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Znění s velkým „Z“ provázelo mnohé přes-
polní i novohradské lidičky druhý červencový
víkend při hudebním festivalu Novohradské
Znění 2007.

Už samotné slovo „znění“ vyvolává pocit
něčeho příjemného, libozvučného či harmo-
nického. Pokud něco zní, naše uši (a často i
celá hlava) jsou najednou naladěny přijímat
jakousi příjemnou mozaiku tónů, pocitů a
prožitků a tělu je z toho většinou moc dobře.
Jenže, aby takováhle pěkná mozaika a harmo-
nie mohla vzniknout, musí být nejprve uši (a
často i celá hlava) ochotny přijímat a vstřebá-
vat tu směs tónů, pocitů a prožitků, a co víc,
přímo se těšit, co nového zase uslyší, ucítí a
prožijí, dokud ještě žijí.

A pak to v těch uších (a často i v celé hlavě)
pořádně Zazní… Začneme rozumět a chápat
odlišnosti a ojedinělosti nejen hudební, ale i lid-
ské, povahové a věcné a jsme rádi, že můžeme
v tak pestré mozaice žít. Obohacuje nás to. Je
zbytečné se bránit, je škoda nepřijímat.

Tak nějak mi zněl v uších (a často i v celé
hlavě) ten zajímavý hudební, lidský a pracov-
ní festivalový víkend při Novohradském Zně-
ní 2007. Květa Jarolímková

Chris Amrhein na sobotním večerním koncertu

Neodolatelná princezna z představení „O panně Zuzaně a draku P(O)žíráku“. Divadlo Kapsa
rozesmálo na hradním nádvoří  nejen děti, ale i dospělou část publika

Hudební podvečery
na novohradském

náměstí
����

4. srpna 2007 – Sunny Band
a

10. srpna 2007 – Mladá kapela
����

Pozvánka na posezení,
poslouchání

i zazpívání u kašny.

Znějící červencový víkend

DISKOTÉKA  NA  KONCI  PRÁZDNIN
Moderátor – D.J. LUBOŠ  VORÁČEK, rádio GOLD

31. srpna 2007 od 20 hodin, sál hotelu Máj, Nové Hrady
Vstupné 50,-Kč. Pořádá KIC Nové Hrady a D.J.M.Agency
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Zápis z 20. schůze rady města
ze dne 6.6. 2007

� 1. Žádost o průjezd komunikacemi v ma-
jetku města
Rada města obdržela žádost ŽSD a.s. Hlin-
ky 40/102, Brno o vyjádření k možnosti
průjezdu po místních komunikacích v ma-
jetku Města Nových Hradů z důvodu odvo-
zu materiálu ze stavby opravy železniční
stanice Nové Hrady. Rada souhlasila s pro-
vozem po místních komunikacích za těchto
podmínek : Před začátkem stavby dojde
k místnímu šetření, které zdokumentuje
stav komunikace. Tohoto šetření se zúčast-
ní pověřená osoba za Město Nové Hrady.
Po skončení akce bude komunikace uvede-
na do původního stavu. Komunikace bude
využívána pouze vozidly zajišťujícími stav-
bu, která budou označena povolením k to-
muto účelu.

� 2. Ohlášení konání taneční zábavy
Rada obdržela ohlášení konání taneční zá-
bavy na louce v Údolí u Nových Hradů od
Sboru dobrovolných hasičů Údolí, která se
bude konat dne 21.7. 2007 na pronajatém
pozemku – louka u Motorestu v Údolí. Ta-
neční zábava bude součástí hasičské sou-
těže Memoriál Zdeňka Šavela. Rada města
souhlasila s konáním taneční zábavy.

� 3. Nákup sekačky – TSM Nové Hrady
Rada byla starostou informována o žádosti
Technických služeb města o nutnosti náku-
pu sekačky vzhledem k tomu, že provozu-
schopnost stávající sekačky je na hranici
možností tohoto stroje ( 9 let stáří, přes
3000 hodin provozu). V měsíci květnu 2007
provedl ředitel Technických služeb prů-
zkum trhu a oslovil firmy zabývající se pro-
dejem zahradních traktorů, žádný stroj
však nedosahuje kvalit sekačky Etesia, kte-
rá je vyzkoušena v místních podmínkách
po dobu 9 let. Rada souhlasila s nákupem
sekačky Etesia a doporučuje využití leasin-
gu na dobu 3 let.

� 4. Uvolnění bytů
Rada obdržela dopis pana Igora Ševčoviče,
Byňov 31, o odstoupení nároku na přiděle-
ný byt z důvodu finančních prostředků,
dále rada města obdržela sdělení TSM
Nové Hrady o odmítnutí přiděleného bytu
paní Alenou Pešlovou. Rada vzala odmít-
nutí přidělených bytů na vědomí a pověřila
tajemníka opětovným zveřejněním uvolně-
ných bytů v Nových Hradech, 5. května
č.p. 170.

� 5. Reklamace vad
Rada obdržela dopis Stavební poradny,
spol. s r.o. České Budějovice se sdělením o
reklamaci vad v záruční době na stavbě „
Stavební úpravy suterénu a 1.N.P. Radnice
Nové Hrady“. Rada vzala obsah dopisu Sta-

vební poradny spol. s.r.o. České
Budějovice ze dne 31.5. 2007 na vědomí.

� 6. Žádost  o odkoupení pozemku
Rada města obdržela žádost Květoslavy Ze-
lené a Štěpána Bráchy o odkoupení poze-
mku parc. č. 311/22 v k.ú. Nové Hrady o
celkové výměře 801 m². Rada konstatova-
la, že záměr prodeje pozemku byl řádně
zveřejněn dne 21.5. 2007 a sejmut z úřední
desky dne 5.6. 2007. Rada souhlasila s pro-
dejem pozemku parc. č. 311/22 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 801 m2 a postoupila pro-
jednání prodeje zastupitelstvu města No-
vých Hradů.

� 7. Pořádání akcí TJ Sokol
Rada obdržela dopis Tělocvičné jednoty
Sokol Nové Hrady s oznámením počtu
uskutečněných sportovních akcí do 14.5.
2007. Rada vzala obsah dopisu Tělocvičné
jednoty Sokol Nové Hrady ze dne 17.5.
2007 na vědomí .

� 8.Navýšení příspěvku na činnost
Rada města obdržela a projednala dopis Tě-
locvičné jednoty Sokol Nové Hrady se
žádostí o navýšení příspěvku na činnost pro
rok 2007, vzhledem k postupu družstva „A“
do vyšší soutěže. Tělocvičná jednota Sokol
požaduje navýšení dotace na činnost o část-
ku 25 – 30 tis. Kč. Rada souhlasila s navý-
šením příspěvku na činnost v roce 2007 o
15.000,-  Kč.

� 9. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
práva věcného břemene
Rada města obdržela návrh Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva věcného
břemene mezi Městem Nové Hrady a Povo-
dím Vltavy státní podnik,Litvínovská 5,
České Budějovice v k.ú. Údolí u Nových
Hradů za účelem zřízení a provozování
shybky splaškové kanalizace pod dnem
řeky Stropnice nad mostem silnice II/ 156.
Rada vzala obsah Smlouvy o smlouvě bu-
doucí o zřízení práva věcného břemene na
vědomí a postoupila ji na jednání zastupi-
telstva města Nových Hradů.

� 16.  Jednací řády
Rada byla seznámena místostarostou Ing.
L. Kasanem s návrhy jednacích řádů ( Jed-
nací řád zastupitelstva města Nových Hra-
dů, Jednací řád kontrolního a finančního
výboru města Nové Hrady, Jednací řád
osadního výboru ). Rada souhlasila se zně-
ním jednacích řádů a postoupila je k projed-
nání zastupitelstvu města Nových Hradů.

� 17. Smlouva o dílo – zhotovení projekto-
vých prací
Rada byla starostou seznámena se Smlou-
vou o dílo na zhotovení projektových prací
„Zvýšený odrazový pruh a komunikace
v Údolí u Nových Hradů“ mezi Městem
Nové Hrady a zhotovitelem firmou ZESA
s.r.o. Jírovcova 21, České Budějovice.
Rada souhlasila se zněním smlouvy a pově-
řila starostu jejím podpisem.

INFORMACE Z RADNICE
Zápis z 21. schůze rady města
ze dne  21. 6. 2007

� 1. Výběrová komise – Rekultivace sklád-
ky Jižní město
Rada byla informována místostarostou Ing.
Kasanem o přípravě výběru zpracovatele
projektové dokumentace na rekultivaci
skládky Jižní město.
Rada pověřila provedením výběru finanční
komisi a navrhla doplnění výběrové komise
o další členy z důvodu řešení problematiky
stavební a životního prostředí: Ing. L. Ka-
san,  L. Prášil,  M. Šebelová .

� 2. Pojištění soch – Řezbářské symposium
2006
Rada byla informována paní Jarolímkovou,
pracovnicí KIC Nové Hrady, o nutnosti po-
jištění dřevěných soch vytvořených v rámci
Řezbářského sympozia 2006 v Nových Hra-
dech z důvodu podmínek ukončení tohoto
grantu. Výběrem pojišťovny bude pověřena
makléřská společnost F.M. Partner spol.
s.r.o. po stanovení podmínek pro pojištění.
Rada souhlasila s pojištěním dřevěných
soch a pověřila tajemníka výběrem po-
jišťovny ve spolupráci s pojišťovacím porad-
cem firmou F.M. Partner spol. s.r.o. České
Budějovice.

� 3. Zápis z jednání sociální komise
Rada města byla seznámena s obsahem zá-
pisu z jednání sociální komise konané dne
11. června 2007. Sociální komise doporuči-
la přidělení bytu 0+1 v DPS pro paní Marii
Koklesovou bytem Svaryšov. Rada souhla-
sila s přidělením bytu 0+1 v DPS pro paní
Marii Koklesovou. Na základě informace
sociální komise rada konstatovala, že
vzhledem k tomu, že není v současné době
žádný volný byt 1+1 v DPS Nové Hrady
k dispozici, není možno poskytnutout byt
1+1 v DPS pro manžele Pišanských, bytem
České Budějovice.

� 4. Stížnost nájemníků
Rada města obdržela dopis Technických
služeb města Nových Hradů o stížnostech
nájemníků domů čp. 11, 12 a 13 na narůsta-
jící nevhodné a nebezpečné chování zákaz-
níků Pizzerie v Nových Hradech,
především rušení nočního klidu, ničení
městského majetku, výtržností v bezpros-
tředním okolí Pizzerie, znečisťování veřej-
ných prostranství a hrozbou napadení
občanů. Rada vzala obsah dopisu na vědo-
mí a pověřila starostu města jednáním
s provozovateli Pizzerie v Nových Hradech
o nápravě zjišťovaných nedostatků.

� 5. Oznámení o neposkytnutí finančního
příspěvku
Rada města obdržela dopisy Jihočeského
kraje – Krajského úřadu, odboru kultury,
památkové péče a cestovního ruchu o ne-
poskytnutí finančních prostředků z grantů

pokračování na str. 3
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– Nemovité kulturní památky „ Obnova a
restaurování výmaleb místnosti 2.71/2.72,
ve II. podlaží Buquoyské rezidence, Nové
Hrady“ a „ Obnova a restaurování štukové
výzdoby a stěn ložnice hraběnky ve II. pod-
laží Buquoyské rezidence, Nové Hrady“.

