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30. ročník Novohradské číše
– Memoriál Karla Hrušky

První březnovou sobotu 1.3.2008, roztančily naše město už po třicá-
té 104 páry a skvělé taneční formace. Taneční soutěž Novohradská
číše, s podtitulem Memoriál Karla Hrušky, vyprodala a zaplnila do pos-
ledního místa Hotel Máj a pro diváky připravila vynikající taneční i
společenský zážitek. Na parketu mohli příznivci tanečního sportu obdi-
vovat páry z celé republiky, včetně finalistů a semifinalistů Mistrov-
ství České republiky pro letošní rok. Velkým potleskem ocenili diváci
vystoupení Aerobicu z Nových Hradů, taneční skupiny VIKTIMS

z Českých Budějovic a nádher-
ná vystoupení tanečníků z Me-
zinárodního tanečního centra
KROK z Hradce Králové.

Nedílnou součástí progra-
mu bylo i bilancování třicetile-
té historie soutěže včetně
ocenění těch, kteří se v minu-
losti podíleli na pořádání a za-
jištění soutěže.

Mezi významné hosty ve-
čera patřila poslankyně Parla-
mentu České republiky Vlasta
Bohdalová a hejtman Jihoče-
ského kraje Jan Zahradník, kte-
rý i v tomto roce převzal nad
Novohradskou číší morální i fi-

nanční záštitu. Velký podíl na finančním zajištění Novohradské číše
mělo sedmnáct sponzorů soutěže, a to jak tradičních, tak i několik nově
oslovených.

Ačkoli další podrobnější informace a zhodnocení třicetileté historie
soutěže si na stránkách Novohradského zpravodaje přečtete až v dal-
ším čísle, už nyní věnuji první poděkování pořadatelům panu Janu Jun-
kovi, Petru Michaleovi a Stanislavu Papouškovi ml., kteří po výpadku
elektrické energie zajistili náhradní zdroje a soutěž mohla pokračovat
podle programu a závazných propozic dále.

Tolik aktuálně o Novohradské číši před vydáním březnového zpra-
vodaje. K. Jarolímková

Dětský Masopust právě přichází !
Dětský Masopust byl jedním z několika tradičních koled v rozmezí ledna až února. Maso-

pustem žily děti ve školce, školní družině a v rozmezí dvou týdnů obešly koledy Údolí, Nové
Hrady, Nakolice, Oboru, Vyšné a Majolice. Masopustní tradici v takovémhle rozsahu naleznete
v jiných koutech republiky jen málokde. K.J.

SDH Nové Hrady
zvou na

JOSEFOVSKOU
ZÁBAVU

v sobotu
15. března 2008
od 20.00 hodin

v Hotelu Máj
Nové Hrady

Přijďte se pobavit
a zatančit s kapelou

HYALIT

Vstupné 70 Kč
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Zápis z 1. schůze rady města
ze dne 9.1.2008

� 1. Oznámení o umístění nalezeného psa
Rada města obdržela oznámení o umístění
nalezeného psa náhradnímu majiteli od
Městského úřadu Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí. Zájem o psa projevila
paní Libuše Hanžlíková, Pod Vodárnou
347, Nové Hrady a tohoto převzala dne 7.1.
2008. Rada souhlasila s osvobozením od
poplatku za psa podle čl. 6, písmene e, vy-
hlášky 5/2007 a souhlasila s bezplatným
očipováním  nalezeného psa.

� 2. Žádost o vytýčení komunikace
v k.ú. Nakolice
Rada obdržela žádost společnosti Novo-
hradské hory o vytýčení komunikace
č. 1193/3 v k.ú. Nakolice, která je ve vlast-
nictví Města Nové Hrady. Podle zjištění
společnosti Novohradské hory je cesta
v současné době zaplocena panem Home-
rem. Rada pověřila tajemníka ve spolupráci
se stavebním úřadem a Osadním výborem
Nakolice zjištěním skutečného stavu a po-
dáním informace s návrhem řešení.

� 3. Oznámení k jednání ohledně
komunikace k rekreační oblasti
pískovna Nakolice
Rada obdržela stanovisko pana Ladislava
Duspivy, Nakolice 18, s nesouhlasem se
stavbou komunikace k rekreační oblasti
pískovna Nakolice. Dále nesouhlasí s roz-
šířením této místní komunikace a nemá zá-
jem o prodej pozemků pro tuto stavbu.
Rada vzala na vědomí stanovisko pana La-
dislava Duspivy a pověřila starostu dalším
jednáním v této věci.

� 4. Souhlas s vydáním územního
rozhodnutí
Rada obdržela dopis Městského úřadu Tr-
hové Sviny, odboru životního prostředí se
souhlasem s vydáním územního rozhodnutí
pro stavbu „Místní komunikace pro přístup
k rozvojové rekreační oblasti pískovna Na-
kolice“. Rada vzala na vědomí dopis
Městského úřadu Trhové Sviny, odboru ži-
votnímu prostředí ze dne 4.1. 2008.

� 5. Oznámení o uzavření pošty
v osadě Byňov
Rada obdržela dopis České pošty, odštěpný
závod Jižní Čechy, České Budějovice
s oznámením o dočasném uzavření pošty
v osadě Byňov od 21.1. 2008 z personálních
důvodů a na základě skutečnosti, že tato
pošta je ze strany občanů využívána mini-
málně. Služby budou poskytovány v rámci
motorizované doručovatelské pošty Trhové
Sviny. Rada pověřila starostu, aby na zákla-
dě jednání s Osadním výborem Byňov
odeslal stanovisko Města Nové Hrady
k uzavření pošty v Byňově.

� 6. Odstoupení od žádosti
o pronájem pozemků
Rada byla starostou seznámena s dopisem
pana Jana Krtka,Údolská 51, Nové Hrady
o odstoupení od žádosti o pronájem části
pozemků čís. 325/4, 320/9, 320/10 v No-
vých Hradech. Rada vzala na vědomí od-
stoupení od žádosti o pronájem pozemků
pana Jana Krtka, Nové Hrady a souhlasila
s pronájmem pozemků dalšímu zájemci
s podmínkou  vyloučení trvalých staveb.

� 7. Návrh dohody o omezení provozu
a uzavření MŠ
Rada obdržela dopis Mateřské školy Nové
Hrady s návrhem dohody o omezení provo-
zu a uzavření MŠ v období jarních, veliko-
nočních a hlavních prázdnin. Rada souhla-
sila s omezením provozu v období jarních a
velikonočních prázdnin a pověřila pana To-
máše Rolínka jednáním s ředitelkou MŠ
ohledně omezení provozu a uzavření Ma-
teřské školy v době letních prázdnin.

� 8. Žádost o udělení výjimky v MŠ
Rada obdržela dopis ředitelky Mateřské
školy v Nových Hradech se žádostí o uděle-
ní výjimky z počtu dětí v mateřské škole
podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.
školského zákona a § 2 odst. 1 vyhlášky
č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání.
Rada souhlasila s udělením výjimky z počtu
dětí ve 2. třídě MŠ za předpokladu dodržení
kvality výchovně vzdělávací práce školy a
splnění podmínek bezpečnosti a ochraně
zdraví dětí.

� 9. Oznámení o ukončení činnosti
a členství v komisi ŽP
Rada byla seznámena starostou s ukonče-
ním činnosti a členství v komisi životního
prostředí pana Ing. Jiřího Paslera. Komise
byla na konci roku 2007 doplněna o nového
člena a to pana Karla Ottenschlägera, a pro-
to není nutné dále komisi doplňovat. Rada
poděkovala panu Ing. Jiřímu Paslerovi za
aktivitu a dlouholetou dobrou práci v komi-
si životního prostředí.

� 10. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela dopis Seniorklubu Nové
Hrady se žádostí o finanční příspěvek na
činnost v roce 2008 ve výši 25.000,- Kč.
Rada vzala žádost o finanční příspěvek na
vědomí a postoupila ji finanční komisi pro
zařazení a vyčlenění prostředků do rozpoč-
tu Města Nové Hrady dle finančních mož-
ností na rok 2008.

� 11. Uložení pokuty společnosti PROFI
TEAM CZ s.r.o.
Rada obdržela Rozhodnutí České inspekce
životního prostředí, oblastního inspektorá-
tu v Českých Budějovicích o uložení poku-
ty ve výši 50.000,- Kč společnosti Profi
Team CZ s.r.o. se sídlem v Borovanech
podle § 66 ods. 3 písm. e zákona o odpadech
za porušení ustanovení § 18 odst. 1, písm. e
za provozování zařízení ke sběru nebo vý-

kupu odpadů v k.ú. Byňov (Sklad pneuma-
tik Jakule). Rada vzala na vědomí udělení
pokuty společnosti Profi Team CZ s.r.o.
Borovany.

