupného je pro dospělé
40 Kč a pro děti, studenty a seniory starší 65
let 25 Kč. Tato prohlídková trasa končí na do-
sud nepřístupné dřevěné pavlači, odkud se
návštěvníkům nabízí jedinečný výhled na
hradní nádvoří i město.

Také klasický prohlídkový okruh nezůsta-
ne ochuzen o novinky. Návštěvníci se mohou
těšit na rozšíření sbírky skla zejména o nové
přírůstky z hyalitového skla. Provozní doba
zůstává oproti loňsku nezměněna, v dubnu je
možná návštěva o víkendech od 9.00 do
16.00, v květnu a září denně kromě pondělí ve
stejném čase, v červnu od 9.00 do 17.15 a ve
shodném čase i v průběhu července a srpna,
ovšem denně včetně pondělí. Cena zůstává
nezměněna 60 Kč pro dospělé a zlevněné

vstupné 30 Kč pro výše specifikované náv-
štěvníky.

V průběhu sezóny se rovněž můžete těšit
na příležitostné výstavy a kulturní pořady,
které zajišťuje na nádvoří hradu místní KIC
(divadelní představení, koncerty etc.).

A ani letos nebudou chybět oblíbené noční
prohlídky hradu v doprovodu historických
postav (22.7.) a v závěru sezóny podzimní
hradní slavnosti.

Všem čtenářům Novohradského zpravo-
daje přejeme krásné nadcházející jarní dny a
těšíme se na Vaši návštěvu.

Správa státního hradu Nové Hrady

Okénko do knihovny
� Vlatimil Vondruška: Znamení rožmber-

ské růže, aneb tři zločiny, které rozřešil
královský prokurátor Oldřich z Chlumu.
Tento prokurátor narazí nedaleko hradu
Bezdězu na umírajícího mnicha. Od něho
se dozví, že se připravuje zavraždění Pře-
mysla II. Otakara. Okamžitě odjíždí krále
varovat. Na pražském hradě dojde k
vraždě muže, který mohl o spiknutí podat
svědectví...

� Gabriella Magriny: Jako diamant. Hlavní
hrdinka románu, Saša Kómarová, se naro-
dila v Praze, v maďarské rodině. Její příběh
však začíná v Americe 30. let, kde se chu-
dá, ale krásná a velice ctižádostivá Saša
rozhodne pro kariéru, bohatství a moc.
Uzavírá sňatek s advokátem a porodí mu
syna. Vrhá se do podnikání v kosmetickém
průmyslu a postupně si získává postavení
na světových trzích. Za své úspěchy však
také platí... Působivý, vzrušující román má
téměř detektivní zabarvení a svým napína-
vým dějem upoutá čtenáře až do poslední
stránky. Příběh je současně perfektním ob-
razem prostředí, prosyceným atmosférou
různých epoch a různých zemí.

� Michael Allin: Zuráfa. Příběh žirafy a její
dlouhé cesty z černé Afriky až do srdce
Paříže. Barvitý, dojemný i poučný je pravdi-
vý příběh o dlouhém putování první žirafy,
která se ocitla na evropské půdě. Vše začalo
koncem roku 1826 velkorysou nabídkou
Muhammada Alího, egyptského místokrále,

francouzskému králi Karlu X. Egyptský mo-
narcha se rozhodl poctít evropského kolegu
darem vpravdě královským. Nebylo jím nic
jiného než - živá žirafa! Celých osmnáct let
pak žirafí hvězda, jíž Michael Allin ve své
knize přisoudil jméno Zuráfa (arabsky “roz-
tomilá”, “půvabná”), přijímala hold svých
obdivovatelů, kteří se přicházejí potěšit její
exotickou krásou.

� Sándor Márai: Svíce dohořívají. Rámec
novely Svíce dohořívají tvoří setkání dvou
přátel, absolventů vojenské školy ve Vídni,
po více než čtyřiceti letech. Setkání se ode-
hrává v kulisách duchovní atmosféry a
skrytého řádu hodnot, které zanikly zároveň
s rozpadem Rakouska-Uherska. V dramatu
dávné vášně a zrady je řečeno vše podstat-
né, co kdy bylo vysloveno o přátelství, stáří,
lásce, vztahu k životu a ke světu. V osudo-
vém příběhu obou mužů jako by bylo sou-
středěno to nejlepší, co kdy ze sebe vydala
středoevropská kultura. Novela se setkala s
nečekaně velkým úspěchem v německém a
italském jazykovém prostředí, kde dosáhla
statisícových nákladů.