� 6. Intenzifikace ČOV Nové Hrady – Pro-
vozní řád
Pan starosta informoval radu o Smlouvě o
dílo mezi Městem Nové Hrady a zhotovite-
lem Vodovody a kanalizace JČ a .s. o vy-
pracování provozní dokumentace -
provozního řádu pro stavbu „ Intenzifikace
ČOV Nové Hrady“. Rada souhlasila se
zněním Smlouvy mezi Městem Nové Hra-
dy a zhotovitelem Vodovody a kanalizace
JČ a.s. a pověřila starostu jejím podpisem.

� 7. Rozhodnutí – Podmínky hospodaření
na rybníce Byňovský
Rada obdržela dopis České inspekce život-
ního prostředí, oblastní inspektorát České
Budějovice o podmínkách hospodaření na
husí farmě na rybníce Byňovském v k.ú.
Byňov. Rada vzala dopis ČIŽP ze dne
19.6. 2007 na vědomí.

� 8. Smlouva obcí a měst proti daňové dis-
kriminaci
Rada byla informována starostou o Smlou-
vě obcí a měst proti daňové diskriminaci
zaslanou sdružením Nezávislí starostové ze
dne 12. června 2007. Rada vzala obsah
Smlouvy obcí a měst proti daňové diskri-
minaci na vědomí a postoupila ji k projed-
nání na jednání zastupitelstva Z8.

� 9. Zařazení obcí do územní působnosti
MAS Sdružení Růže
Rada byla starostou informována o způsobu
zařazení obcí do územní působnosti MAS
SRO. Každá obec smí vydat souhlas se za-
řazením území pouze do územní působnosti
jedné místní akční skupiny. Rada postoupi-
la zařazení obce do územní působnosti MAS
SR na jednání zastupitelstva města Nových
Hradů.

� 10. Záznam z jednání
Rada obdržela Záznam ze vstupního jedná-
ní konaného dne 8.6. 2007 ve věci zadání
poptávkového řízení na zpracovatele
Územní studie pro lokalitu Jižní město se-
psaný vedoucím Stavebního úřadu Nové
Hrady panem Luďkem Prášilem. Rada vza-
la na vědomí zadání poptávkového řízení.

� 11. Žádost o bezúplatný pronájem
Rada obdržela dopis Sboru dobrovolných
hasičů Nové Hrady se žádostí o bezúplatný
pronájem garážového stání v prostorách
dvora bývalého Státního statku v Nových
Hradech. V garáži bude uložena historická
koňská stříkačka, nákladní dvoukolový pří-

věs za Avii a překážková dráha. Toto vyba-
vení je v současné době skladováno venku,
protože prostory v garážích Pohraniční Po-
licie musely být uvolněny. Rada souhlasila
s bezúplatným pronájmem garáže v prosto-
rách bývalého Státního statku pro SDH
Nové Hrady za podmínky, že dojde k uvol-
nění této garáže do dvou měsíců v případě
pronájmu celého areálu jednomu pronají-
mateli.

� 12. Výsledná kalkulace roku 2006, prů-
běžná kalkulace roku 2007
Rada projednala výslednou kalkulaci vod-
ného a stočného zpracovanou VAK JČ a.s.
České Budějovice pro rok 2006 a výsled-
nou kalkulaci - nákladovou část roku 2006.
Rada vzala výslednou kalkulaci roku 2006
na vědomí a pověřila starostu jejím podpi-
sem.

� 13. Obnova kapličky
Rada obdržela žádost představeného Kláš-
tera Božího Milosrdenství Nové Hrady, p.
Tomáše Libanta, o obnově kapličky v býva-
lé osadě Jedlice. Tato kaplička byla poško-
zena na začátku roku při vichřici padajícím
stromem. Vzhledem k tomu, že se jedná o
jedinou památku na dřívější vesnici Jedlice,
je požádáno o provedení opravy. Rada sou-
hlasila s provedením opravy kapličky v bý-
valé osadě Jedlice a pověřila pana Mgr.
Rolínka dalším jednáním v této věci.

� 14. Odměna řediteli ZŠ
Rada obdržela dopis Základní školy, Ko-
menského 30, Nové Hrady se žádostí o sta-
novení výše odměny pro ředitele školy
k datu 30.6. 2007. Rada vzala obsah dopisu
Základní školy Nové Hrady na vědomí a
souhlasí s vyplacením zálohy na odměnu
pro ředitele dle návrhu.

� 15. Letecký snímek k. ú. města
Rada obdržela nabídku na letecké snímky
katastrálního území města Nových Hradů
od společnosti JAS AIR CZ spol. s.r.o. Ho-
sín. Rada poděkovala za zaslanou nabídku
s tím, že ji v současné době nevyužije.

� 16. Povolení k prozatímnímu užívání
vodního díla
Rada obdržela dopis Městského úřadu od-
boru životního prostředí – oddělení vodní-
ho hospodářství a rybářství v Trhových
Svinech s oznámením zahájení kolaudač-
ního řízení – povolení k prozatímnímu
užívání (zkušebnímu provozu) vodního díla
„ Intenzifikace ČOV Nové Hrady. “ Sou-
časně nařizuje Městský úřad v Trhových
Svinech ústní jednání spojené s místním
šetřením na den 28. června 2007. Rada vza-
la obsah dopisu Městského úřadu v Trho-
vých Svinech ze dne 13.6. 2007 na vědomí
a pověřila místostarostu pana M. Šlence
účastí na ústním jednání.

� 17. Oznámení o poukázání příspěvku na
činnost SDH
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje o poukázání příspěvku na
činnost dobrovolných hasičů obcí Jihoče-
ského kraje, pro Město Nové Hrady, která
byl schválen zastupitelstvem Jihočeského
kraje ve výši 90. 000,- Kč. Příspěvek je
přísně účelový a lze ho použít na věcné vy-
bavení. Rada vzala obsah dopisu Krajské-
ho úřadu -  Jihočeského kraje na vědomí.

� 18. Dohoda o provedení práce
Rada byla informována tajemníkem o Do-
hodě o provedení práce za veřejnosprávní
kontrolu u zřízených příspěvkových orga-
nizací Města Nové Hrady za rok 2006 .
Kontrolu provedla paní Ing. Eva Ševčíko-
vá. Rada souhlasila s výplatou odměny za
provedení veřejnosprávní kontroly zříze-
ných příspěvkových organizací na základě
Dohody o provedení práce mezi Městem
Nové Hrady a Ing. Evou Ševčíkovou dle
předloženého návrhu.

� 19. Protokol o vypořádání připomínek a
schválení plánu péče
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje odboru životního prostře-
dí, zemědělství a lesnictví o vypořádání
připomínek a schválení plánu péče přírodní
památky Přesličkový rybník na období
2004 - 2013. Rada vzala obsah dopisu na
vědomí a předala schválený plán péče o
přírodní památky odboru životního prostře-
dí paní M. Šebelové.

� 26. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Vyšné
Radou opětovně projednala žádost o prode-
ji pozemku par. č. KN 1644/1 v k.ú. Vyšné.
Tato žádost již byla projednána dne 14.3.
2007 s tím, že bylo vyžádáno posouzení
žádosti Stavebním úřadem Nové Hrady. Po
kladném stanovisku SÚ k prodeji pozemku
bylo zařazeno znovu k projednání a schvá-
lení prodeje pozemku. Rada souhlasila
s prodejem části pozemku parc. č. KN
1644/1 v k.ú. Vyšné o výměře cca 100 m²
za cenu 50,- Kč za 1 m² a úhradu nákladů
za pořízení geometrických plánů. Rada po-
věřila tajemníka zveřejněním záměru prode-
je a postoupila jej k projednání zastupitelstvu
města.

� 27. Změna nájemce pozemku
v k.ú. Štiptoň
Rada obdržela stanovisko Okresní rady Ju-
náka Český Krumlov o ukončení nájemní
smlouvy oddílu Nové Hrady a návrh na
změnu nájemce pozemku parc.č. 1401/1
v katastrálním území Štiptoň a to na občan-
ské sdružení Klub vojenské historie a tech-
niky Nové Hrady IČ: 26607387. Rada
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy a
pověřila tajemníka zveřejněním záměru pro-
nájmu tohoto pozemku.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 2

pokračování na str. 4
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Zápis z 22. schůze rady města
ze dne 3. 7. 2007

� 1. Oznámení o nedoporučení žádosti
k dalšímu posouzení
Rada města obdržela dopis Ministerstva
kultury, Maltézské náměstí 1, Praha 1, o
nedoporučení žádosti k dalšímu posouzení
na projekt „ Restaurátorské práce objektu
Buquoyské rezidence Nové Hrady“.
Žádost o grant byla podána do 2. výzvy Fi-
nančních mechanismů EHP/ Norsko. Rada
vzala obsah dopisu Ministerstva kultury ze
dne 21.6. 2007 na vědomí.

� 2. Žádost o souhlas s umístěním infor-
mační tabule
Rada obdržela dopis Národního památko-
vého ústavu, Správy státního hradu Nové
Hrady se žádostí o svolení s dočasným
umístěním plechové tabule s informační
mapou pro turisty u požární nádrže při silni-
ci k hradu. Rada souhlasila s dočasným
umístěním plechové tabule s informační
mapou pro turisty u požární nádrže za před-
pokladu souhlasu příslušného odboru pa-
mátkové péče.

� 3. Pronájem nebytových prostor
Rada byla starostou města informována o
odstraněných kolaudačních závadách na
stavbě „ Rekonstrukce suterénu a 1.NP
Radnice v Nových Hradech“. Rada souhla-
sila s pronájmem nebytových prostor v zad-
ní části objektu a suterénu Radnice a
pověřila tajemníka zveřejněním záměru
pronájmu na úřední desce.

� 4. Žádost o pronájem nebytových pros-
tor
Rada obdržela a projednala žádost o proná-
jem nebytových prostor v domě čp. 45 na
náměstí Republiky v Nových Hradech pana
Pavla Michale, Vnitřní 75 Hlincová Hora .
Rada souhlasila s pronájmem nebytových
prostor v domě čp. 45, nám. Republiky,
Nové Hrady pro pana Pavla Michale.

� 5. Žádost o bezplatné převedení části po-
zemku
Rada obdržela a projednala dopis SK By-
ňov se žádostí o bezplatné převedení části
pozemku parcel. číslo 900/1 v k.ú. Byňov
z důvodů rozšíření sportovního areálu pro
další druhy sportů a zapojení většího počtu
obyvatel Byňova do sportovní činnosti.
Rada vzala dopis SK Byňov na vědomí a
pověřila tajemníka provedením identifikace
pozemků u Katastrálního úřadu České Bu-
dějovice.

� 6. Informace o realizaci majetku státu
Rada obdržela dopis Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových České Budě-
jovice se sdělením o realizaci majetku - bu-
dova, Byňov čp. 71 , parcela 191- 357 m2
a 4/3 – trvalý travní porost - 643 m2 . Rada
vzala obsah dopisu, Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových České Budě-
jovice,  ze dne 28.6. 2007 na vědomí.

� 7. Žádost o souhlas s kácením porostu
v k.ú. Nakolice
Rada obdržela dopis akciové společnosti
Sudop Praha, Olšanská 1a, Praha 3 se
žádostí o souhlas s kácením porostu do
vzdálenosti 7 m od elektrizované tratě na
parcele KN č. 1207 v k.ú Nakolice z důvodu
zajištění bezpečnosti železničního provozu.
Rada souhlasila s kácením porostu do vzdá-
lenosti 7 m od elektrizované tratě za před-
pokladu souhlasného stanoviska Odboru
životního prostředí MěÚ Nové Hrady a po-
věřila jednáním v této věci místostarostu
pana Ing. L. Kasana.