� 12. Předání dat pro pořízení územně
analytických podkladů
Rada obdržela dopis Ministerstva vnitra,
odboru správy majetku ve věci předání dat
pro pořízení územně analytických podkla-
dů – paspart údajů o území se seznamem
objektů důležitých pro plnění úkolů Policie
České Republiky. Rada vzala dopis Minis-
terstva vnitra, odboru správa majetku ze
dne 27.12. 2007 na vědomí.

� 13. Pořízení změny územního plánu Měs-
ta Nový Hradů
Rada byla informována panem Luďkem Prá-
šilem, vedoucím Stavebního úřadu Nové
Hrady o nutnosti pořízení změny ÚPD pro
správní území Město Nové Hrady v souvis-
losti se změnou stavebního zákona ve
smyslu doplnění ÚPD o podklady stanove-
né novým stavebním zákonem, zejména
pak uvedení ÚPD do souladu s nadřízeným
územním plánem Jihočeského kraje. Sou-
časně se změnou ÚPD doporučuje Stavební
úřad přehodnotit pozemky určené pro vý-
stavbu rodinných a rekreačních objektů ve
správním území Města Nové Hrady. Rada
vzala na vědomí informaci o pořízení změ-
ny ÚPD a doporučila zastupitelstvu schválit
pořízení změny ÚPD pro Město Nové Hra-
dy. Z 11

� 14. Oznámení o úpravě místností
v prodejně v Byňově
Rada byla starostou a panem Miroslavem
Šlencem informována o průběhu úprav
místností v prodejně Byňov, které budou
sloužit jako jednací prostory pro Osadní vý-
bor Byňov. Rada vzala informaci na vědo-
mí a souhlasila s proplacením faktury za
provedené práce.

� 15. Vyúčtování grantu – SK Byňov
Rada byla seznámena starostou s vyúčtová-
ním grantu II. kola poskytnutého Městem
Nové Hrady pro příjemce SK Byňov a
vzhledem k tomu, že vyúčtování splňuje
veškeré podmínky pro poskytnutí grantu
rada souhlasila s vyplacením schválené
dotace.

� 16. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada obdržela žádost o poskytnutí finanč-
ního příspěvku na částečné pokrytí nákladů
spojených s vytápěním prostor ZUŠ Nové
Hrady v celkové částce 30.000,- Kč pro rok
2008 z důvodu nárůstu ceny za elektrickou
energii. Rada vzala na vědomí žádost o pos-
kytnutí finančního příspěvku a postoupila ji
k projednání finanční komisi.

� 17. Žádost o doplnění spoluvlastnictví
Rada obdržela žádost pana Vlastimila Ti-
chavy o doplnění spoluvlastnictví v žádosti

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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o odkoupení pozemku parc. č. 186/1 o vý-
měře 1910 m2 v k.ú. Vyšné a to paní Heleny
Tichavové. Rada souhlasila s doplněním
paní Heleny Tichavové do žádosti o odkou-
pení pozemku a postoupila žádost na jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů. Z 11

� 18. Návrh na odstranění závad
Rada města obdržela a projednala dopis
VAK JČ, České Budějovice s návrhem na
odstranění závad na základě provedených
bezpečnostních prověrek BOZP a PO na
pracovišti - Úpravna vody Nové Hrady.
Rada vzala na vědomí návrh na odstranění
závad na Úpravně vody Nové Hrady a po-
věřila pana Miroslava Šlence projednáním
možnosti odstranění závad (výměna oka-
pových žlabů, oprava omítky) Technický-
mi službami Města Nových Hradů.
Příloha:
Návrh na odstranění závad na zákl. bezpečn.
prověrek BOZP a PO, VaK JČ a.s., B. Něm-
cové 12/2, 370 80 Č. Budějovice, ze dne
11.12.2007 (1 str.), zápis o provedené kon-
trole (1 str.), dopis starosty města N. Hrady
pro VaK JČ (1 str.)

� 19. Kácení dřevin rostoucí mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o l ks dubu letního ros-
toucího na pozemku par. č. 326 v k.ú. Nové
Hrady. O povolení pokácení požádala TJ
Nové Hrady z důvodu rozšíření sportovního
areálu TJ. Rada vzala rozhodnutí na vědomí.

� 20. Vyjádření k nákupu  zařízení
Rada obdržela vyjádření Technických slu-
žeb Města Nových Hradů k nákupu zařízení
hrobového místa na pohřebišti Nové Hrady
v oddělení 6 pod číslem 45-46. Původním
vlastníkem byl pan František Janeček z By-
ňova 71. Nabídka prodeje hrobového zaří-
zení hrobového místa byla zaslána na
základě usnesení Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích 53 D 523/2005 – 74,
které nabylo právní moci dne 16.2.2007,
Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových České Budějovice. Rada po-
věřila tajemníka vypracováním odpovědi
na nabídku hrobového zařízení hrobového
místa s tím, že město nemá o tento nákup
zájem.

� 21. Navýšení cen dopravy a sazeb TSM
Rada města obdržela dopis Technických
služeb Města Nových Hradů s návrhem na
navýšení cen dopravy a hodinových sazeb a
dále navýšení cen za užívací právo k hrobo-
vému místu a ostatních služeb na místním
pohřebišti. Návrh nových cen vychází z nut-
nosti navýšení z důvodů vyšších cen ( ener-
gie a PHM). Rada souhlasila s navýšením
cen dopravy, hodinových sazeb a cen za

užívací právo k hrobovému místu a ostat-
ních služeb na místním pohřebišti.

� 22. Žádost o písemné vyjádření
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje,
Krajského úřadu, odboru dopravy a silnič-
ního hospodářství se žádostí o vyjádření
k záměru prodeje části pozemkové parcely
KN č. 1896/1 v k.ú. Byňov. O prodej části
tohoto pozemku požádala Jihočeský kraj
obchodní firma Železniční průmyslová sta-
vební výroba Uherský Ostroh a.s. Rada vza-
la na vědomí žádost Jihočeského kraje,
Krajského úřadu a pověřila starostu dalším
jednáním v této věci.

� 23. Schválení odměn členům komisí a
výborů Města Nové Hrady
Rada byla seznámena s předloženými pod-
klady pro schválení odměn členům komisí
a výborů za činnost v roce 2007. Rada měs-
ta projednala způsob výplaty odměn čle-
nům komisí, výborů a zaměstnancům úřa-
du, kteří se zúčastnili jednání komisí a vý-
borů po pracovní době. Rada schválila čle-
nům komisí odměnu ve výši 70,- Kč za
jedno jednání – 1 hodina práce. Členům vý-
borů je stanovena odměna ve výši 180,- Kč
za jeden měsíc činnosti – 1 hodina práce.
Odměna bude vyplacena ve výplatě za pro-
sinec 2007. Členům výborů a komisí, kteří
nejsou zaměstnanci úřadu budou vyplace-
ny odměny na základě uzavřené dohody o
provedení práce. Výpočet odměny členům
komisí provede účtárna na základě předlo-
žené docházky za období leden až prosinec
2007.

� 24. Seznámení s grantovými programy
Rada byla informována panem Mgr. Mi-
chalem Jarolímkem o probíhajících granto-
vých programech podle grantového kalen-
dáře AP PRK 2008 Jihočeský kraj – vlny
vyhlášení grantových programů. Tento ka-
lendář byl doplněn o pracovníky Městské-
ho úřadu, kteří se budou podílet na přípravě
grantů.

Zápis z  2.  schůze rady města
ze dne 23.1.2008

� 1. Vodné a stočné pro rok 2008
Rada byla informována starostou města
o dalších jednáních se spol. VaK JČ a.s.
České Budějovice ve věci stanovení ceny
vodného a stočného pro rok 2008. Rada
projednala návrhy cen vodného a stočného
předložené firmou VaK JČ a.s. a postoupila
je k dalšímu projednání na jednání zastupi-
telstva Města Nových Hradů.