J. Janošková, knihovnice

Město Nové Hrady
a Informační centrum zve na

vernisáž výstavy
„Novohradsko bez hranic

aneb
Fotografování jako společná řeč“

Výstava fotografií je jedním z výsledků
stejnojmenného projektu, který byl zamě-
řený na zlepšování vzájemné komunikace
a vazeb pracovníků informačních center
z oblasti české a rakouské strany Novo-
hradských hor. Mimo nich se do projektu
zapojili i lidé z příhraničí různých profesí
se zájmem o přírodu a fotografování v dané
oblasti.

Vernisáž se uskuteční v sobotu
8.dubna 2006 od 15 hodin

v Koželužně
Do června bude výstava otevřena veřejnos-
ti dle rozpisu, který bude zveřejněný v In-
formačním centru Nové Hrady.

Od 1.července pak bude přesunuta do pros-
tor Státního hradu Nové Hrady.

Projekt „Novohradsko bez hranic aneb fotogra-
fování jako společná řeč“ je financován z prog-
ramu INTERREG IIIA – Dispoziční fond.

P O Z V Á N K A
Tělovýchovná jednota Nové Hrady za podpory Městského úřadu

Nové Hrady vás zve dne 30.4.2006 od 17.00 hodin na stavění májky
s pálením čarodějnic, které se uskuteční na fotbalovém hřišti TJ
v Nových Hradech. Buřty jsou zajištěny. Srdečně zvou sportovci.
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - DUBEN 2006

� Co je šeptem
V životě Sarah vládne pořádný chaos. Svému
příteli slíbila, že si ho vezme, ale teď v ní toto
závažné rozhodnutí vzbuzuje strach. Také její
kariéra v deníku The New York Times je
značně nejistá. A aby toho nebylo málo, její
sestra Annie se má zanedlouho vdávat a Sarah
se tedy musí vydat do Kalifornie na její svat-
bu, což ovšem také znamená, že bude nějaký
čas trávit s rodinou. Jediná věc, díky které se
rodinná sešlost dá přežít, je přítomnost její či-
perné babičky Katharine, které v nestřežené
chvíli ujede, že matka Sarah se před třiceti
lety, těsně před svatbou, spustila s tajemným
mladým mužem a podle této „zaručené“ zprá-
vy byl tehdy natočen úspěšný film. Sarah věří,
že tento dávný příběh může být klíčem k její
pravé identitě a proto se svým přítelem odletí
do New Yorku, aby tam vyhledala matčina
někdejšího spolužáka, Beau Burroughse, kte-
rý je v současnosti slavným internetovým
multimilionářem. Tento muž, s pravděpodob-
ností rovnou jistotě, není jejím pravým otcem,
ale někým, do koho by se bez problému zami-
lovala i ona. Toto podivné setkání ji vede zpět
k tomu, co sice nejlépe zná, ale čemu zároveň
naprosto nerozumí - ke své rodině ...

� Žít po svém
Žít po svém je příběh rančerské rodiny, která
byla rozdělena a nyní se snaží zhojit staré rány
a odpustit. Einar Gilkyson, zkušený rančer na
odpočinku dlouho žije jen ze svých vzpomí-
nek. Stále je zničen ze smrti svého jediného
syna, ke které došlo před deseti lety. Nyní trá-
ví svůj čas staráním se o nájemníka na svém
ranči - jediného důvěrného přítele Mitche,
který byl ošklivě zraněn při střetu s grizzlym.
Einarův poklidný život obrátí vzhůru nohama
příjezd jeho snachy Jean, kterou Einar viní ze
smrti svého syna. Jean však přijíždí se svou
dcerkou Griff, o které tvrdí, že je Einarovou
vnučkou. Jedenáctiletá dívka je z rančerského
života nadšená. Pro Einara, který už na život
rezignoval, je zvídavá Griff vytržením ze ste-
reotypu, se kterým se již smířil.

� Důkaz
Důkaz je podmanivým příběhem o mladé
ženě, kterou pronásleduje minulost jejího otce
a stíny její vlastní budoucnosti. Důkaz odha-
luje spojitost mezi genialitou a šílenstvím,
křehkým přátelstvím mezi otci a dcerami a
významem pravdy a rodiny.
Catherine strávila roky péčí o svého brilantní-
ho, ale rozkolísaného otce, matematického
génia. V podvečer svých 27. narozenin se
musí tato mladá dáma poprat nejen s příjez-
dem své sestry Claire, se kterou si nemá již co
říci, ale také s pozorností Hala, otcova bývalé-
ho studenta, který chce najít v otcových zápis-
cích důležitý základ pro další matematickou
práci.

sobota 1.4. 20.00 hod.