� 8. Zápis z jednání sociální komise
Rada města byla starostou seznámena s ob-
sahem zápisu z jednání sociální komise ko-
nané dne 27.6. 2007. Sociální komise
doporučila přidělení bytu 1+1 Komenské-
ho 181/3, Nové Hrady slečně Anastázii Ca-
bákové, Nové Hrady. Sociální komise
doporučila přidělení bytu 0+1 Nové Hrady,
5. května čp. 170 (byt č. 1) slečně Janě Prin-
zové Nové Hrady. Sociální komise dále do-
poručila přidělení bytu 0+1 Nové Hrady,
5. května čp. 170 (byt č. 2) panu Miroslavu
Kubátovi Nové Hrady. Rada souhlasila
s přidělením bytů dle návrhu Sociální ko-
mise. Rada dále doporučila TSM Nové
Hrady zveřejňovat na úřední desce volné
byty v DPS Nové Hrady.

� 9. Smlouva o dílo
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Smlouvy o dílo č. Re/ke 2007/017 mezi
Městem Nové Hrady a zhotovitelem Rekka
s.r.o. , Novohradská 3, České Budějovice
na vypracování projektové dokumentace
pro stavební povolení „ Rekultivace sklád-
ky odpadu Jižní město “. Smlouva byla pro-
jednána a doporučena na jednání finanční
komise dne 27.6.2007. Rada souhlasila se
Smlouvou o dílo č. Re/ke/2007/017 a pově-
řila starostu jejím podpisem.

� 10. Umístění psa do útulku
Rada obdržela dopis Odboru životního
prostředí MěÚ Nové Hrady se žádostí o
umístění odchyceného psa do útulku v Ma-
lém Jeníkově v okrese Jindřichův Hradec.
Rada souhlasila s umístěním odchyceného
psa do útulku v Malém Jeníkově v okrese
Jindřichův Hradec.

� 11. Rozhodnutí o povolení uzavírky a
objížďky silnice II/154
Rada obdržela dopis Městského úřadu Tr-
hové Sviny, Odboru dopravy a silničního
hospodářství -Rozhodnutí a povolení uza-
vírky a objížd´ky silnice II/154 v úseku
železničního přejezdu Nové Hrady – Jaku-
le. Rada vzala obsah dopisu Městského
úřadu Trhové Sviny ze dne 29.6. 2007 na
vědomí.

� 12. Smlouva o dílo
Rada byla starostou informována o Smlou-
vě o dílo mezi Městem Nové Hrady,
Sdružením Růže a společností SEXTA
spol. s.r.o., Planá 67, České Budějovice na
realizaci díla „ Oprava návesní kaple v Na-
kolicích u Nových Hradů “. Rada souhlasila
se smlouvou o dílo mezi Městem Nové
Hrady, Sdružením Růže a společností Sex-
ta spol. s.r.o. Planá 67, České Budějovice a
pověřila starostu jejím podpisem.

� 13. Žádost o vyhrazení parkovacího místa
Rada obdržela žádost pana Vladimíra Šve-
ce a paní Marty Švecové , Nové Hrady ,
Hradební čp. 27 o vyhrazení trvalého par-
kovacího místa v Hradební ulici. Rada

� 28. Elektroinstalace venkovního osvětle-
ní Jakule
Rada obdržela nabídku firmy Stavcent a.s.
Jindřichův Hradec, provoz Třeboň – elek-
tro, na vybudování venkovního osvětlení
v osadě Jakule. Návrh na provedení elektro-
instalace venkovního osvětlení v osadě Ja-
kule je vyčíslen na 391 534,- Kč. Rada
souhlasí s návrhem na provedení elektroin-
stalace venkovního osvětlení v osadě Jakule
a pověřila starostu  podpisem smlouvy

� 29. Mandátní smlouva – Územní studie
„Jižní město“
Rada města projednala návrh Smlouvy
mandátní mezi Městem Nové Hrady a Sta-
vební poradnou, spol. s.r.o. Průběžná 48,
České Budějovice o zajištění konzultací při
zpracování územní studie a zadání veřejné
zakázky malého rozsahu „ Územní studie –
Nové Hrady, lokalita Jižní město “. Rada
souhlasila s návrhem Smlouvy mandátní
mezi Městem Nové Hrady a Stavební po-
radnou a pověřila starostu jejím podpisem.

� 30. Smlouva o spolupráci- prohlídky ex-
pozice Státního hradu Nové Hrady
Rada byla starostou města informována o
návrhu Smlouvy o spolupráci mezi Městem
Nové Hrady a Národním památkovým ústa-
vem, Praha l, Valdštejnské nám. 3 o
umožnění prohlídek expozice Státního hra-
du Nové Hrady na zkráceném okruhu pro
návštěvníky ucelených prohlídek města.
Rada souhlasila s návrhem smlouvy o spo-
lupráci mezi Městem Nové Hrady a Národ-
ním památkovým ústavem a pověřila
starostu podpisem smlouvy.

� 31. Žádost o podporu projektu Společně
pro město
Rada byla Mgr. Jarolímkem seznámena
s přípravou žádosti o podporu projektu Spo-
lečně pro město, který byl připraven pro
program Senioři vítáni grantového progra-
mu Nadace České spořitelny a Nadace
Open society fund Praha. Projekt Společně
pro město řeší zapojení seniorů do aktivit ve
městě v období září 2007 – červenec 2008.
Rada souhlasila s podáním žádosti a pověři-
la starostu podpisem.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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souhlasila s bezplatným poskytnutím parko-
vacího místa pro tělesně postižené manžele
Švecovy (ZTP č. 235765) do 31.12. 2007
za podmínky, že označení stání provede
žadatel na vlastní náklady v souladu s práv-
ním předpisem dle silničního zákona.

� 14. Grantové programy – Město Nové
Hrady
Rada vyhlásila II. kolo grantového progra-
mu Města Nových Hradů pro rok 2007 a
pověřila Finanční komisi stanovením pod-
mínek pro II. pololetí 2007 na svém jednání
dne 11.7. 2007.

� 15. Žádost o dotaci
Rada byla seznámena o možnosti podání
žádosti na dotaci na modernizaci budovy
školní jídelny a družiny mládeže. Rada sou-
hlasila s podáním žádosti a pověřila starostu
města dalším jednáním v této věci.

� 16. Zařazení akce do plánu státního roz-
počtu 2008
Rada byla informována starostou města o
dopisu Parlamentu České republiky , Posla-
necké sněmovny, předsedy rozpočtového
výboru pana Mgr. Bohuslava Sobotky o při-
jetí žádosti o dotaci na akci „ Výstavba ví-
ceúčelového sportovního zařízení, kryté
plovárny v Nových Hradech “. Rozpočtový
výbor se bude touto žádostí zabývat při pří-
pravě zákona o státním rozpočtu na jeho 2.
čtení ve Sněmovně. Rada vzala informaci
na vědomí a pověřila starostu dalším jedná-
ním v této věci.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 3

Město Nové Hrady vyhlašuje
II. kolo grantového programu pro rok 2007
Město Nové Hrady vyhlašuje II. kolo gran-

tového programu pro rok 2007 na podporu
rozvoje kultury, sportu, kulturních a lidových
tradic.

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:

• podpora v roce 2007, na výše uvedené akce
konané v termínu od 1.7.2007 do
31.12.2007

• příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč

• podíl žadatele minimálně 30 %

• podpora místních organizací a spolků a akcí
konaných v Nových Hradech nebo územ-
ním obvodu města

• podmínkou poskytnutí grantu je publiková-
ní informace o použití grantu v Novohrad-
ském zpravodaji

• u žadatelů, kterým byl poskytnut grant
v roce 2006 je podmínkou poskytnutí gran-
tu řádné vyúčtování grantu poskytnutého
v roce 2006

• další podmínky budou specifikovány ve
smlouvě o poskytnutí grantu

Vyhlášení: 3.7.2007
Termín pro podání žádostí: 17.9.2007
Vyúčtování do: 31.1.2008
Žádosti o grant je možné získat v tištěné podo-
bě u p. Kříhové na MěÚ Nové Hrady nebo v
elektronické podobě zde  www.novehrady.cz

Žádosti podávejte ve 2 vyhotoveních v uzav-
řené obálce označené “Grantový program
města Nové Hrady 2007", pouze v tištěné po-
době na adresu: Městský úřad Nové Hrady;
náměstí Republiky 46; 373 33 Nové Hrady.

Oprava silnice II/154
V úterý 17. července 2007 byly zahájeny

práce na opravě komunikace II/154 v úseku
Jakule –Nové Hrady. Již v minulém čísle NZ
byli občané seznámeni s termíny oprav jednot-
livých úseků a důsledky, které tato stavba při-
náší.

Občany osad Jakule, Byňov a Štiptoň, kte-
rých se stavba nejvíce dotýká, jsme také na
speciální schůzce na Jakuli a v Byňově sezná-
mili s možnými objízdními trasami a dohodli
systém náhradní dopravy pro Byňov v týdnu
od 21.7. do 28.7. Upřesněné informace zde
získala asi stovka přítomných, dalším je pak
tlumočili představitelé osadního výboru.

Práce na stavbě zatím do dnešního dne pro-
bíhaly bez problémů. Jedinou komplikací byla
oprava propustu č.3 ve Štiptoni (u zastávky),
kde se předpokládaly opravy po polovinách se
zachováním minimálního průjezdu 2,5m –
tedy průjezdu pro místní občany s automobi-
lem. V průběhu pondělí 23.7. se při zahájení
prací zjistilo, že podloží pod propustem je roz-

bahněné a neúnosné. Proto bylo nutno provést
mimořádné opatření- tj. prohloubit původní
plánovaný výkop o cca 60 cm. Z tohoto důvo-
du bylo nutno překopat kompletní vozovku.

Oprava propustu by přes tuto drobnou
komplikaci neměla být prodloužena a již v pá-
tek 27.7 by měla být silnice průjezdná.

Chtěl bych touto cestou poděkovat majite-
lům přilehlých pozemků, a to panu F. Krtko-
vi, V.Kubešovi a MVDr. P.Kypetovi za jejich
vstřícnost, pochopení a umožnění průjezdu
místním občanům po jejich soukromých poze-
mcích. Zároveň bych chtěl poděkovat členům
osadního výboru za spolupráci při zajištění in-
formování občanů a chalupářů.

O průběhu dalších prací budeme občany
průběžně informovat, přesto upozorňuji na
možnost úprav a nutnost věnovat maximální
pozornost změnám v dopravním značení, jízd-
ním řádům a pokynům pracovníků stavby.

Mgr. Vladimí Hokr, starosta

Hlášení místního rozhlasu
prostřednictvím e-mailu

Město Nové Hrady připravilo pro občany
novou službu, která se týká rozšíření infor-
mačního systému prostřednictvím e-mailové
pošty.

Nová služba vychází z toho, že někteří ob-
čané jsou při hlášení místním rozhlasem v za-
městnání mimo město nebo z různých důvodů
místní rozhlas neslyší. Z tohoto důvodu nabízí
město Nové Hrady novou formu poskytování
informací vysílaných místním rozhlasem.
Občané i firmy mohou nyní dostávat tyto in-
formace prostřednictvím e-mailu.

Pro zaregistrování stačí pouze poslat svou
e-mailovou adresu na kontaktní e-mail: marti-
nak@novehrady.cz nebo osobně v Informač-
ním centru u slečny M.Kolářové, poté budou
zájemci zařazeni do databáze, ze které budou
tyto informace bezplatně zasílány.