� 2. Plánované akce Města Nové Hrady
v rámci ROP
Rada byla informována panem Mgr. Micha-
lem Jarolímkem o plánovaných akcích
Města Nové Hrady v rámci ROP a začlenění
projektů do strategického plánu rozvoje
města na roky 2008 – 2010. Rada souhlasila
s podáním žádostí o finanční podporu na
projekty v rámci Regionálního operačního

programu NUTS II Jihozápad: Rekonstruk-
ce místních komunikací (ROP – Opatření
1.5.), Infrastruktura pro kulturu a komunitní
život v osadách (ROP – Opatření 2.3.), Re-
konstrukce budovy 1. stupně ZŠ a budovy
školní družiny a kuchyně (ROP – Opatření
2.4.), Rekonstrukce budovy mateřské ško-
ly a školkové zahrady (ROP – Opatření
2.5.), Rekonstrukce Domu s pečovatelskou
službou (ROP – Opatření 2.5.), Rekon-
strukce veřejného prostranství před Státním
hradem (ROP – Opatření 3.2.), Nové Hrady
– místo kde si historie rozumí se součas-
ností (ROP – Opatření 3.3.). Rada pověřila
pana Jarolímka a starostu města koordinací
příprav jednotlivých žádostí.

� 3. Členské příspěvky – Svaz měst
a obcí Jihočeskéh o kraje
Rada obdržela dopis Svazu měst a obcí Ji-
hočeského kraje se žádostí o zaplacení
členských příspěvků na rok 2008. Rada
souhlasila se zaplacením členských pří-
spěvků na rok 2008 Svazu měst a obcí Ji-
hočeského kraje.

� 4. Dodatek k žádosti Václav Martinec
Rada města obdržela žádost pana Václava
Martince o prodej části pozemku 11 d1
v k.ú. Obora u Vyšného. Po geometrickém
rozdělení je část tohoto pozemku označena
jako 11 díl c. Rada souhlasila s prodejem
nově onačeného pozemku 11 díl c o celko-
vé výměře 156 m2 v k.ú. Obora u Vyšného
pro pana Václava Martince za cenu 50 Kč/m2

a pověřila tajemníka zveřejněním záměru
prodeje pozemku na úřední desce. Rada po-
stoupila projednání prodeje na jednání za-
stupitelstva.

� 5. Dohoda ZO ČSOP
s Městem Nové Hrady
Rada obdržela návrh dohody o spolupráci
mezi ZO ČSOP 14/9 Nové Hrady a Městem
Nové Hrady. Předmětem dohody je spolu-
práce při výsadbě ohrožené dřeviny jilmu
drsnolistého v případech, kdy je uložena
náhradní výsadba za pokácené stromy a
keře rostoucí mimo les na území v působ-
nosti Města Nové Hrady. Rada souhlasila
s dohodou mezi Městem Nové Hrady a ZO
ČSOP Nové Hrady o spolupráci při náhrad-
ní výsadbě za pokácené stromy a pověřila
starostu jejím podpisem.

� 6. Nájemné dohodou v bytech
v Nových Hradech
Rada města projednala zvýšení nájmu
u bytů ve vlastnictví Města Nové Hrady,
které byly pronajaty na základě dohody.
U nájemného v DPS dojde ke zvýšení ve
stejné výši jako u bytů se současným regu-
lovaným nájemným, a to z důvodů sjedno-
cení výše ceny nájemného. Nájemné u bytů
ve vlastnictví města je upravováno vzhle-
dem k platnosti nového zákona o nájem-
ném. Rada souhlasila s úpravou nájemného
v bytech ve vlastnictví Města Nové Hrady.
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� 7. Žádost o koupi pozemku
Rada obdržela žádost o odprodej části poze-
mku parc. č. 60/2 a pozemku parc. č. 874
stp. v Nových Hradech od Jana a Alice Mar-
hounových, Nové Hrady. Žádost je podána
z důvodů srovnání nedostatků v katastru
nemovitostí a zarovnání hranic pozemků.
Rada souhlasila s prodejem částí pozemků
po provedení geometrického rozdělení na
náklady kupujících. Rada pověřila tajemníka
zveřejněním záměru prodeje na úřední desce
a postoupila žádost o prodej pozemků na jed-
nání zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 8. Žádost o poskytnutí příspěvku
na činnost
Rada obdržela žádost od Vincenského spo-
lečenství Nové Hrady o finanční příspěvek
na činnost na rok 2008. Rada postoupila žá-
dost finanční komisi a pověřila ji zařazením
příspěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 9. Žádost o finanční příspěvek SK Byňov
Rada obdržela žádost od SK Byňov o fi-
nanční příspěvek na rok 2008. Rada postou-
pila žádost finanční komisi a pověřila ji
zařazením příspěvku pro žadatele do návr-
hu rozpočtu města pro rok 2008.

� 10. Žádost o příspěvek  SDH Byňov
Rada obdržela žádost od SDH Byňov o fi-
nanční příspěvek na rok 2008. Rada postou-
pila žádost finanční komisi a pověřila ji
zařazením příspěvku pro žadatele do návr-
hu rozpočtu města pro rok 2008.

� 11. Žádost o finanční příspěvek
– SDH Nové Hrady
Rada obdržela žádost od SDH Nové Hrady
o finanční příspěvek na rok 2008. Rada po-
stoupila žádost finanční komisi a pověřila ji
zařazením příspěvku pro žadatele do návr-
hu rozpočtu města pro rok 2008.

� 12. Žádost o finanční příspěvek
– Myslivecké sdružení Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Mysliveckého
sdružení Nové Hrady o finanční příspěvek
na rok 2008. Rada postoupila žádost finanč-
ní komisi a pověřila ji zařazením příspěvku
pro žadatele do návrhu rozpočtu města pro
rok 2008.

� 13. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku – Klub vojenské historie
a techniky Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Klubu vojenské
historie a techniky Nové Hrady o finanční
příspěvek na rok 2008. Rada postoupila žá-
dost finanční komisi a pověřila ji zařazením
příspěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 14. Žádost o finanční příspěvek
– Tělocvičná jednota Sokol Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Tělocvičné jedno-

ty Sokol Nové Hrady o finanční příspěvek
na rok 2008. Rada postoupila žádost finanč-
ní komisi a pověřila ji zařazením příspěvku
pro žadatele do návrhu rozpočtu města pro
rok 2008.

� 15. Žádost o finanční příspěvek
– Myslivecké sdružení Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Mysliveckého
sdružení Nové Hrady o finanční příspěvek
na rok 2008 pro činnost Mladých myslivců
a přátel přírody. Rada postoupila žádost fi-
nanční komisi a pověřila ji zařazením pří-
spěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 16. Žádost o finanční příspěvek
– ZO AVZO Nové Hrady
Rada obdržela žádost od ZO AVZO Nové
Hrady o finanční příspěvek na rok 2008.
Rada postoupila žádost finanční komisi a
pověřila ji zařazením příspěvku pro žada-
tele do návrhu rozpočtu města pro rok
2008.

� 17. Žádost o finanční příspěvek
– Dechová hudba Veselá muzika
Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Dechové hudby
Veselá muzika Nové Hrady o finanční pří-
spěvek na rok 2008. Rada postoupila žádost
finanční komisi a pověřila ji zařazením pří-
spěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 18. Žádost o finanční příspěvek
–  ZO Českého svazu včelařů o.s
Nové Hrady
Rada obdržela žádost od ZO Českého sva-
zu včelařů o.s. Nové Hrady o finanční pří-
spěvek na rok 2008. Rada postoupila žádost
finanční komisi a pověřila ji zařazením pří-
spěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 19. Žádost o finanční příspěvek
– Český kynologický svaz ZO Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Českého kynolo-
gického svazu ZO Nové Hrady o finanční
příspěvek na rok 2008. Rada postoupila žá-
dost finanční komisi a pověřila ji zařazením
příspěvku pro žadatele do návrhu rozpočtu
města pro rok 2008.

� 20. Žádost o finanční příspěvek – Tělový-
chovná jednota Nové Hrady
Rada obdržela žádost od Tělovýchovné
jednoty Nové Hrady o finanční příspěvek
na rok 2008. Rada postoupila žádost finanč-
ní komisi a pověřila ji zařazením příspěvku
pro žadatele do návrhu rozpočtu města pro
rok 2008.

Zápis z 3.  schůze rady města
ze dne 6.2.2008

� 1. Oznámení o provedené
administrativní kontrole
Rada obdržela oznámení Státního země-
dělského investičního fondu, regionálního
odboru SZIF v Českých Budějovicích o pro-

vedené administrativní kontrole u projektu
„Odvodnění kalamitních holin k.ú. By-
ňov“, který byl podán Městem Nové Hrady
dne 26.11.2007. Rada vzala na vědomí
oznámení o provedené administrativní kon-
trole projektu „Odvodnění kalamitních ho-
lin k.ú. Byňov“.