• SAW II (93 min.)
Z téhle show se vypadnout nedá. V téhle show
se nehlasuje. V téhle show prostě přežijete,
nebo ne.
Americký kinedrilový horor je zpátky!
Přístupné od 15 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 5.4. 20.00 hod.

• CO JE ŠEPTEM (97 min.)
Podle skutečné fámy...
Komedie USA. Hrají Jennifer Aniston, Kevin
Koster, Shirley MacLaine.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 8.4. 20.00 hod.

• JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
(112 min.)

Nová rodinná komedie Marie Poledňákové o
tom, že nikdo nechce zůstat sám.
Přístupné.
Vstupné 60 Kč

středa 12.4. 20.00 hod.

• V MOCI ĎÁBLA  (119 min.)
Strhující souboj mladé dívky se samotným
ďáblem.
Mysteriózní drama USA inspirované skuteč-
nou událostí.
Přístupné od 15 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

sobota 15.4. 20.00 hod

• ŽÍT PO SVÉM (107 min.)
Tajemství mají vlastní život.
Příběh rančerské rodiny, která byla rozdělena
a nyní se snaží zhojit staré rány.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 19.4. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• LETOPISY NARNIE:
LEV ČARODEJNICE A SKŘÍŇ
(140 min.)

Prožijte neopakovatelná dobrodružství v zemi
plné kouzel a zázraků.
Nadčasové dobrodružství z pera slavného spi-
sovatele C. S. Lewise
Přístupné od 10 let, film v původním znění s
titulky.
Vstupné 40 Kč

středa 19.4. 20.00 hod.

• PANIC JE NANIC (96 min.)

... aneb návod, jak si konečně dosyta užít
prázdniny.

Český film Ivo Macharáčka.

Přístupné od 15 let.

Vstupné 55 Kč

sobota 22.4. 20.00 hod.

• DŮKAZ (99 min.)

Dá se dokázat pravda? Dá se dokázat láska?
Dá se dokázat genialita?

Drama USA. Hrají Antony Hopkins a Gwy-
neth Paltrow.

Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky.

Vstupné 55Kč

středa 26.4. 20.00 hod.

• FIMFÁRUM 2 (90 min.)

Pohádek není nikdy dost. A navíc, tohle ne-
jsou jen tak ledajaké ...

Čtyři zbrusu nové pohádky "pro chytré děti a
chytré dospělé" z oblíbené knihy Jana Weri-
cha. Přístupné.

Vstupné 55Kč

sobota 29.4. 20.00 hod.

• UNDERWORLD: EVOLUTION (106
min.)

Ve filmu Underworld: Evolution nabírá dlou-
holetý spor mezi upíry a vlkodlaky nových
rozměrů, začínají krvelačné hody, boj zapově-
zené lásky a čas na velkolepou pomstu.

Přístupné od 15 let, film v původním znění s
titulky

Vstupné 55Kč

Připravujeme
Květen

• Pýcha a předsudek
• Hooligans
• Rafťáci
• Základní instinkt 2,

Červen
• Tygr a sníh
• Prime
• Účastníci zájezdu
• Bambi 2.
• Utajený

Červenec
• Šifra mistra Leonarda
• Karkulka
• Producenti



16 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2006

POZVÁNKA
TJ Sokol Nové Hrady, oddíl kuželek

pořádá

3. ročník
mezipodnikového turnaje
o putovní pohár starosty

města Nové Hrady
Termín konání:
8.4. – 9.4.2006 v Kuželně Nové Hrady
Startovné: 250,- Kč za družstvo
Ceny:
družstvo: 1. místo Putovní pohár a věcná cena

2. – 3. místo věcná cena
jednotlivci:

1. – 5. místo: věcná cena
Hrací systém:
čtyřčlenná družstva, každý jednotlivec 100
hodů sdružených
Vedení turnaje:
Ředitel: František Kříha
Hlavní rozhodčí: Stanislav Sladký
Rozhodčí: Milan Bedri, Jaroslav Balabán
Jízdné si hradí každý sám, sportovní úbor a
sportovní obuv vzít sebou. Občerstvení zajiš-
těno.