Věříme, že této nabídky občané využijí a že
tato nová služba přispěje k zlepšení informo-
vanosti ve městě a v osadách.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Projekt SROP Šance 50+
Dnes jsme se rozhodli představit vzděláva-

cí aktivity kulturního epicentra Bazilika a na-
bídnout Vám úplnou novinku v činnosti této
společnosti.

Jistě jste již zaregistrovali, že kromě nejroz-
manitějších aktivit z oblasti kulturní, se obecně
prospěšná společnost Bazilika také intenzivně
věnuje volnočasovým tvůrčím ateliérům a kur-
sům celoživotního vzdělávání. V této souvis-
losti proto není možné nezmínit nejnovější a
největší projekt v oblasti celoživotního vzdělá-
vání s názvem „ŠANCE 50+“.

Je třeba si uvědomit, že lidé ve věku nad 50
let nejsou na konci svých sil. Dalo by se říci,
že právě v tuto dobu jsou na vrcholu svých sil
a jsou schopni plného pracovního výkonu a je-
jich zkušenosti nelze podceňovat. Starší lidé

jsou v práci stabilní a je nutné o tomto faktu
přesvědčit veřejnost i zaměstnavatele v tom
smyslu, že se vyplatí zaměstnávat lidi právě v
tomto věku.

Důvodů, proč jsou tyto osoby bez práce, je
hned několik, za prvé neodhadnutí vlastních
schopností a dovedností, dále je to špatná
orientace na trhu práce zapříčiněná nedostat-
kem vstupních informací, nedostačující ko-
munikativní dovedností a v neposlední řadě
motivace k nalezení samotného zaměstnání.
Proto jsme se rozhodli tuto otázku řešit a po-
moci těmto lidem a připravili jsme pro ně balí-
ček velice užitečných služeb (motivace
k nalezení práce a poradenství, rekvalifikace
v oblasti ICT, poradenství a výcvik v oblasti

pokračování na str. 7
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Krátkodobý nedostatek vody v Nových Hradech
Vzhledem k některým nepřesným informa-

cím, které se mně záhadným způsobem dosta-
ly do některých médií, bych rád občany
informoval o tom, jak to vlastně bylo a je se
stavem zásobování města vodou.

V pondělí 16. července 2007 jsem byl pa-
nem Pavlem Šebelou z úpravny vody Nové
Hrady informován o snížení stavu vody ve
zdrojích, ze kterých se čerpá voda. K mírnému
snížení došlo u pramenů v Jedlici, větší kom-
plikace způsoboval nedostatek vody ve Ve-
verském potoce. Z tohoto důvodu jsme se
domluvili na zvýšeném monitorování přísunu
vody a případných opatřeních.

Vzhledem k tomu, že se situace nezlepšila
ani v úterý 17.7., rozhodl jsem po konzultaci
s úpravnou vody o vyhlášení zákazu kropení
zahrad, umývání automobilů a napouštění ba-
zénů. Zároveň jsem požádal občany o úsporné
nakládání s vodou.

V situaci, kdy mohlo dojít k dalšímu zhor-
šení přísunu vody, jsme ve středu plánovali
krizový scénář zajištění vody z náhradního
zdroje. S firmou VAK jsme jednali o zajištění
dovozu vody z náhradního zdroje pomocí cis-
teren, které byly v případě potřeby připravené
zahájit akci ve čtvrtek.

V noci ze středy na čtvrtek nakonec přišel
tolik očekávaný déšť, po kterém došlo ke zvý-
šení stavu vody v potoce, což znamenalo zajiš-

tění dostatku vody pro úpravnu v Nových Hra-
dech.

V této situaci jsme si sice mohli oddech-
nout, ale zároveň jsme se shodli, že podobný
problém může nastat i v budoucnu. Proto jsme
se rozhodli vyzkoušet navržený krizový scé-
nář. Z náhradního zdroje jsme načerpali jednu
cisternu, kterou jsme odvezli do úpravny
vody, a vyzkoušeli systém přečerpávání vody.
(Jen pro představu: načerpat jednu cisternu o
objemu 11 000 litrů, odvézt vodu do úpravny
a načerpat do akumulační nádrže trvá téměř
dvě hodiny, denní spotřeba vody pro město
Nové Hrady činí 350 – 400.000 litrů – pozn.
autor).

Vyzkoušení krizového scénáře ukázalo, že
tímto způsobem můžeme v budoucnu zajistit
dostatek vody pro město. Zároveň je nutno do-
dat, že tento způsob není zrovna levnou
záležitostí – především z důvodů vysokých
nákladů na dopravu vody.

Jsem velmi rád, že se situace s přísunem
vody zlepšila natolik, že jsem mohl odvolat
zákaz kropení zahrad, umývání automobilů a
napouštění bazénů. Situace se však vzhledem
k obecnému úbytku vody může opakovat.
Z tohoto důvodu je dobré, že víme, že jsme
schopni i v případě opakovaného zhoršení za-
jistit dostatečný přísun vody pro potřeby obča-
nů města.

Osobně bych chtěl poděkovat všem obča-
nům, kteří svým pozitivním přístupem a
úsporným nakládáním s vodou přispěli
k zvládnutí přechodného nedostatku vody.
Jsem rád, že jsme společně s pracovníky
úpravny vody mohli konstatovat, že naši ob-
čané ve většině zareagovali na naši výzvu a
došlo k nižší spotřebě vody.

V případě opakování podobné situace pro-
sím občany o to, aby si nedělali „zásoby
vody“. Je zbytečné zásobovat se vodou, pro-
tože i zkouška krizového scénáře ukázala, že i
v případě nedostatku vody z tradičních míst-
ních zdrojů jsme schopni zajistit dostatek
vody z náhradního zdroje.

Již jsem zmínil, že dovoz vody není levnou
záležitostí. Je tedy na nás všech, abychom
v případě krátkodobého nedostatku vody z na-
šich zdrojů přistupovali k nakládání s vodou
co nejúsporněji. Zvýšené náklady na dovoz
vody se totiž mohou promítnout do celkové
kalkulace vody a tudíž i tím, že bude v bu-
doucnu voda o tyto náklady dražší.

Závěrem bych chtěl poděkovat zaměstnan-
cům úpravny vody za jejich aktivitu a spolu-
práci při řešení celé situace a poděkování patří
také všem ostatním, kteří se podíleli na zkoušce
krizového scénáře. Doufejme, že další praxi
v tomto směru dlouho nebudeme potřebovat.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

R o z k v e t l é m ě s t o i n s p i r u j e k d a l š í m k r á s n ý m v ě c e m …
v R o z k v e t l é m m ě s t ě b y c h t ě l ž í t a s i k a ž d ý …

R o z k v e t l ý m m ě s t e m s e s t á v a j í p ř e s l é t o i N o v é H r a d y …
I letos vyhlašuje Město Nové Hrady soutěž podporující zkrášlení

předzahrádek, balkonů, okenních říms a dalších architektonických prv-
ků rodinných a bytových domů.

Kdo chce svou květinovou úpravou inspirovat ostatní a zároveň zís-
kat finanční podporu pro výsadbu na příští rok, přihlaste se do soutěže
„ROZKVETLÉ  MĚSTO 2007“.

Stačí se telefonicky nebo osobně přihlásit na Kulturním a informač-
ním centru N.Hrady (KIC). Během srpna nafotí pracovníci KICu sou-
těžní místa a vystaví je pod orientačním číslem na informačním panelu
před radnicí. Hlasování bude probíhat do poloviny září a o vítězi roz-
hodnou hlasovací kupóny, které lze získat vystřižením z Novohradské-
ho zpravodaje. Ty je pak potřeba  odevzdat na KICu N.Hrady.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie: bytové domy
2. kategorie: rodinné domy

Soutěžní místa musí být viditelná z veřejných prostranství, z cest či
silnice.

Odměna pro soutěžící:
2 x kupón v hodnotě 600,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 400,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 200,-Kč na výsadbový materiál

Platnost kupónu bude do 30.6.2008 ve vybraných místních Květinář-
stvích a Zahradnictvích.

Odměna pro hlasující:
2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě 500,-Kč na kulturní a spole-
čenské akce pořádané Kulturním a informačním centrem Nové Hrady.
Platnost permanentky bude do 30.6.2008.
Kontaktní osoba pro soutěž „Rozkvetlé město 2007“:
K. Jarolímková, 386 362 195, 602 150 208, KIC N. Hrady

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

1. kategorie: bytové domy, č.snímku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. kategorie: rodinné domy, č.snímku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

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

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

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

1. kategorie: bytové domy, č.snímku:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. kategorie: rodinné domy, č.snímku: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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INFORMACE Z REGIONU Tip na letní výlet po regionu
KOMAŘICE 2007

I. ročník dřevosochařského sympozia

13. - 21.8.2007
V průběhu sympozia  Tvůrčí dílny pro děti i dospělé

(nože a dláta s sebou)
Vernisáž 21.8. od 14 hodin, hraje String trio J.A.J.

Zábavný pořad s hercem a bavičem

Miroslavem Donutilem
„CESTOU NECESTOU“

V neděli 19.8.2007. Od 20.00 hodin
Kulturní dům Kaplice

Předprodej v Infocentru Kaplice, 120,-Kč

POZVÁNÍ  DO  KAPLICE
DĚTSKÉ FORMANSKÉ ODPOLEDNE
Na Cáhlovské stezce…
24.8.2007 od 16.00 hodin
Jízda parkem na bryčce s koňmi, divadlo pro děti, ukázky výcviků psů a
lukostřelby. Soutěže, hudba a plavba na řece…
Městský park

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI
25.8.2007 od 10.00 hodin
Dvě scény a celodenní kulturní program:
Prima Quintet, Hyalit, Swing band Agria, Revers, LIVE, Harley,
mažoretky, Česká beseda, vyřezávání dřevěné sochy F. Kindermanna,
auto-moto veteráni a další…
Městský park - pivní stan a letní scéna

pracovního uplatnění, obchodní a marketin-
gové dovednosti, jazykové kurzy). Ten je při-
praví na nový a jednodušší vstup do
zaměstnání, neboť budou seznámeni se zá-
kladními dovednostmi, které jsou pro mladší
ročníky již většinou samozřejmostí.

Projekt „ŠANCE 50+“ je koncipován jako
nabídka systematického celku motivačních,
vzdělávacích, rekvalifikačních kursů, předná-
šek a seminářů a poradenské činnosti v oblasti
pracovního uplatnění. Projekt zahrnuje i pora-
denství v oblastech sociálně právní a psycho-
logické, s cílem obnovení potřebné životní
rovnováhy a sebedůvěry pro následné naleze-
ní a udržení pracovního místa.

V březnu až květnu 2007 byl již první sou-
bor kursů úspěšně realizován. Kursy prošli
celkem 24 účastníci a je třeba konstatovat, že
všichni byli s obsahem i organizací kursů vel-
mi spokojeni.

První kursy začínají již v pondělí 10. září
2007, proto neváhejte a kontaktujte nás!

Kontakt:
Bazilika o.p.s.
Jana Fojtová
telefon +420 777 753 362
email: fojtova@bazilika.cz.

Tento projekt byl spolufi-
nancován Evropskou unií
a Jihočeským krajem
v rámci Společného regio-
nálního operačního prog-
ramu – grantové schéma
3.2 na podporu sociální in-
tegrace v Jihočeském kraji.

Školní jídelna ZŠ Nové
Hrady informuje:

V termínu od 27. – 31.8.2007 , 8-11 hodin je
možnost přihlásit stravu pro děti ve školní jí-
delně a vyzvednout objednávací čipy.