� 2. Usnesení Okresního soudu
– Monika Maroušková
Rada obdržela Usnesení Okresního soudu
v Českých Budějovicích ve věci výkonu
rozhodnutí proti povinné Monice Marouš-
kové bytem Hranice 103, Trhové Sviny.
Rada vzala Usnesení Okresního soudu ze
dne 9.1. 2008 na vědomí.

� 3. Smlouva  o smlouvě budoucí
Rada obdržela návrh Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu mezi Městem Nové
Hrady a E.ON Distribuce, a.s. na realizaci
stavby „Nové Hrady Pod Zámeckým –
p. Kanděra, kabel NN“. Rada souhlasila se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va odpovídajícího věcnému břemenu mezi
městem Nové Hrady a E.ON Distribuce,
a.s., České Budějovice a doporučila její
schválení na jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč.

� 4. Usnesení Okresního soudu
– Margita Šiváková
Rada obdržela Usnesení Okresního soudu
v Českých Budějovicích proti žalované
Margitě Šivákové, nám. Republiky 13,
Nové Hrady z důvodu jejího neznámého
pobytu. Vzhledem k této skutečnosti
Okresní soud ustanovil opatrovníkem Měs-
to Nové Hrady. Rada vzala Usnesení
Okresního soudu v Českých Budějovicích
ze dne 30.1.2008 na vědomí.

� 5. Oznámení o zahájení správního řízení
Rad obdržela dopis Krajského úřadu – Jiho-
českého kraje, Odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví s oznámením o za-
hájení správního řízení s právnickou oso-
bou PROFI – TEAM CZ s.r.o. se sídlem
v Borovanech ve věci zrušení rozhodnutí
o udělení souhlasu dle ustanovení § 78 odst.
4 písm. c zákona o odpadech, vzhledem
k opakovanému porušování povinností sta-
novených tímto zákonem na skládce pneu-
matik v k.ú. Byňov. Rada vzala na vědomí
oznámení o zahájení správního řízení proti
právnické osobě PROFI- TEAM CZ s.r.o.,
Borovany.

� 6. Žádost o vyjádření
Rada města obdržela žádost o vyjádření
k rekonstrukci propustů na silnici III/ 15014
v k.ú. Obora u Vyšného od Správy a údržby
silnic Jihočeského kraje, České Budějovi-
ce. Rada pověřila ředitele Technických slu-
žeb Města Nových Hradů vyjádřením
k existenci inženýrských sítí u stavby „Re-
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konstrukce propustů na silnici III / 15014
v k.ú. Obora u Vyšného“.

� 7. Reklamace vady v záruční době
Rada obdržela dopis Stavební porady spol.
s.r.o., České Budějovice o zjištěné reklamo-
vané vadě v záruční době - netěsnosti kou-
řovodu plynového ohřívače na stavbě „Po-
kračování záchranných a rekonstrukčních
prací na projektu rezidence Buquoyů Nové
Hrady“. Rada vzala na vědomí dopis Sta-
vební poradny spol. s.r.o České Budějovice
ze dne 14.1.2008.

� 8. Žádost o výměnu vrat v hasičárně
Nakolice
Rada obdržela žádost pana Ladislava Dus-
pivy, Nakolice 18, o výměnu vrat v hasičár-
ně v Nakolicích z důvodu havarijního stavu.
Rada vzala na vědomí žádost o výměnu vrat
v hasičárně v Nakolicích a pověřuje finanční
komisi zapracováním požadavku do rozpoč-
tu  města na rok 2008.

� 9. Návrh územního plánu
Rada obdržela dopis Městského úřadu Tr-
hové Sviny, Odboru výstavby, kulturních
památek a územního plánování s oznáme-
ním o návrhu územního plánu obce Hranice
u Nových Hradů, který bude projednáván
v úřadovně obce dne 18.2. 2008. Rada vzala
na vědomí oznámení o projednávání ná-
vrhu územního plánu obce Hranice u No-
vých Hradů.

� 10. Žádost o přidělení parkovacího místa
Rada byla starostou města informována
o žádosti pana Richarda Debery o přidělení
parkovacího místa v ulici 5. května v No-
vých Hradech. Starosta na základě jednání
s Dopravní policií ČR sdělil, že parkování
v ulici 5. května není možné. Rada pověřila
starostu dalším jednáním a přípravou návr-
hu na řešení.

� 11. Žádost o přidělení bytu
Rada obdržela žádost o přidělení jiného
bytu pro pana Jiřího Hobizala, Husova 14,
Nové Hrady z důvodu havarijního stavu
jeho současného bytu. Uvedený stav bytu
byl konzultován s ředitelem Technických
služeb Města Nové Hrady. Rada vzala na
vědomí žádost o přidělení jiného bytu pro
pana Jiřího Hobizala a předává ji k dalšímu
řízení sociální komisi.

� 12. Žádost o prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu
Rada obdržela a projednala žádost občanů
města, a to paní Marie Tauchmanové, Jižní
město 223, manželů Kučerových, sídl. Míru
228, manželů Vaňkových, Hradební 377 a
pana Pavla Vochozky, Zahradní 339 o pro-
dloužení vodovodního a kanalizačního řadu
na pozemku parc. č. 863/1 v k.ú. Nové Hra-

dy. Prodloužení inženýrských sítí by umož-
nilo výstavbu rodinných domů žadatelů.
Rada vzala na vědomí žádost o prodloužení
vodovodního a kanalizačního řadu a pověřila
tajemníka ve spolupráci s investičním od-
borem přípravou rozpočtu a prověřením
možnosti získání finančních prostředků od
Ministerstva pro místní rozvoj na tuto stavbu.

� 13. Žádost o koupi stavební parcely
Rada obdržela žádost o koupi stavební par-
cely od manželů Balkových, Údolská 52,
Nové Hrady za účelem stavby rodinného
domu. V domě, kde v současné době žijí,
dojde k ukončení nájemního vztahu vlast-
níkem, a to Rybářstvím Nové Hrady. Rada
vzala žádost o koupi stavební parcely na vě-
domí a upozornila, že zatím nebyl ukončen
převod od současných majitelů stavebních
parcel. Rada pověřila tajemníka zveřejně-
ním záměru prodeje stavebních parcel po
převedení na Město Nové Hrady.

� 14. Žádost o prodej a podnájem pozemku
Rada obdržela žádost pana Vladimíra Bíci,
Pod Vodárnou 375, Nové Hrady o prodej
pozemku parc. č. 827/44 a pronájem části
pozemku parc. č. 827/19. Rada pověřila ta-
jemníka zjištěním informací k podané žá-
dosti a dalším jednáním v této věci.

� 15. Žádost o odkoupení bytu
Rada obdržela a projednala žádost o odkou-
pení bytu v domě na náměstí Republiky
č.p. 13 od pana Marka Dunky a Adriany
Šerdzikové z důvodu provedení jeho rekon-
strukce. Projednávání tohoto prodeje se pří-
mo zúčastnil i žadatel pan Marek Dunka.
Rada konstatovala, že již dříve nesouhlasila
s prodejem tohoto bytu a že odstranění zá-
vad uvedených v žádosti panem Dunkou je
v možnostech Technických služeb Města
Nové Hrady. Rada pověřila ředitele TSM
Nové Hrady zjištěním a provedením potřeb-
ných oprav v bytě pana Marka Dunky a Ad-
riany Šerdzikové.

� 16. Nabídka terénního automobilu
Rada obdržela nabídku firmy Karel Kovář –
Autoimport na prodej terénního automobilu
Suzuki Grand Vitara. Rada poděkovala za
nabídku, přes nutnost pořízení vozidla pro
potřeby Stavebního úřadu MěÚ Nové Hra-
dy a Odboru životního prostředí MěÚ Nové
Hrady rozhodla o nevyužití této nabídky
vzhledem k vysokému obsahu vozidla a ná-
kladnosti jeho provozu.

� 17. Oznámení stavebního řízení
Rada obdržela Oznámení zahájení staveb-
ního řízení a pozvání k ústnímu jednání
k žádosti o vydání stavebního povolení na
výstavbu nového mostu na silnici II/154 ná-
hradou za stávající most evid. č. 154-008.
Jednání se uskuteční dne 15. února v zase-
dací místnosti MěÚ Nové Hrady. Rada vza-
la na vědomí konání ústního jednání ve věci
vydání stavebního povolení na výstavbu

nového mostu na silnici II/ 154 a pověřila
tajemníka MěÚ a starostu účastí na jednání.