Těšíme se na Vaši účast a shledání s Vámi
Za TJ Sokol Stanislav Sladký

Město Nové Hrady ve spolupráci s TJ Sokol Nové Hrady
pořádá

Velikonoční koulení o ceny
v kuželně v Nových Hradech ve dnech 15.-16.4.2006

(rozpis hodin uveden na plakátech)
spolufinancováno Evropskou unií EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM INTERVENČNÍM
A ZÁRUČNÍM FONDEM (EAGGF)

POZVÁNKA TJ Sokol Nové Hrady, oddíl kuželek pořádá

3. ročník turnaje „Memoriál Josefa Machutky“
na 4 x 100 hodů sdružených o putovní pohár

Termín konání: 21.4. – 22.4.2006 v Kuželně Nové Hrady
Startovné: 250,- Kč za družstvo, zaplacené před startem družstva
Ceny: družstvo: 1. místo Putovní pohár a věcná cena, 2. – 3. místo věcná cena

jednotlivci: 1. – 5. místo věcná cena
Hrací systém: čtyřčlenná družstva, každý jednotlivec 100 hodů sdružených
Vedení turnaje: Ředitel: František Kříha

Hlavní rozhodčí: Stanislav Sladký
Rozhodčí: Milan Bedri, Jaroslav Balabán

Závazné písemné přihlášky posílejte do 8. 4. 2006 na adresu:
Stanislav Sladký, Vilová čtvrť 294, Nové Hrady

Jízdné si hradí každý sám, sportovní úbor a sportovní obuv vzít sebou .Občerstvení zajištěno
Těšíme se na Vaši účast a shledání s Vámi

Za TJ Sokol Stanislav Sladký

P O Z V Á N K A
Tělovýchovná jednota Nové Hrady

zve všechny členy zdejší TJ na
výroční členskou schůzi,

která se koná dne 14.4.2006 od 18.00 hodin
v Novohradské restauraci (U Nováka).

Za výbor TJ Ivan Dorotovič, předseda

Prodej moravských
sudových vín

Michaela Trajerová
Ke střelnici, Trhové Sviny

Prodejní doba
Út, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hodin
So: 9.00 – 12.00 hodin
Jakostní odrůdová vína, osm druhů

cena od 44,-Kč/1 litr, dle ročníků a druhů

Tel. 602 667 105

kontakt:
Dana Melhubová, Bonum CZ s.r.o

Revoluční 228, České Velenice
tel. 384 794 479, 723 323 069

e-mail: bonum@tiscali.cz

Restaurace HRADNÍ ŠENKOVNA
Vás všechny zve do své stylové, dobové restaurace na hlavním ná-
dvoří starého hradu v Nových Hradech. Přijďte na dobré občerstvení
a příjemné posezení. Můžete zde posedět v buquoyském sále, který
připomíná dávné doby. Kapacita restaurace: buquoyský sál 40 míst,
alchymistický bar 20 míst, venkovní posezení na nádvoří 60 míst.

Od 1. dubna do 31. dubna 2006
máme otevřeno od čtvrtka do neděle:

Čtvrtek: 11:00 – 21:00
Pátek: 11:00 – 22:00
Sobota: 11:00 – 22:00
Neděle: 11:00 – 20:00

Těšíme se na Vaší Návštěvu!
Kontakt:
Roman Koňa, tel.: 386 361 102, mobil: 720 102 614, 774 036 356

Vedení  účetnictví,
daňové  evidence
a  mzdové agendy
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Uhelné sklady
Ledenice

nabízejí:
• kvalitní uhlí dovezené přímo z uhelných pánví

Bílina - Ledvice do Ledenic
zaplachtovanými kamiony

• brikety i pytlované

• rozvoz uhlí zdarma nad 10q

Uhelné sklady Ledenice teplo vašeho domova.

Pracovní doba:
Po -  pá  7-17 hod.

sobotní prodej a rozvoz 7-12 hod.

Manda Antonín, Ledenice 515, 373 11
tel. 387995427, 607100980

Od 27.2.2006 po těžké zimě
co nejdelší jarní slevy !!

Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová nabízí v obou trafikách:

• Noviny a časopisy, i na objednávku

• Dioptrické brýle

• Školní potřeby

• Kupony do mobilů

• Pohledy a mapy

• Audio, video kazety

• CDR, DVD - R

PRÁDELNA
ŽOS České Velenice servis

Jana Pernera 159, České Velenice
����

Praní a žehlení stolového prádla,

ložního prádla, praní
a plisování záclon, závěsů, opon, dek,

praní pracovních

a zdravotních oděvů apod.

Po dohodě zajišťujeme dopravu prádla.
����

kontakt: 606 152 193
E-mail: pradelna@zos-cv.cz

Více informací a ceník na:
www.zos-cv.cz/servis

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411
e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE
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Uhelné sklady Suchdol nad Lužnicí
(u železničního nádraží)

KONTAKT:
Tomáš Staněk
Palackého 252

378 06 Suchdol nad Lužnicí
e-mail:

tomuhlobaron@seznam.cz

Tel.: 723 738 553
384 782 209

nabízíme:
hnědé uhlí mostecké,

bílinské a brikety

uhlí je neustále
uskladněno pod plachtami

složení dopravníkem
až do vaší uhelny

příznivé ceny
po celý rok
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