MALOVÁNÍ PŘED ZÁMKEM
25.6. uspořádala Novohradská univerzitní kolej ve spolupráci s paní učitelkou Koškovou ze

ZŠ malování před zámkem pro 1.B jako příjemné zakončení školního roku.
Děti tvořily ve dvojicích nebo jednotlivě a výsledkem byla celá galerie krásných obrázků, za

které byli školáčci řádně odměněni.
Hlavní dík patří paní učitelce Koškové, která v dětech během celého školního roku zajímavý-

mi nápady při výtvarné výchově
probouzela radost z vlastní tvo-
řivosti. Výtvory malých malířů
pak zkrášlovaly školní chodby a
hlavně celou třídu 1.B, která vy-
padala po celý rok jako jeden
velký výstavní prostor.

A když přírodní galerie po
prvním dešti zmizela, domluvili
jsme se s dětmi, že příští rok
nám prostor před zámkem vy-
zdobí znovu.

Mgr. Naďa Štysová
Ústav fyzikální biologie JU

v Nových Hradech

Studenti Gymnázia Trhové Sviny na návštěvě v Nových Hradech
V rámci naší práce s mládeží – jako řešitelé rozvojového projektu vysokých škol „Zvýšení at-

raktivnosti studia technických a přírodovědných oborů na Jihočeské univerzitě“- jsme 13.6. opět
pozvali 28 studentů z Gymnázia Trhové Sviny k nám na Ústav fyzikální biologie JU.

Využili jsme toho, že se v rezidenci objevila výstava „Půvaby a tajemství klementinských ru-
kopisů 13. a 14. století“, která nám připadala velmi atraktivní a mohla by studenty zaujmout.

Tercie se rozdělila do tří sku-
pin a zatímco jedni obdivovali
prezentované rukopisy z fondů
Národní knihovny ČR, další stu-
denti pracovali na zámku v počí-
tačové místnosti s vysokorychlost-
ním internetem. Třetí skupinka
trávila určený čas v technologic-
kém inkubátoru, kde probíhala
3D projekce několika krátkých
filmů. Než se všichni vystřídali,
bylo poledne.

Mgr. Naďa Štysová
Ústav fyzikální biologie JU

v Nových Hradech

Projekt SROP Šance 50+
dokončení ze str. 5
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Policie ČR, Správa Středočeského kraje,
pořádala od 22.- 26. května XII. ročník mezi-
národního setkání policistů z Evropy v Praze
a fotbalový turnaj pod názvem memoriál por.
Miroslava Hasíka na hřišti TJ Nové Hrady,
kde letos vyhrála Česká republika – gratuluje-
me!!! Záštitu převzali hejtmani Středočeského
a Jihočeského kraje a starosta Nových Hradů.

Asociace „Sport pro všechny“ jako každo-
ročně pořádala doprovodný program pro so-
botní dětské odpoledne na hřišti TJ.
Poděkování patří sponzorům , kteří pro děti
připravili nádherné odměny a ceny.

Počasí bylo přímo ukázkové , slunečné a
teplé a děti si to skvěle užily. Odpolední prog-
ram zahájilo vystoupení Novohradského
aerobiku. Vystoupili Berušky, Broučci, No-
vohradské hvězdy, Novohradské pusy s ta-
nečním stylem hip-hop. Milým překvapením
byla ukázka hip-hop dětí ze ZŠ Benešov nad

A jedno malé předprázdninové ohlédnutí …

DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI TJ
Berušky

Broučci

Novohradské hvězdy

ZŠ Benešov

Ukázka výcviku policejního psa

Novohradské pusy hip-hop

pokračování na str. 9
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Černou. Vše bylo provázeno velkým zájmem
přihlížejících a bouřlivým potleskem.

Poté nám policisté ze služby služební ky-
nologie Okresního ředitelství PČR ukázali
výcvik svých čtyřnohých kamarádů - služeb-
ních psů. Ukázky různých situací, ve kterých
se používá služební pes, byly velmi zajímavé.
Každý speciálně vycvičený pes musí poslou-
chat svého psovoda a reagovat na jeho povely.

Potom nám děti z místního sboru mladých
hasičů ukázaly , co už se naučily a jak jsou ši-

kovné a reprezentují naše město na hasičských
soutěžích.

Na konci sportovního odpoledne byly pro
všechny děti připraveny různé hry a soutěže.
Neuvěřitelných 200 dětí mohlo soutěžit ve 12
sportovních úkolech a dostávalo za svou sna-
hu krásné odměny a ceny.

Jelikož počasí bylo horké a slunečné, děti
měly veliký zážitek z toho, že je hasiči pokro-
pili vodou.

Poděkování patří organizátorům TJ Nové
Hrady I.Dorotovičovi, manželům Jelínko-
vým, Z.Homolkové, Z.Tomáškové, H.Staňko-

vé, děvčatům II.i I.st. ZŠ. Velký dík náleží
Ing.F.Štanglovi - radnímu Jihočeského kraje,
díky kterému byl pro TJ Nové Hrady získán
tak významný sponzor, kterým je ČEZ a kte-
rý se spolupodílí na této velké akci. Tento
sponzor nás již druhým rokem finančně pod-
poruje na našich celoročních akcích –vřelé
díky!!!

Přejeme všem sportovcům a spoluobča-
nům krásné a slunečné prázdniny plné pohody
a štěstí. Sportu zdar !!!

Předsedkyně ASPV  Marie Dorotovičová

DĚTSKÝ DEN NA HŘIŠTI TJ
dokončení ze str. 8

Novinky z klubu maminek
mateřského centra Nové Hrady

Registrovaná porodní asistentka a instruktorka animačních progra-
mů Mirka Caplová otevře - v případě dostatečného zájmu – od října to-
hoto roku následující kurzy:

� MIMIŠKOLIČKA - první pohybové hrátky s říkankami,
masáže, užitečné rady maminkám.
(pro kojence od 2 do 8 měsíců).

� PLAVÁNÍ (v bazénu v restauraci Pod hradem v Údolí)

� pro těhotné

� pro děti do 1 – 3 roku a od 3 – 6 let

Přihlášky do 10. září u Pavly Chrtové na tel. 386 327 049, 603 845 863
nebo na pavla.biresova@quick.cz nebo ve vrátnici novohradského
kláštera u Veroniky Lužné.

Pozvání na přednášku
MUDr. J. Hrušovského

„Uzdravení v Přítomnosti“
…vlastní duchovní silou…

Koželužna, 29.srpna 2007
Od 17.30 hodin             Vstupné 50,-Kč

Stůl plný cen

Poděkování všem organizátorům
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Do dílny „Hravé dřevo“ zavítalo několik desítek dětí a dospělých, pře-
devším z letních táborů v okolí a rodiny trávící na Novohradsku dovole-
nou. Zejména pro děti, které už nemají tolik příležitostí pracovat

„rukama“ a tvořit něco vlastního z tak krásného materiálu, jakým dře-
vo určitě je, to byla tak trochu objevná činnost.

Vlastimil Ježek a Chobotnice v Rezidenci

Druhou červencovou neděli skončila v našem městě výstava „Půva-
by a tajemství klementinských rukopisů“, kterou pořádala Národní kni-
hovna ČR ve spolupráci s Městem Nové Hrady a akciovou společností
Rezidence Nové Hrady.

Výstava trvala 133 dní, byla otevřena denně od 10 do 17 hodin, při-
šlo na ni 1180 platících návštěvníků, prodaly se na ní doprovodné pub-
likace zhruba za 15 000,-Kč a její chod zajišťovalo šest uvaděček.

Jako doprovodný program výstavy se 28.června 2007 uskutečnila
přednáška ředitele Národní knihovny Vlastimila Ježka, a to na téma
„Oko nad Prahou – několik slov nejen o chystané novostavbě Národní
knihovny ČR.“ Z avizovaných „několika“ slov se stalo zajímavé dvou-
hodinové povídání vizuálně podpořené powerpointovou prezentací o
historii Klementina, o současných provozních možnostech této nej-
starší národní instituce v zemi a především o projektu nové Národní
knihovny, dnes známé jako Chobotnice.

Účastníci přednášky se tak mohli dozvědět jaký byl vývoj tohoto zá-
měru, od myšlenky z roku 2004, jak vyřešit prostorové problémy Ná-
rodní knihovny, přes architektonickou soutěž, kterou vyhrála britská
firma Future Systems v čele s mezinárodně uznávaným architektem
českého původu Janem Kaplickým, až po současný aktuální stav jedná-
ní o pozemcích na Letné, kde by měla knihovna stát. Informace o dění

kolem Chobotnice a některých „komplikacích“ s ní spojených byly
chronologicky popsány, vysvětleny a pro mnohé účastníky přednášky
„odmedializovány“, takže se dozvěděli, jak to všechno opravdu bylo, je
a možná i bude.

Příjemné a zajímavé setkání s charismatickou osobností Vlastimila
Ježka jednoznačně podtrhlo výjimečnou kulturní událost v našem měs-
tě, kterou výstava starých rukopisů rozhodně byla.

Na závěr ještě děkuji všem, kteří se jakýmkoli pozitivním způsobem
podíleli na průběhu výstavy, zejména pak paní Aleně Badoškové, Dag-
mar Bočkové, Jaroslavě Janoškové, Vlastě Sladké, Květě Šafaříkové,
Zdeňce Vaněčkové a Janu Koželuhovi za výborné organizační a pro-
vozní zajištění „výstavy s tajemstvím“. Květa Jarolímková

„Hravé dřevo“ v Koželužně
Novohradská Koželužna nabízela v termínu 23.-27.července 2007

řezbářskou tvůrčí dílnu „Hravé dřevo“. Opět zde našli příležitost zá-
jemci o práci se dřevem pod vedením Jana Nováčka, který měl zde vý-
stavu do konce července. S materiálním a technickým zázemím
pomohly místní truhlářství a rodiny Kopřivova (ze sousedství
Koželužny ) a rodina Kovářova.

A ještě jedna prosba: Kdo má nevyužívaný starý truhlářský ponk
(hoblici), třeba i částečně poškozený a byl by ochoten jej věnovat?

Vzhledem k tomu, že i do budoucnosti plánujeme pokračovat v po-
dobných tvůrčích aktivitách, truhlářský ponk by byl proto potřeba.
Kontakt na KIC Nové Hrady, Květa Jarolímková (tel.386 362 195,
602 150 208).
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Minireportáž o Novohradském Znění 2007
Druhý ročník mezinárodního festivalu No-

vohradské Znění 2007 se uskutečnil již tradič-
ně o druhém červencovém víkendu (zůstane i
pro další ročníky), program byl situován do
několika objektů našeho města a byl sestaven
z koncertů, přednášek, kurzů a promítání fil-
mů. Na koncerty se vstupným přišlo 416 pla-
tících diváků a zhruba dvě desítky s volnou
vstupenkou.

Na zahajovacím koncertu Novohradského
Znění 2007 vystoupil Miro ŽiariSlav Švický
ze Slovenska, zajímavý člověk z hor, se svou
novodřevní slovanskou muzikou. Po něm pak
zazpíval a zahrál Tomáš Kočko, nositel letoš-
ní ceny Anděla v kategorii Worldmusic, kte-
rému se podařilo během vystoupení roztančit
velkou část pátečního publika.

Sobota začala přednáškami o vlivu alikvót-
ního zpěvu a zvukových vibrací na duchovní
vývoj člověka a také o tom, jak dnes většina lidí
přijímá zpěv pouze pasivně (jako posluchač) a
málo používá zpěv v každodenním praktickém
životě. Jinými slovy: na zpívání hlavně kouká-
me. Tuto teorii však v zápětí porušilo několik
desítek lidí, kteří se odevzdali meditativní lé-
čivé hudbě s Chrisem Amrheinem při tzv.
Zvukové koupeli v galerii na hradě.