� 22. Příplatek za vedení – ředitel ZŠ,
ředitelka MŠ
Rada byla panem Mgr. Tomášem Rolínkem
seznámena s návrhem příplatku za vedení a
osobního příplatku pro ředitele Základní
školy Nové Hrady a ředitelku Mateřské
školy Nové Hrady, který je stanoven ze zá-
kona. Rada souhlasila s návrhem Mgr. To-
máše Rolínka a stanovila příplatky za ve-
dení a osobní příplatek řediteli ZŠ a ředitel-
ce MŠ v navržené výši.

� 23. Zesa - dokumentace pro stavební po-
volení
Rada byla starostou informována o dodatku
č. 1 ke smlouvě o dílo číslo 07/19 uzavřené
dne 2. 7. 2007 na zhotovení projektových
prací na akci „Zvýšený odrazový pruh a ka-
nalizace v Údolí u Nových Hradů“. Rada
souhlasila s dodatkem č. 1 ke smlouvě
o dílo 07/19 mezi Městem Nové Hrady a
Zesa s.r.o. a pověřila starostu podpisem do-
datku č. 1.

� 24. Stanovisko k prodeji pozemku
ve vlastnictví Jihočeského kraje
Rada byla informována starostou o jedná-
ních s ředitelem ŽPSV Uherský Ostroh a.s.
ve věci odkoupení části pozemkové parcely
KN č. 1896/1 v k.ú. Byňov. Město Nové
Hrady bylo požádáno o stanovisko k chys-
tanému prodeji části pozemku ve vlast-
nictví Jihočeského kraje firmě ŽPSV
Uherský Ostroh a.s. Rada neměla k prodeji
připomínek.

� 25. Žádost o vyjádření vlastníka
pozemku
Rada obdržela žádost Městského úřadu Nové
Hrady, odboru životního prostředí o vyjádře-
ní vlastníka pozemku k žádosti o výjimečné
povolení ke kácení stromů a keřů rostou-
cích mimo les. Jedná se o pokácení 1 ks ja-
sanu ztepilého rostoucího na pozemku
č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady. Žádost byla po-
dána Petrem a Šárkou Burešovými, Nové
Hrady, Zahradní čtvrť 316. Na místě bylo
provedeno dne 6.2. 2008 místní šetření ko-
misí ochrany přírody a Ing. Bohuslava
Švarce, odborného znalce ochrany přírody.
Komise doporučila vydat povolení k mimo-
řádnému pokácení celého stromu. Rada
souhlasila na základě doporučení komise
ochrany přírody s pokácením l ks jasanu
ztepilého na pozemku par. č. 311/2 v k.ú.
Nové Hrady.

� 26.  Inventarizace majetku
Rada byla tajemníkem informována o in-
ventarizaci majetku Města Nové Hrady
v roce 2007. Rada vzala na vědomí infor-
maci o ukončené inventarizaci majetku a
souhlasila s vyplacením odměn pracovní-
kům, kteří se na inventarizaci podíleli v na-
vrhované výši.
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ZÁPIS z 11. veřejného jednání zastupitelstva města
v Nových Hradech dne 31. ledna 2008

Přítomni: Ing. Kříha,  p. Šlenc,  Mgr. Hokr,

Mgr. Rolínek, Mgr. Jarolímek,

Ing. Kasan, p. Albert,  p. Brychta,

p. Kučera, p. Sýkora, Ing. Štangl,

p. Strnad

Omluveni: Mgr. Pospíšilová, p. Dorotovič,

p. Kollmann

Celkem 12 členů zastupitelstva,

zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: p. Šulc

Ověřovatelé zápisu: Mgr. Rolínek,

a pan Strnad

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
budovy bývalého statku, jednání zahájil a vedl
pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 12 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 10. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyly vůči němu vzneseny námitky ani
připomínky. Pan starosta seznámil přítomné
zastupitele s programem dnešního jednání za-
stupitelstva. Pan Ing. Kříha požádal o doplně-
ní jednání o bod 7. – Doplnění a změna
jednacího řádu zastupitelstva Města Nových
Hradů. Nebyl předložen žádný další návrh na
doplnění programu jednání.

Program 11. zasedání byl schválen 12 hlasy.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise tvořená členy Ing.
Štangl, Mgr. Jarolímek, a pan Albert byla zvo-
lena 9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou
komise byl zvolen  Mgr. Jarolímek.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 11. jednání zastupitelstva pana Mgr. Rolín-
ka a pana Strnada – přijato 10 hlasy, 2 se
zdrželi.

1. Kontrola usnesení

Kontrolu usnesení z 10. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a
schválilo předloženou kontrolu usnesení z 10.
veřejného jednání zastupitelstva 12 hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi
Městem Nové Hrady a E.ON Distribuce, a.s
pro stavbu „Údolí u Nových Hradů K 492/3 p.
Šnokhaus – přípojka NN“. Zastupitelstvo
schválilo znění smlouvy a zřízení věcného
břemene za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč.
Stavba se nachází na pozemku p.č. 1431 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů. Zastupitelstvo pověři-
lo starostu podpisem smlouvy 12 hlasy.

2.2. Pan starosta seznámil se zněním
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu mezi Městem Nové Hrady a
E.ON Distribuce, a.s., pro stavbu „Nové Hra-
dy propoj NN bytovky“. Věcné břemeno se
dle této smlouvy zřizuje bezúplatně na základě
předcházející smlouvy o smlouvě budoucí
z roku 2005. Stavba se nachází na pozemku
parc.č. 829/8 a 829/19 v k.ú. Nové Hrady.
Zastupitelstvo schválilo znění smlouvy a po-
věřilo starostu  podpisem smlouvy 12 hlasy.

3.  Rozpočtová změna č. 6

Pan starosta informoval o žádosti o prove-
dení rozpočtové změny č. 6 od paní Evy Strá-
ské, pracovnice účtárny Městského úřadu
Nové Hrady. Pan starosta vysvětlil nutnost
provedení drobných rozpočtových změn pře-
devším v navýšení částky za dohody o prove-
dení práce, daně z příjmů a daně z příjmů
právnických osob. Pan starosta požádal paní
Stráskou o případné doplnění tohoto bodu.
Paní Stráská odpověděla, že nemá žádné při-
pomínky a že odpoví na případné dotazy za-
stupitelů. Pan Ing. Štangl se dotázal, proč
dochází k přeúčtování položky Novohradsko
Vás vítá. Paní Stráská odpověděla, že v tomto
případě dochází pouze k přehození položky a
označení účelovým znakem. Dále nebyly k to-
muto bodu vzneseny žádné připomínky a
dotazy. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy
Rozpočtovou změnu č. 6.

4. Kalkulace vodného a stočného pro
rok 2008

Pan starosta seznámil s postupem při jed-
nání s VAK JČ a.s. při projednávání nájemné-
ho a kalkulace vodného a stočného pro Město
Nové Hrady. Sdělil, že byly vypracovány čtyři
základní varianty. Uvedl a upřesnil rozdíly
mezi návrhy jednotlivých variant pro výběr
vodného a stočného pro rok 2008, oznámil, že
se jedná o navrhované zdražení nejen pro ob-
čany města, ale též pro majitele rekreačních
nemovitostí a podnikatele. Pan starosta přiví-
tal a požádal o slovo paní Ing. Reischlovou,
zástupkyni VAK JČ a.s. Paní Ing. Reischlová
sdělila, že je připravena odpovědět na dotazy
zastupitelů. Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak
je to s nárůstem mezd oproti skutečnosti 30 %
- podle jeho propočtů je nárůst daleko vyšší.
Paní Ing. Reischlová odpověděla, že se zde
jedná o skutečnost výsledků z devíti měsíců a
omluvila se, že toto není zcela jasně vyznače-
no v návrhu. Pan Ing. Štangl dodal, že pokud
se jedná o výsledky za devět měsíců, mělo to
být uvedeno. Paní Ing. Reischlová potvrdila,
že k žádnému navýšení mezd nedojde. Pan

Ing. Kříha se dále dotazoval na položku - os-
tatní provozní náklady na vlastní režii. Paní
Ing. Reischlová odpověděla, že o této otázce
již mluvil pan starosta a týká se zákonné nut-
nosti pořízení grafického informačního systé-
mu a s tím související nárůst nákladů na
pořízení a další související administrativní
činnost. Pan starosta upřesnil, že jednání
o ceně vodného a stočného začalo probíhat již
na začátku prosince 2007 a tato skutečnost již
byla známa a bylo ji nutno do návrhu zapraco-
vat. Paní Ing. Reischlová doplnila, že pokud to
bude třeba doloží položku – ostatní provozní
náklady na vlastní režii v písemné podobě.
Pan Ing. Štangl se dotazoval na čistění kanali-
zace a sdělil, že v minulosti byly poruchy v ka-
nalizační síti minimální. Paní Reischlová
odpověděla, že návrh na čistění kanalizace byl
projednáván s městem, a domnívá se, že čistě-
ní by mohlo značně ovlivnit případné násled-
né havárie. Pokud to bude město požadovat, je
možné tuto položku po dohodě upravit. Pan
Albert se dotazoval, zda je možné vyčíslit ná-
růst ceny za poslední tři roky. Paní Ing. Reich-
lová odpověděla, že se jedná o nárůst přes
deset korun. Pan Ing. Štangl podal návrh po-
nechat pouze 100. 000,- Kč na položce čistění
kanalizace a zbytek přesunout do nájemného.
Pan starosta akceptoval předložený návrh a
sdělil, že bude zapracován do návrhu vodného
a stočného pro rok 2008. Přesná částka na čiš-
tění kanalizace bude určena po opakovaném
monitorování kanalizační sítě. Pan Ing. Kříha
se dotazoval, z jaké povinnosti vyplývá vypra-
cování GIS. Pan Prášil, vedoucí stavebního
úřadu odpověděl, že tato povinnost vyplývá
z platného stavebního zákona. Pan starosta na-
vrhl akceptovat doplněnou variantu č. 8a pro
výběr vodného a stočného pro Město Nové
Hrady na rok 2008. Doplněná varianta č. 8a
byla přijata 11 hlasy, 1 se zdržel hlasování.

5. Pořízení změny Územně plánovací do-
kumentace pro Město Nové Hrady.

Pan starosta seznámil s nutností pořízení
změny Územně plánovací dokumentace pro
Město Nové Hrady z důvodu platnosti nového
stavebního zákona, vzhledem k tomu, že
Územně plánovací dokumentace pro město
Nové Hrady byla připravována a vstoupila
v platnost před účinností tohoto zákona. Pan
Prášil, vedoucí stavebního úřadu potvrdil, že
změny je nutné provést a to především z důvo-
dů částečné změny trasy plánované komuni-
kace České Budějovice – Sankt Pölten a
možného dalšího rozšíření ploch pro výstavbu

pokračování na str. 7
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ve správním území Nové Hrady a možnosti
nové výstavby na původních základech dle
PK. Pan Ing. Kříha se dotazoval, s jakou fi-
nanční částkou je třeba počítat. Pan Prášil od-
pověděl, že může částku za pořízení změny
pouze odhadovat a to kolem 500.000,- Kč a
doplnil, že v současné době okolní obce Horní
Stropnice a Žár též pořizují změny v Územně
plánovacích dokumentacích pro své obce. Pan
Ing. Štangl se domnívá, že pořízení změny by
nemuselo být tak drahé, protože většina údajů
je již známa. Zastupitelstvo schválilo pořízení
změny Územně plánovací dokumentace pro
Město Nové Hrady 12 hlasy.

6. Podání žádostí do ROP

Pan starosta požádal pana Mgr. Jarolímka
o upřesnění důvodů k podání žádostí o začle-
nění projektů v rámci Regionálního operační-
ho programu NUTS II Jihozápad. Pan Mgr.
Jarolímek upozornil na pečlivý výběr projek-
tů do tohoto programu z několika hledisek:
Nejpotřebnější projekty, termíny podání –
hlavně zvládnutí všech potřebných náležitostí,
projektová připravenost – velmi krátká doba na
přípravu a dále seznámil s projekty pro osady.

Pan Ing. Štangl sdělil, že by bylo lepší na-
vržený materiál schválit po doplnění dalších
potřebných dokladů jako například krycí listy.
Jako námět lze s materiálem souhlasit, jako
věc pro schválení ne. Pan Mgr. Jarolímek od-
pověděl, že nemá nic proti tomu, aby byl mate-
riál schválen po doplnění všech potřebných
náležitostí. Upozornil však, že je nutné schvá-
lení před datem 14. března 2008. Pan Ing.
Štangl upozornil při projednávání zařazení
DPS do projektů ROP na vhodnost čidlového
osvětlení chodeb v domě s pečovatelskou
službou. Pan Šlenc doplnil k otázce rozpočtu,
že se na něm pracuje a že je připraven k pro-
jednání ve finanční komisi. Pan Ing. Kříha se
dotazoval, zda má ještě zájem o stavbu domů
Sdružení solárních stavitelů. Pan starosta od-
pověděl, že jejich zájem trvá a probíhají pří-
pravné práce na projektu a žádosti o finanční
podporu. Pan Ing. Štangl doporučuje též zařa-
zení úpravy náměstí v Nových Hradech do
ROP, vzhledem k tomu, že všechny potřebné
náležitosti jako projekt atd. jsou již připrave-
ny. Dále se dotazoval, jaká je situace se Strate-
gickým plánem Města Nové Hrady. Pan Mgr.
Jarolímek odpověděl, že tento plán se zpraco-
vává a bude předložen na dalším jednání za-
stupitelstva. Definitivní schválení podání
žádostí bude řešeno na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů v měsíci březnu 2008.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí přípravu žá-
dostí o finanční podporu na projekty v rámci

Regionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad 12 hlasy.

7. Návrh na doplnění Jednacího řádu
zastupitelstva

Pan starosta požádal pana Ing. Kříhu o ná-
vrh textu, který bude doplněn do jednacího
řádu zastupitelstva. Pan Ing. Kříha oznámil,
že je potřebné doplnit do článku 3 tohoto řádu
nutnost písemného vyrozumění členů zastupi-
telstva a to zasláním pozvánky současně ve
stejný den s vyvěšením data a místa konání
jednání zastupitelstva na úřední desce a inter-
netových stránkách města. Důvodem pro do-
plnění jednacího řádu je údajné pozdní
zveřejnění konání jednání zastupitelstva na
úřední desce, dále sdělil, že oznámení na in-
ternetových stránkách města bylo včas a v po-
řádku. Pan tajemník Šulc odpověděl, že
pozvánka na jednání zastupitelstva byla vyvě-
šena na úřední desce dne 18.1. 2008 (pátek –
13 dní před jednáním zastupitelstva), což po-
tvrdil pan Šlenc, který byl svědkem tohoto
zveřejnění. Pan starosta požádal o písemný
návrh doplňujícího textu, který bude řádně
projednán na příštím jednání zastupitelstva.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí návrh Ing
p. Kříhy na úpravu článku 3 - Jednacího řádu
zastupitelstva Města Nových Hradů 10 hlasy,
1 proti, 1 se zdržel hlasování.

8. Interpelace
Pan Ing. Kříha předal písemnou interpelaci

starostovi města ve věci ukončení smlouvy
s firmou Energie – Reality s.r.o. a podpisu
nové smlouvy s firmou VIPA CZ s.r.o. a žádal
o odpověd´ ve lhůtě podle platného Jednacího
řádu zastupitelstva Města Nových Hradů.

Pan starosta konstatoval, že odpoví písem-
ně, základní odpověď však sdělil okamžitě.
Změna byla vyvolána několika důvody, zej-
ména však nespokojeností obyvatelů DPS
s přesností měření a též možnými negativními
vlivy na zdraví občanů. V této věci proběhla
schůzka obyvatel DPS s vedením města a
TSM. Navíc smlouva s firmou Energie končila
v polovině roku 2008 a bylo nutno rozhod-
nout, zda bude prodloužena či nikoliv. Firma
navrhovala ukončení smlouvy k 1.1.2008 či
prodloužení. Po poptání nabídky od firmy
VIPA, se kterou mají pozitivní zkušenosti
obyvatelé panelových domů v Zahradní čtvrti,
bylo radou rozhodnuto, že dojde k ukončení
smlouvy s firmou Energie – Reality. Nabídka
firmy VIPA je cenově výhodnější a přístroje

na měření lepší. Finanční výhodnost upřesní
pan starosta v písemné odpovědi.

9. Diskuse

V diskusi vystoupil pan Leštianský - před-
seda KSČM Nové Hrady s dotazem na práci
výborů zastupitelstva a poukázal na skuteč-
nost, že jednání kontrolního výboru proběhlo
naposledy dne 16.4. 2007. Podle jeho osobní-
ho názoru je za tuto nečinnost kontrolních vý-
borů zodpovědný místostarosta, a proto žádá
o zajištění nápravy místostarostu a to podle
zákona o obcích. Dále upozornil na skuteč-
nost, že v současné době je bývalý hraniční
přechod využíván též kamionovou přepravou
pro přepravu nákladů, přestože kamiony mají
zákaz vjezdu vyznačen na dopravní značce.
Dále upozornil na parkování kamionů v loka-
litě Pod Zámeckým a Vilové čtvrti opět přes
zákaz vjezdu.