Kdo nechtěl koupel zvukovou, šel do zám-
ku shlédnout filmy Baraka - vzrušující vizuál-
ní báseň, Příběh o bájné zemi Bumba a
VORGA – cesta mezi břehy. Režisér druhého
a třetího filmu Zdeněk Novotný – Bričkovský
byl na filmové projekci osobně a tak mohl od-
povídat na případné otázky diváků v sále. Do-
kument VORGA – cesta mezi břehy je
jakýmsi svědkem proměňující se Evropy ,
v níž se mnohdy kulturní kontext, tradice a ko-
řeny národa ztrácejí. Premiéra tohoto doku-
mentu byla na letošním Filmovém festivalu
v Karlových Varech.

Sobotní večer byl opět ve znamení koncer-
tu na hradním nádvoří. Publikum se co do poč-
tu zdvojnásobilo, což určitě potěšilo nejen
muzikanty, ale i pořadatele, přesto průběh ce-
lého večera byl bez organizačních problémů a
v hudební a společenské pohodě. Během čtyř-
hodinového koncertu vystoupil německý alik-
votní zpěvák Chris Amrhein s komediálním
nadáním, německá písničkářka Regina Lin-

dinger, mongolská hudební skupina Ho-
soo&Transmongolia, která byla u nás už pod-
ruhé a Pražský hradčanský orchestr.

V neděli byly na programu tři hudební kur-
zy v prostorách základní umělecké školy a
současně s tím dva samostatné malé koncerty
. V kostele to byl Gregoriánský chorál, který
předvedl Igor Angelov a Polyphonion a v ob-
řadní síni na hradě pak Aramejský otčenáš od
Alikvotní 4.

Vyvrcholením a závěrem festivalu byl kon-
cert Světlo duhy, na kterém se představil David
Hykes, legenda alikvótního zpěvu a Francouz
Stephane Gallet. Příprava sálu v Rezidenci a
plnění požadavků hudebních hvězd trvalo až
do posledních minut před začátkem vystoupe-
ní, ale sehraný organizační festivalový tým
vše profesionálně zvládnul. Ojedinělý zážitek
pak z koncertu měli jednak ti, kteří věděli, proč
přijeli na Hykese a také ti, pro které byl tento
koncert úplně něčím hudebně novým.

Na pořádání druhého ročníku Novohrad-
ského Znění 2007 se podílelo různou měrou a
způsobem několik institucí a dobrovolníků:
TSM N.Hrady – Kulturní centrum a jejich za-
městnanci, Město Nové Hrady – Informační
centrum a jejich zaměstnanci, Agentura Hat-
hor, IPC Sdružení Růže.

Státnímu hradu N. Hrady, ZUŠ Trhové
Sviny – pobočka N. Hrady, AUC N. Hrady a
Rezidenci a.s. N. Hrady děkuji za bezplatný
pronájem jejich prostor. Za pohostinnost
věnovanou festivalovým hostům děkuji Kláš-
teru N. Hrady, Penzionu N. 1670, panu Jelín-
kovi z TJ N. Hrady a paní Jiřině Homolkové.
Za postavení velkokapacitního stanu děkuji
SDH N.Hrady a za bezplatné zapůjčení lavic
děkuji Obci Horní Stropnice. Za vynikající
organizační i technickou spolupráci děkuji
členům kulturní komise: Marušce Dvořákové,
Tomáši Rolínkovi, Stanislavě Kovářové, Petru
Michaleovi, Marcelu Vondrovi a dalším dob-
rovolníkům: Ireně Scheinnherové, Evě Ševčí-
kové, Petru Hambergerovi, Marcele Pokorné,
Jardovi Bráchovi, Daně Loškové, Romanu
Roulemu, Nině Mocové, Ivě Pelechové, Mag-
dě Pelechové, Janu Koželuhovi, Davidu Koll-
mannovi a také těm, kteří s vlídností a
úsměvem přijali všechny domácí i zahraniční
festivalové hosty. Na finančních nákladech se
podílely TSM Nové Hrady a Město Nové
Hrady prostřednictvím příspěvku Jihočeské-
ho  kraje v rámci grantové podpory.

Květa Jarolímková

Radka Schindlerová z Agentury Hathor, která
zajišťuje pro Znění účinkující hudebníky

Igor Angelov & Polyfhonion v novohradském kostele sv.Petra a Pavla. Kurz tradiční východní techniky hrdelního zpěvu

Soustředění při Zvukové koupeli v galerii státního hradu
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Divadelní ochotnický soubor
SUchdolské Divadlo (SUD)
Vás zve na divadelní představení

PAMFILO  A  SPOL.
17.srpna 2007, od 20.00 hodin

na hradním nádvoří
vstupné 30,-Kč

SPOLUÚČINKUJE KOMORNÍ SOUBOR
PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE V RAPŠACHU
Režie: Petr Toufar, Produkce: Vít Pávek, Ná-
vrh scény: Šárka Budíková ,Kostýmy: Tereza
Kamišová, Hudba: František a Lenka Cvrč-
kovi, Zvuk a nasvícení: František Novák aj.

Pozvání od režiséra hry:
Pamfilo a spol.

Když se do krásných dívek „ z b l á z n í “
mladíci, je to přirozený života běh. Pokud se
tak ale stane „páprdům“, kteří by těm díven-
kám mohli být otci ba dědečky, pak je to „drá-
mo“, ale někdy také velká sranda. Zvláště
když se to začne odehrávat někde na teplém

jihu Evropy, tak jako v nově nastudované di-
vadelní hře suchdolských ochotníků ze
SUDu. Zvláštní ovšem je, že těmi „postižený-
mi“ jsou až do té doby, než je dámský živel
obloudí zapřísáhlí „staří mládenci“ vyznávají-
cí klid, pohodlí a dobré vínko, ale bez přítom-
nosti ženského živlu. A vnikne-li do děje ještě
chamtivost dvou letitějších dam, jedné po ma-
jetku a druhé po jedno jakém chlapovi, tak
může divák očekávat na jevišti děj plný zvratů
a komických situací. Chytrý páter to ale maza-
ně zařídí a tak konec vše napraví. Soubor se
pokusil umocnit atmosféru této „lehkovážné“
hry i nedílnou hudební a písňovou složkou. O
ní se postarali naši dlouholetí partneři,
manželé Cvrčkovi a jejich Komorní soubor
při ZŠ Rapšach. Snad již pro nečekané záplet-
ky, zajímavé obsazení a pro radost Vašich -
našich herců, kteří na jevišti suchdolského
kina necelý rok „válčili“ s nácvikem, bude pro
Vás představení zajímavou podívanou. Krás-
né kulturní zážitky Vám přeje jménem celé
ochotnické party SUD

Petr Toufar, režisér.

Kulturní a informační centrum
zve na:

Hudební podvečery
na novohradském

náměstí

v sobotu 4. srpna 2007
od 18 hodin u kašny

kapela
SUNNY  BAND

a

v pátek 10. srpna 2007
od 18 hodin u kašny

kapela
MLADÁ  KAPELA

10. ročník Malířského sympozia
v Nových Hradech

8. - 15. srpna 2007
Týdenní setkání výtvarníků v našem městě.

Tvorbu malířů můžete sledovat v Koželužně, vstup volný.
Vernisáž výtvarných děl se uskuteční
ve středu 15.8.2007 na Státním hradě.

Loučení s prázdninami
v Zámeckém parku

Zveme děti na odpolední zábavný program
do Zámeckého parku  u jezírka.

Budou připraveny hry pro pobavení,

projížďka loďkou  po zámeckém jezírku

a

možná i jedno vodní překvapení…

pátek 31.8.2007 v 16.00 hodin
Nové Hrady

Pořádá Kulturní a informační centrum Nové Hrady.

Mezinárodní letní hudební kurzy
(smyčcové nástroje, komorní hra)

Nové Hrady 4.8. – 18.8.2007
Pod záštitou Ing. Bc. Marie Hrdinové, členky Rady KÚ JK

Koncerty účastníků kurzů
� Koncertní sál ZUŠ
sobota 11.8. 19,00 hod. sólisté
středu 15.8. 19,00 hod. sólisté a komorní sbory
čtvrtek 16.8. 19,00 hod. nejmladší houslisté, irská,

finská a světová hudba

� Obřadní síň St. hrad
úterý 14.8. 18,00 komorní soubory
(prodej not, keramiky, dřevěných šperků od 17,00 hod.v předsálí)

� Klášter
pátek 10.8. 20,00 hod. kontrabasy a orchestr
pátek 17.8. 20,00 hod. sólisté a komorní sbory

Lektoři:
prof.Jan Vacek, Mgr.Tuula-Sivula Vacek, prof.Miloslav Gajdoš,
dipl.spec.Kristian Vacek
Klavírní spolupráce:
Alena Janoušková, Šárka Dudová
Za finanční podpory
Nadace Český hudební fond, Nadace Bohuslava Martinů, Nadace
Leoše Janáčka, Klimaservisu Č.Budějovice, Teplárny Č.Budějovi-
ce, VAK Č.Budějovice, Dobrá Voda Byňov
Mediálním partnerem je Regionální televizní agentura RTA Jižní
Čechy
Informace: zusts@quick.cz, tel. 386 322 487, 731 418 323,

www.zustsviny.cz

Výstava Daniely
Roulové -Plockové

Před dvěma lety v květnu
otevírala Daniela Roulová –
Plocková svou výstavou obrazů
letní turistickou sezonu. Její „tu-
rista optimista u rozcestníku“
tehdy na plakátech a pozván-
kách nabízel víkendové aktivity
na Novohradsku. Stejně tak,
jako tento optimistický turista,
byly optimistické i její vystave-
né obrazy, které brzy našly nové
majitele.

Letos je její výstava načaso-
vaná tak, že potrvá až do konce
letní turistické sezony, a to do
30.září 2007. Bude rovněž prodejní a já věřím, že zhruba šedesát při-
pravených obrazů všechny  návštěvníky Koželužny opět potěší.

Vernisáž se uskuteční v neděli 19.8.2007 od 17 hodin
a bude tak trochu „naruby“.

A vezměte s sebou i děti…

Daniela s dcerkou Amélií
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Kulturní a informační centrum Nové Hrady zve:
� Hudební podvečer na novohradském náměstí

Vystoupení kapely Sunny Band
4.8.2007, 18.00 hodin, u kašny

� 10. ročník Malířského sympozia
8.-15.8.2007, Koželužna

� Hudební podvečer na novohradském náměstí
Vystoupení kapely Mladá kapela
10.8.2007, 18.00 hodin, u kašny

� Divadelní představení „Pamfilo a spol.“
17.8.2007, 20.00 hodin, Státní hrad Nové Hrady

� Vernisáž výstavy obrazů Daniely Roulové – Plockové
19.8.2007, 17.00 hodin, Koželužna

� Loučení s prázdninami
Zábavný program pro děti
31.8.2007, od 16.00 hodin, Zámecký park

� Diskotéka na konci prázdnin
31.8.2007, od 20.00 hodin, sál Hotelu Máj

KULTURNÍ LÉTO 2007
REZIDENCE Nové Hrady

� 3.srpna 2007
romská kapela FARAON – romské tradiční skladby,čardáše,
dokáží hrát na přání country,lidovky,bigbeat i dechovku

Tereziiny lázničky, 19,00 hod., vstupné 30,- Kč/os.
(v případě nepříznivého počasí se bude koncert konat ve wellness hote-
lu Rezidence)

� 10.srpna  2007
PANOCHOVO KVARTETO

wellness hotel Rezidence, 19,00 hod., vstupné 150,- Kč/os.