Starosta k prvnímu dotazu konstatoval, že
z Jednacího řádu výborů vyplývá, že v případě
nečinnosti nezodpovídá místostarosta města,
ale místopředseda výboru. Pan Ing. Kříha jako
předseda kontrolního výboru odpověděl ve
věci nečinnosti s tím, že byl dlouhodobě ne-
mocen a že plán kontrolní činnosti bude zpra-
cován. Pan starosta řekl, že by měla být
předsedy výborů řádně předána zpráva o čin-
nosti výborů, což dosud nebylo učiněno.

K dotazu ohledně celnice bylo sděleno, že
je v řešení postup při demontáži střechy, otáz-
ka, kdo demontáž provede a zaplatí, dosud ne-
byla vyřešena a čeká se na stanovisko SUS Jčk
resp Jihočeského kraje.

V otázce kontroly provozu kamionů pan
starosta konstatoval, že v poslední době do-
chází ke zvýšeným kontrolám ze strany Poli-
cie ČR a to na základě požadavku města. Bylo
provedeno několik kontrol a další budou ná-
sledovat. Kontroly jsou zaměřeny na dodržo-
vání rychlosti ve městě a v osadách a také na
prevenci v boji proti řidičům, kteří řídí pod vli-
vem alkoholu.

Pan Ing. Kříha dále požádal starostu o pro-
věření situace v průjezdu z města do Údolí
(starý Hradečák), kde je v současné době vel-
ký provoz a to i v noční době, prestože i zde je
zákaz vjezdu. Pan starosta odpověděl, že i tato
situace již byla řešena s Policií ČR, která při-
slíbila zvýšený dohled i nad touto lokalitou.

Zasedání ukončil pan starosta a poděkoval
všem přítomným za účast.

pokračování ze str. 4

ZÁPIS z 11. veřejného jednání ...

Město Nové Hrady zve občany na

12. veřejné zasedání zastupitelstva města,
které se koná 11. března od 18.00 hodin

v budově bývalých Statků
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OŽP informuje – Čipování psů
O Z N Á M E N Í

MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:
Dne 27. 3. 2008 (čtvrtek), proběhne čipování psů a zavedení nově čipo-
vaných psů  do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady od 15:30 do 17:30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 210,– Kč uhradí občané na místě.

Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip, je cena mezinárodního mikro-
čipu o něco vyšší v hodnotě cca 320,- Kč + vystavení cestovního pasu
psa dle sazebníku veterináře. Aplikace čipu i v tomto případě bude
uhrazena z rozpočtu města.

Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze psů dle obecně závazné vy-
hlášky č. 5/2007 – Čl.5, je snížena u vlastníka, který nechá psa označit
systémem radiofrekvenční identifikace (mikročipem), je nutné mít psa
zaznamenaného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a to včetně čísla
mikročipu, nebo tetování.

V případech kdy máte:
– psa čipovaného na vlastní náklady
– pokud má pes tetování, nebo jiné radiofrekvenční ID zařízení
– došlo k uhynutí Vašeho psa
je nutné nahlásit číslo čipu, číslo tetování, nebo případné změny

k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ -
odboru životního prostředí.

U všech majitelů, kteří mají již dříve psa vedeného v evidenci jako
čipovaného a platí snížený poplatek, ale zvíře nenechali opatřit mikro-
čipem a není ani tetované, bude pro následný rok přehodnocena výše
poplatku ze psa. OŽP – Z. Vaněk

Město Nové Hrady vyhlašuje
I. kolo grantového programu

pro rok 2008
Město Nové Hrady vyhlašuje I. kolo grantového programu pro rok 2008
na podporu rozvoje kultury, sportu, kulturních a lidových tradic.

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:

� podpora v roce 2008, na výše uvedené akce konané v termínu od
1.1.2008 do 30.6.2008

� příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč

� podíl žadatele minimálně 30 %

� podpora akcí konaných v Nových Hradech a územním
obvodu města místními organizacemi a spolky

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

� u žadatelů, kterým byl poskytnut grant v roce 2007 je
podmínkou poskytnutí grantu řádné vyúčtování grantu
poskytnutého v roce 2007

� další podmínky budou specifikovány ve smlouvě o poskytnutí
grantu

Vyhlášení: 21.2.2008
Termín pro podání žádostí do: 31.3.2008
Vyúčtování do: 31.7.2008

Žádosti o grant je možné získat v tištěné podobě u p. Kříhové na MěÚ
Nové Hrady nebo v elektronické podobě zde www.novehrady.cz

Žádosti podávejte ve 2 vyhotoveních v uzavřené obálce označené
"Grantový program města Nové Hrady 2008" - neotvírat, pouze v tiště-
né podobě na adresu: Městský úřad Nové Hrady; náměstí Republi-
ky 46; 373 33 Nové Hrady.

Základní informace správce daně
k podání daňového přiznání k dani

z příjmů fyzických osob
Pro obce: Borovany, Čížkrajice, Horní Stropnice, Hranice, Jílovice,
Kamenná, Ločenice, Mladošovice, Nové Hrady, Olešnice, Ostrolov-
ský Újezd, Petříkov, Slavče, Svatý Jan nad Malší, Trhové Sviny, Žár

je místně příslušným správcem daně
Finanční úřad v Trhových Svinech

Adresa: Budovatelská  1009
374 01  Trhové Sviny

Kdy lze podat daňové přiznání:

Úřední dny: pondělí, středa: 7:30  -  17:00
mimo tuto dobu lze daňové přiznání podat samozřejmě kdykoliv v běž-
ných úředních hodinách správce daně.

Pracovní doba: úterý: 7:00  -  15:30
čtvrtek, pátek: 7:00  -  14:30

Kdy lze zaplatit daň na pokladně FÚ:
pravidelně: pondělí: 8:00  -  11:30 12:30  -  15:00

středa: 8:00  -  11:30; 12:30  -  15:00
mimořádně v březnu 2008:

25.3.: 8:00  -  11:30 12:30  -  14:30
27.3. a 28.3.: 8:00  -  11:30 12:30  -  13:30

Spojení: telefon ústředna 386 371 111
telefon podatelna 386 371 303
e-mail podatelna@trs.cb.ds.mfcr.cz

Číslo účtu finančního úřadu v Trhových Svinech pro úhradu daně
z příjmů fyzických osob je:  721-17624231/0710

Dne 20. března 2008 budou, obdobně jako v loňském roce, pra-
covníci FÚ v Trhových Svinech vybírat vyplněná daňová přiznání
k dani z příjmů fyzických osob za rok 2007 a zodpovídat Vaše pří-
padné dotazy. Akce bude probíhat v zasedací síni MěÚ Nové Hrady
od 12.00 -16.00 hodin.

Nový bulletin pomůže firmám
orientovat se v dotacích

Nestačíte sledovat v médiích či odborných periodikách aktuality
k dotacím a grantům z fondů Evropské unie a dalších zdrojů? Nevíte,
jaké vešly v platnost legislativní či jiné novinky v oblasti podnikání?
Pak je právě vám určen nový informační bulletin, který začíná v elek-
tronické podobě od letošního února vydávat Jihočeská hospodářská ko-
mora (JHK).

„Bulletin zatím zasíláme podnikatelským subjektům v Jihočeském
kraji, a to jak členům komory, tak i firmám, které zatím členy nejsou.
Bulletin také odebírají některá města a obce v Jihočeském kraji a řada
institucí,“ uvedla zástupkyně ředitele Úřadu JHK Dana Feferlová.

Doplnila, že další zájemci se mohou přihlásit k odebírání bulletinu
na emailové adrese halabicova@jhk.cz či jej mohou získat na interne-
tových stránkách JHK www.jhk.cz „Zprávy z bulletinu bychom chtěli
šířit i prostřednictvím Jihočeského kraje a měst a obcí v regionu, aby se
informace pro podnikatele dostávali mezi širokou veřejnost. O tom ale
zatím jednáme,“ řekla Feferlová.