� 17.srpna  2007
JIŘÍ KLOR- blues,jazz

wellness hotel Rezidence, 19,00 hod., vstupné 50,- Kč/os.

� 24.srpna 2007
PAPOUŠKOVO SIROTCI -country-beat, vlastní repertoár, hity
Čechomoru, moravské a romské lidovky

Tereziiny lázničky, 19,00 hod., vstupné 30,- Kč/os.
(v případě nepříznivého počasí se bude koncert konat ve wellness hote-
lu Rezidence)

� 31. srpna 2007
jazZÍKAspol -  jazz, swing, latin, dixiland, traditional

wellness hotel Rezidence, 19,00 hod., vstupné 50,- Kč/os.

Předprodej vstupenek:
agentura M-Ars, KIC Nové Hrady, Rezidence Nové Hrady, a.s.

SRPNOVÝ PROGRAM
v novohradském klášteře a farnostech

� 2.8. – Koncert duchovní hudby
Ve čtvrtek 2. srpna se v prostorách novohradského kostela sv. Petra a
Pavla uskuteční v podání Z. Zaimlové (zpěv), E. Reiserové (flétna) a J.
Mazancové (varhany) koncert duchovní hudby, který začne v 19.30.

� 10.8. – Koncert žáků ZUŠ - I
V pátek 10. srpna ve 20.00 proběhne v klášterním refektáři koncert žáků
ZUŠ.

� 12.8. – Poutní mše na Dobré Vodě
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie společně oslavíme v neděli 12. srp-
na na Dobré Vodě. V 8.00 vyrazí poutní procesí od kapličky v osadě
Šejby a v 10.30 začne slavná mše svatá v poutním chrámu na Dobré
Vodě. Po ní bude následovat tradiční posezení při poutnickém guláši a
koláčcích doplněno dětským koutkem a tvořivými stoly. Svoz autobusy
bude zajištěn následovně: Nové Hrady – 9.50, Horní Stropnice – 10.00,
Rychnov – 9.50. Předpokládaný návrat v 13.00.

� 15.8. – Německá poutní mše na Dobré Vodě
Ve středu, v den památky Nanebevzetí Panny Marie, proběhne na Dobré
Vodě slavná mše svatá v německém jazyce a za hudebního doprovodu
orchestru a sboru z rakouského Harbachu. Po mši svaté bude následovat
přednáška P. Georga Josefa na téma „Maria je více matkou než králov-
nou“ zakončena společným posezením u kávy a koláčů.

� 17.8. – Koncert žáků ZUŠ - II
V pátek 17. srpna ve 20.00 proběhne v klášterním refektáři koncert žáků
ZUŠ.

� Čtvrtky od 9.30 do 11.30 – Batolivá školička při klubu ma-
minek

Pravidelný čtvrteční program klubu maminek běží též o prázdninách.

� Prohlídky novohradského kostela a kláštera
Po – Pá: 9.00-11.30 a 12.00-17.00 So: 9.00-11.30 a 12.00-18.00
Ne: 10.00-12.00 a 12.30-18.00
Vstupné prohlídek s průvodci: standard - 35 Kč, děti do 18 let, studenti
do 26 let a důchodci - 20 Kč, ZTP a děti do 6 let zdarma

� Poutní kostel na Dobré Vodě u NH
V průběhu srpna je poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Dobré
Vodě u NH denně přístupný v době cca. 11-16h.

Pozvání na akce Kulturního
a informačního centra Nové Hrady
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, příznivci pěkných fil-

mů, milovníci vážné hudby, dechovky a všichni ti, kteří si občas potře-
bují odpočinout od práce a vnímat svět prostřednictvím tónů, obrazů a
srdci příjemných prožitků…zvu vás v měsíci srpnu na několik kultur-
ních událostí.

Ačkoli některé z nás třídenní maratón Novohradského Znění záso-
bil hudbou ještě alespoň na měsíc, jsou na srpen připraveny dva hudeb-
ní podvečery, a to na novohradském náměstí. Kdo si bude chtít posedět
či zazpívat, ať přijde v sobotu 4.8. nebo v pátek 10.8. ke kašně, kde za-
hraje Sunny Band a Mladá kapela. A pokud by vás v závěru muzicíro-
vání někdo „od kultury“ začal obcházet s kloboukem, tak se nedivte a
neutíkejte. I to umění něco stojí…

Na srpen je pro vás připraveno další divadelní představení na hrad-
ním nádvoří, a to v pátek 17.8 od 20.00 hodin. Přijede k nám divadelní
ochotnický soubor ze Suchdola nad Lužnicí, který doprovází živý or-
chestr a podle ohlasů odjinud si myslím, že se diváci budou bavit.

Do Koželužny, kterou v červenci provonělo dřevo z řezbářské tvůr-
čí dílny, se od 8.8. sjedou malíři na své 10.Malířské sympozium. Pokud
chcete vidět malíře v akci, tak se za nimi jděte podívat, třeba se i tady
něco přiučíte. Já to tedy zkusím. No a konečný výsledek jejich týdenního
malířského snažení pak můžete vidět od 15.8. v galerii na Státním hradě.

A téma malování ještě nekončí. Další výstava, která potrvá až do
konce září, bude rovněž v Koželužně a připravuje ji pro nás Daniela
Roulová – Plocková. Někteří z vás její obrázky určitě znáte a máte je
doma na stěnách, ale stejně se přijďte podívat na nové. Vernisáž bude
trochu netradiční (možná neodejdete s prázdnou), tak přijďte a vezměte
s sebou děti.

Na poslední prázdninový den nyní vrcholí přípravy zábavného pro-
gramu pro děti (a rodiče), aby jim nebylo líto, že ta škola zase přijde. Za-
tím všechno z programu neprozradím, jenom bych chtěla požádat ty, co
umí objednávat počasí, tak ať zajistí na 31.8. od 16.00 hodin sluníčko. A
tentýž den večer od 20.00 hodin začne v sále Hotelu Máj diskotéka.

Na závěr ještě některé tipy na září až listopad. V prvním zářijovém
týdnu připravujeme ve spolupráci se ZUŠ Trhové Sviny koncert učitelů
(aby potencionální zájemci o hru na hudební nástroj věděli, kdo je bude
učit). O posledním zářijovém víkendu zavřeme letní turistickou sezonu
několika akcemi, včetně zábavy na Václava a pěším putováním za
humna našeho města. Na začátku listopadu navštíví Jakub Smolík naše
město v rámci svého hudebního turné po jihu Čech a na 17.11. chystá-
me uspořádat koncert heligonkářů.

Zatím je ale pořád ještě léto, tak si jej užívejte plnými doušky a po-
kud by vás zajímaly nějaké podrobnosti o kulturních akcích u nás, tak
přijďte na KIC Nové Hrady, kde jsme vám 8 hodin denně k dispozici.

Květa Jarolímková
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FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - SRPEN 2007

Kino-připravuje

středa 1.8. 20.00 hod.

• Barevný závoj (125 min.)

Příběh bakteriologa Waltera Fane a jeho ženy
Kitty zavede diváka po krátkém londýnském
prologu do Číny roku 1925. Vzájemné
sbližování novomanželů zvládajících první
krizi působí sice jako obyčejné dobové mi-
lostné drama, ale na jeho pozadí ukazují tvůr-
ci filmu i různé aspekty kolonizace a
nacionální revolty proti ní. Film získal Zlatý
globus za nejlepší hudbu.
Přístupné od 12 let, české  titulky.
Vstupné 55,-  Kč

sobota 4.8. 20.00 hod.

• VRATNÉ LAHVE (103 min.)

Pro ty, kteří nestihli navštívit filmové promí-
tání tohoto filmu v červnu nebo se ještě jed-
nou chtějí zasmát humoru Zdeňka a Jana
Svěrákových.
Přístupný.
Vstupné 55,- Kč

středa 8.8. 20.00 hod.

• ILUZIONISTA  (110 min.)

Nadaný iluzionista Eisenheim (Edward
Norton) ohromuje čím dál více vídeňské pub-
likum. O jeho výjimečnosti se dozvídá také
korunní princ Leopold (Rufus Sewell). Krutý
následník trůnu se rozhodne navštívit Eisen-
heimovo vystoupení se svou krásnou snou-
benkou Sofií von Teschen. Ta si brzy
uvědomuje, že zná mága z dětství. Téměř za-
pomenutý vztah znovu ožívá.
Přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné  55,- Kč

sobota 11.8. 20.00 hod.

• TAJNOSTI (97 min.)

Děj autorského komorního a nezvykle intim-
ního snímku Alice Nellis Tajnosti se odehrává
v rozmezí více než čtyřiadvaceti hodin. Bě-
hem této doby se asi čtyřicetiletá překladatel-
ka Julie (Iva Bittová) rozmýšlí, jak naloží se
svým životem. Dále hrají Karel Roden, Mar-
tha Issová, Miroslav König.
Přístupné od 12 let.
Vstupné 55,-Kč

středa 15.8. 17. 00 hod.

• ARTUR A MINIMOJOVÉ  (94 min.)

Příběh desetiletého chlapce, který se dostane
do podzemní říše malinkých Minimojů, kde
před návratem domů stihne zachránit jejich
království. Film je hraný a 3D animovaný.
Přístupný, český dabing. Vstupné 40,- Kč

středa 15.8. 20.00 hod.

• VELKEJ BIJÁK  (85 min.)
Autoři parodie Velkej biják si vypůjčili hrdiny
hollywoodských velkofilmů jako kapitána
Jacka Sparrowa, Willyho Wonku, Harryho
Pottera či X-Meny, některé překřtili a začleni-
li je do děje inspirovaného dětskou fantasy Le-
topisy Narnie.
Přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné  55,- Kč

sobota 18.8. 20.00 hod.

• NIKOMU TO NEŘÍKEJ  (126 min.)
Francouzský režisér G.Canet si pro svůj druhý
celovečerní film Nikomu to neříkej vybral
úspěšnou knihu amerického autora Harlana
Robena. Děj přenesl z Washingtonu do Fran-
cie a předložil divákovi svižnou detektivku.
Přístupný od 15 let, české  titulky.
Vstupné  55,- Kč

středa 22.8. 20.00 hod.

• PŘEDTUCHA  (97 min.)
Linda Hansonová je mladá paní pečující odda-
ně o muže, děti i dům. Jednoho rána ji začnou
pronásledovat představy o manželově tragické
smrti, které jsou tak živé a sugestivní, že jim
nelze neuvěřit... V hlavní roli Sandra Bulloc-
ková.
Přístupný od 12 let, české titulky.
Vstupné  55,- Kč

sobota 25.8. 20.00 hod.

• SUN SHINE (107 min.)
Děj se odehrává v roce 2057 na palubě kos-
mické lodi Ikarus 2, vyslané ze Země, sužova-
né solární zimou s úkolem znovu "rozžehnout"
vyhasínající Slunce prostřednictvím obří nuk-
leární nálože. Nejen s tímto úkolem se však
posádka bude muset vyrovnávat...
Přístupné od 12 let, české titulky.
Vstupné 55,- Kč

středa 29.8. 20.00 hod.

• ROMING (105 min.)
Po Účastnících zájezdu natočil Jiří Vejdělek
další komedii zaměřenou na vkus širší divácké
obce.Romská komedie Roming ukazuje Ep-
steinovu (scénárista filmu) obratnost v práci s
vážnými tématy v rámci divácky atraktivního
příběhu a také Jiří Vejdělek se zde profiluje
jako ambiciozní tvůrce:ožehavé a málo frek-
ventované téma romské menšiny v současném
světe podává s komediálním nadhledem a při-
tom v tradicích domácího a zahraničního "et-
nického" filmu. Hrají Marián Labuda,
Boleslav Polívka, Vítězslav Holub.
Přístupný. Vstupné 55,-Kč

Září
Edit Piaf, Kletba zlatého květu
Shrek III, Dannyho parťáci 3
Černá kniha, Ve stínu Beethovena

Říjen
Renaissance, Simpsonovi, Hezké sny
Zápisky o skandále

Listopad
Harry Potter a Fénixův řád, Interwiu

Okénko do knihovny
• Václav Cílek: Krajiny vnitřní a vnější.
Krajina se do 90.let 20.století stala jedním
z klíčových pojmů přírodních, ale i některých
humanitních věd. První polovina textů Václa-
va Cílka na toto téma se týká skutečné, fyzické
krajiny, jejích proměn a její ochrany. Druhá
část je věnována vnitřním krásám duše – feno-
ménu genia loci, postavě zeleného muže, ale i
keltským bohům v druhohorách. Celek uzaví-
rají Poutníkova pravidla putování po posvát-
ných místech a obsáhlý soupis literárních i
hudebních pramenů.

• V.P.Borovička:
Atentáty, které měly změnit svět.

Výběrová reedice jednoho z nejznámějších děl
nepřekonatelného autora literatury faktu obsa-
huje deset nejlepších již publikovaných příběhů
a dva nové, nalezené v autorově pozůstalosti,
které k vydání připravil autorův syn. Dvanáct
napínavých příběhů popisuje slavné atentáty
počínaje Caesarovou smrtí, vraždou sv.Václava
a konče útokem na říšského protektora v Če-
chách.

• Jiří Hanzelka – Miroslav Zikmund:
S československou vlajkou
na Kilimandžáro.

Cestopisné reportáže z cest známých cestova-
telů Hanzelky a Zikmunda.

• Radomír Luža: V Hitlerově objetí.
Kapitoly z českého odboje. Lužovy paměti
představují mimořádně cenný příspěvek k his-
torii českého protinacistického odboje za dru-
hé světové války a z části i k historii českého
protikomunistické resistence v letech 1948 –
1989. Výmluvně též vyjadřují autorovy zásad-
ní postoje v otázkách národní identity, vlaste-
nectví, historické paměti a tradic.

• Marry Higgins Clarková: Kdo tě zná.
Skoro detektivní román známé americké spi-
sovatelky, která je u našich čtenářek velice ob-
líbena. Celia Nolanová nadevše miluje
čtyřletého synka Jacka. Aby ho uchránila, tají
před všemi svou minulost. Jako dítě totiž
nešťastnou náhodou zastřelila vlastní maminku
při pokusu bránit ji před násilnickým otčímem.
Tu strašnou událost, která by mohla synkovi
zničit život, neprozradila ani manželovi Alexo-
vi. Právě on ji k narozeninám věnuje zvláštní
dárek:dům, ve kterém se hrůzy jejího dětství
odehrály. Celia je odhodlána předstírat spoko-
jenost, ale nejsou to jen vzpomínky, které ji
děsí. Začnou se dít prapodivné věci…
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Hry III. olympiády
dětí a mládeže ČR

Ústí nad Labem 19. - 24.6. 2007
Hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc

slavnostně zahájil 19.6.2007 Hry III. olympiá-
dy dětí a mládeže ČR v Ústí nad Labem. Ofi-
ciální část ceremoniálu dodržovala protokol
Mezinárodního olympijského výboru, takže
se účastníci cítili jako na “velké” olympiádě.
Nejprve proběhlo představení jednotlivých
sportů, následovalo defilé jednotlivých kraj-
ských výprav, které zahájili Jihočeši v čele s
vlajkonoškou Kateřinou Neumannovou. Defi-
lé zakončila domácí výprava Ústeckého kraje
s vlajkonošem Janem Čalounem. Poté předne-
sl proslov k soutěžícím předseda Českého
olympijského výboru MUDr. Milan Jirásek a
své poselství účastníkům olympiády předali
také hejtman Ústeckého kraje Ing. Jiří Šulc a
primátor města Ústí nad Labem Mgr. Jan Ku-
bata. Oficiální ceremoniál pokračoval vztyče-
ním olympijské vlajky a zapálením
olympijského ohně. Ve štafetě s olympijskou
pochodní se představila řada významných
sportovních osobností minulosti i současnosti.
Štafetu zakončila a olympijský oheň zapálila
Kateřina Neumannová. Slavnostní ceremoniál
byl zakončen slibem závodníků i rozhodčích a
českou státní hymnou.

Této významné sportovní události se účast-
nilo téměř 4200 malých sportovců ze všech
krajů naší země.Výběr byl velmi přísný, z jed-
notlivých sportovních odvětví měli šanci na

účast jen ti nejlepší s vynikajícími výsledky ve
svých kategoriích, a to ještě jen do 15 let věku.
Jihočeský kraj reprezentovalo více jak 250 zá-
vodníků v 17 sportech. Poprvé se dostal do vý-
běru také náš reprezentant Tomáš Hermann,
který se nominoval v karate v disciplíně kata i
kumite svými výkony na loňském Mistrovství
ČR a Krajské lize. V disciplíně kata ( soubor-
ná cvičení) Tomáš nepostoupil z prvního kola.
Tréninková příprava byla zaměřena na Tomá-
šovu hlavní disciplínu kumite ( sportovní zá-
pas ) v kategorii mladších žáků nad 45 kg, zde
náš závodník šel do soubojů s velkým nasaze-

ním, který rozhodčí až nepochopitelně tvrdě
penalizovali a Tomáš ač dvakrát vedl nad svý-
mi soupeři nakonec musel podlehnout pod tí-
hou trestných bodů a skončil na pěkném, leč
smutném 4. místě. Hodnocení doprovázející-
ho trenéra bylo velmi slibné a tak věříme, že si
Tomáš zlepší techniku a na nadcházející Mis-
trovství ČR v prosinci letošního roku budou
již výsledky lepší. Gratulujeme našemu zá-
vodníkovi k pěknému výkonu a přejeme mu
hodně štěstí do dalších  sportovních klání.

Příspěvek zaslal Martin Hermann

Společnost Magna Cartech, součást kanadského koncer-

nu Magna International Inc., globální dodavatel a výrobce

kovových dílů – výlisků a svařenců pro automobilový

průmysl, se sídlem v Českých Velenicích,

hledá zaměstnance:

POŽADUJEME:

� Výuční list, praxe ve strojírenství je výhodou

NABÍZÍME:

� Perspektivní a dlouhodobou práci v expandující a ekonomicky silné společnosti
� Dobré mzdové ohodnocení odpovídající pracovní pozici,  osobní ohodnocení,  2x ročně prémie
� Zázemí mezinárodní společnosti
� Možnost dalšího vzdělávání
� Příspěvek na závodní stravování
� Příspěvky na dojíždění, na ubytování.

Pokud Vás naše nabídka  zaujala, kontaktujte naše personální oddělení. Telefon 384 753 279, Fax 384 794 110,
e-mail: milada.brucknerova@magnacartech.com.

Adresa:  Magna Cartech, spol. s r. o., Hospodářský park 600, 378 10 České Velenice

do lisovny a svařovny,
manipulační pracovníky, zámečníky,

nástrojaře, obráběče kovů, obsluhu CNC strojů

Tomáš se chystá na zápas
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Uhelné sklady Staněk
U železničního nádraží

Suchdol nad Lužnicí

Otevírací doba:
pondělí – pátek 7.30 – 16:00

Telefon: 384 782 209, mobil: 723 738 553

Nabízím Vám:
černé uhlí, brikety
Hnědé uhlí – bílinská kostka 264,-

ořech1 254,-
ořech2 172,-

komořanské kostka 256,-
ořech1 246,-

Ceny jsou včetně DPH

DOPRAVA UHLÍ NAD 20 Q ZDARMA

Uhlí je neustále uskladněno pod plachtami.

Možnost  složení dopravníkem do Vaší uhelny.

Využijte akci letních cen
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Nabízí v trafikách

� Školní potøeby

� Noviny, èasopisy,

Novohradský zpravodaj

� Kupony pro mobilní telefony

� Kvalitní baterie všech druhù

� Dioptrické brýle

� Mapy, pohledy mìsta a pøání

k rùzným výroèím

� Filmy a vyvolání do 48 hodin

� Audio a video kazety

TRAFIKA
Těšíme se na vaši návštěvu

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech,

ulice Údolská 154,
373 33  Nové Hrady

nabízí tyto pracovní pozice

Kontakt:
p. Procházka, tel.: 606 609 704,

e-mail: oprochazka@mjs.cz

�SEŘIZOVAČ�
NC stroje

�NÁSTROJAŘ�

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová
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Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

tel.: 386 322 304
mobil.: 728 678 397

M O N T Á Ž T O P E N Í ,
P L Y N , V O D A

Inzerce v Novohradském
zpravodaji

Poslední stránky novohradského
zpravodaje jsou určeny pro Vaší

řádkovou a reklamní inzerci
Reklamní inzerce :
reklamní inzercí se rozumí propagace Vaší firmy, Vašich výrobků,
Vašich služeb apod.

Cena inzerce:
Celá strana 1.000,-Kč/ měsíc

½ strany 600,-Kč/ měsíc

¼ strany 300,-Kč/ měsíc

1/8 strany 150,-Kč/ měsíc

6 x opakovaný 30% sleva

12 x opakovaný 50% sleva

Řádkové inzerce:
Řádková inzerce je pro Vás poskytována zdarma. Řádkovou in-

zercí se rozumí – pronájem nebo prodej nemovitostí, hledání ztra-
cených věcí apod.Tato inzerce je poté zveřejněna i na internetových
stránkách města Nové Hrady v rubrice inzerce.

Kontakty k podání inzerátu:
KIC Nové Hrady, nám.Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

E-mail: infoc@novehrady.cz, martinak@novehrady.cz

Tel.: 386 362 195

• Přijmu pracovní sílu pro těžební činnost v lese, zejména vyklizení
ploch po těžbě. Nové Hrady a okolí. Nástup možný ihned.
Tel.: 774 750 506

• V Nových Hradech prodám byt 3 +1, zahradu se skleníkem a dřevě-
nou chatu ( možno převézt ). Tel.: 386 362 734, 724 849 047

• Koupím domek nebo byt i ve špatném stavu. Tel.: 603 442 474
• Společenství vlastníků jednotek Vilova čtvrť 243 Nové Hrady – na-

bízí k prodeji nebytové prostory ( kotelna, uhelna, sušárna ), cca 75
m2 za účelem zřízení bytové jednotky. Cena k jednání je 150.000.Kč
Bližší informace podá: p. Bandík Josef, tel.: 602 585 159, p. Janeček
Roman tel.: 606 484 615

• Objednávám parfémy vysoké kvality za bez konkurenční ceny vzor-
ky jsou k dispozici. Podrobnější informace tel.: 606 852 462

• Hledáme ženy, které se zajímají o kosmetiku možnost přivýdělku u
kosmetické společnosti, která nabízí velice dobré finanční odměny a
dobré  podmínky. Kontakt: 606 852 462

• Koupím menší domek v Nových Hradech a blízkém okolí.
Telefon: 606 509 340

• Hledám chatu nebo starší dům v Novohradských horách. Cena okolo
500 000,-Kč. Kontakt: pan Kačírek, tel. 776 222 003, jaroslavkaci-
rek@seznam.cz