Elektronický časopis svým charakterem navazuje na bulletin, který
JHK vydávala již v předchozích letech s názvem „Sáhněte si pro Evrop-
ské peníze“. Jeho vydávání podpořil Jihočeský kraj v rámci projektu
„Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje“ a
texty v něm se zaměřovaly především na informace o možnostech čer-
pání dotací, grantů a podpor podnikání ze Strukturálních fondů

Evropské unie.
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Masopustní maškarní rej ve školce
V masopustním čase, ve čtvrtek před masopustem ve městě, jsme u

nás ve školce uspořádali masopustní karnevalový rej. Paní učitelky kar-
nevalově vyzdobily obě budovy školky a děti si přinesly z domova
masky, které jim připravily maminky. Kdo neměl masku mohl si půjčit
ve školce.

Po svačině se děti převlékly do masek a paní učitelky dokreslily ču-
máčky, tvářičky a jiné detaily a masopustní veselice začala. Pro radost
dětí nechyběla veselá muzika, tanec, hry a soutěže dětí. Veselá nálada a
spokojenost dětí přetrvávala ještě po obědě, kdy si šly děti odpočinout.

HE

MASOPUSTNÍ REPORTÁŽ

Dětský Masopust se opět vydařil!!!
Po stopách lidové tradice se vydala opět naše dětská koleda městem

projíti a své umění ukázati. Sluníčko, dobrá nálada a Mladá kapela nám
vesele vyhrávala do kroku a do tance. Pro každého koledníčka je veliká
čest a radost zúčastnit se koledování. I ti naši nejmladší se zhostili toho-
to náročného úkolu na výbornou.

Naše dětská koleda se může pyšnit i krásnými maskami, které nám
závidí i starší kamarádi koledníci, kterým děláme důstojnou reklamu.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili, přišli se na nás podívat a oceni-
li snahu malých koledníčků. Nakonec čekalo děti v jídelně skvělé po-
hoštění, za které děkujeme ochotným kuchařkám.

S poděkováním malí koledníčci, masky a kuchařky dětských duší ze
školní družiny

U klouzajícího sluníčka
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Masopust ÚdolíMasopust Údolí

Novohradský masopustNovohradský masopust

Nakolický masopuststNakolický masopustst
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7.2.2008 oslavili manželé Stříbrských
krásné výročí - 60 let společného života - Dia-
mantovou svatbu. Celou tuto dobu žili v No-
vých Hradech. Vlasta Stříbrská pracovala
nejprve jako učitelka v mateřské školce, poz-
ději jako pečovatelka. Milan Stříbrský původ-
ní službu u finanční a pohraniční stráže
vyměnil za práci zámečníka v Dílnách ČSD
v Českých Velenicích. Společně vychovali dvě
dcery a mají tři vnuky. K oslavě výročí symbo-
licky zvolili Rezidenci, kde Vlasta bydlela
jako dítě. Jak Milan při slavnostním přípitku
poznamenal, kdyby každý den společného ži-
vota napsali jednu stránku, měla by kniha je-
jich života téměř 22 tisíce stran a bylo by tam
napsáno dobré i zlé , které snášeli vždy společ-
ně tak, jak si v roce 1948 slíbili. Ať je dál jejich
obdivuhodné manželství vzorem lásky a tole-
rance pro všechny mladší generace.
Hodně zdraví do dalších společných let přeje

celá jejich rodina
K přání se připojuje i redakce NZ.

DIAMANTOVÁ  SVATBA

Vincenské společenství
Nové Hrady

pořádá

FARNÍ POUŤ
do Medžugorie

v termínu

20.4.- 26.4.2008
Srdečně zveme všechny zájemce.

Bližší informace a přihlášky
je možné získat u paní L. Bráchové

osobně nebo na telefonním
čísle 739 672 342.

Velikonoční setkání
v historické kovárně na Nových Hradech

Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel Černý,
ve spolupráci s Městem Nové Hrady

Vás srdečně zvou na

5. ročník velikonočního setkání v Novohradské kovárně
Přijďte si uplést pomlázku, ozdobit velikonoční vajíčko, ochutnat tradiční
velikonoční pokrmy, vyrobit vlastní řemeslný výrobek nebo se jen tak setkat
s tradicí, či koupit malý dárek.
Kdy? Na Bílou sobotu dne 22.3.2008  od 13 do 17 hodin
Kde? V Novohradské kovárně
Kontakt: Olga Černá, tel. 602 471 653, e-mail: cerna@rozmberk.org

Omlouvám se čtenářům a autorovi článku
„Kulaté osmičky se týkají i Nových Hradů“.

Při přepisu tohoto článku došlo ke dvěma
pravopisným chybám: Informace k letopočtu
1848, v závorce mělo být: „vládl 68 let až do
roku 1916“.

V poslední větě předposledního odstavce
mělo být: „Našíim cílem musí být hodně vědět
a zachovat si zdravý selský rozum.“

K.Jarolímková

P O Z V Á N K A

Srdečně Vás zveme
na příjemné posezení u příležitosti

Mezinárodního dne žen,
které se koná 8. března 2008

od 14.00 hodin
v jídelně hotelu Máj v Nových Hradech

Hudba, občerstvení
a kulturní program zajištěn.
Zve KSČM, ČSSD, ČSOP,

KČP a Klub seniorů
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Školka v DINOPARKU
V úterý 19. února se byly děti z naší škol-

ky v Českých Budějovicích podívat do
DINOPARKU – NÁVRAT DINOSAURŮ.
Kdo tuto výstavu viděl, dá mi za pravdu, že
je pěkná a zajímavá. Prohlédli jsme si ji
s nejstaršími dětmi (ty malé by se bály).
Ony i ty starší měly co dělat se svým stra-
chem z obrovských pohybujících se ještěrů
vydávajících strašlivé zvuky. Ale nakonec
to zvládly všechny – podívejte se na foto-
grafii – spokojenost. HE

ZO ČSOP Nové Hrady pořádá

Vítání jara
v Nových Hradech

Setkání všech účastníků,
dětí i dospělých je

v sobotu 29. 3. 2008
před školní družinou

ve 13:00 hodin
Je potřeba vzít s sebou dobré
oblečení a obutí do přírody.

Akce je vhodná jak pro malé,
tak i pro starší děti.

Při této akci budeme plnit různé
úkoly v přírodě a když počasí
dovolí, bude opékání buřtů

v Sokolím Hnízdě.

Na tuto akci zveme všechny,
kdo máte rádi přírodu.

Za organizátory akce Láďa, Jitka a Petr

Umí dospělí plnit své sliby?
Posuďte sami, jak nás dospělé vidí naše děti:

Rodiče plní jenom nějaké sliby. Ty splni-
telné nebo ty, které se dají koupit. Ale slíbí i to,
co se nedá koupit a ni splnit. A tak nám vlastně
občas lžou. Kamil, Andrea

Mamka mi něco slíbila a nakonec to nedo-
držela, ale někdy slib dodrží.

David
Mamka mi řekne, že jedem do Budějovic a

v půl cesty dodá, že jedeme nakupovat obleče-
ní. A já si myslel, že jedeme pro sladkosti. Ta-
kové zklamání ! Vašek

Mamka mi slíbila, že mi koupí diabolo a
potom to nedodržela. Někdy ale sliby dodrží.

Petr
Moji rodiče mi slíbili, že pojedeme k moři.

Za týden se zeptám, tati, pojedeme prosím
k tomu moři ? A mamka řekla, že se nikam ne-
pojedeme, protože u moře jsou všechna místa
zabraná. David

Mamka mi slíbila, že pojedeme na Sloven-
sko, za babičkou, kterou jsem šest let neviděla.
A máma potom řekla, že nikam na Slovensko
nepojedeme, protože má tatínek moc práce.

Eva
Mamka mi slíbila, že pojedeme do Prahy

do ZOO. A mamka to nedodržela. Já jsem si
myslela, že moji rodiče jsou hodní a vezmou
mě tam – nevzali ! Martina

Moji rodiče mi slíbili, že pojedeme do
Aquaparku v Liberci. Domlouvali se tak dlou-
ho, že jsme nikam nakonec nejeli. Já se tak na-
štvala, že jsem rozbila skleničku.

Dominika
Máma mi slíbila na Vánoce auto na dálko-

vé ovládání a našel jsem ho u stromečku zaba-

lený. Měl jsem velkou radost a poděkoval
jsem. Dospělí většinou plní své sliby a to se mi
líbí. Lukáš

Babička nám slíbila psa a za dva týdny nám
ho koupila. Měli jsme velkou radost. Myslím
si, že dospělí sliby plní. Honza

Jeden čas před Vánocemi mi mamka slíbila
hummera na dálkové ovládání. A na Vánoce
jsem od táty dostal mitschubischy ! Tímto si
myslím, že dospělí své sliby mohou plnit a
taky ne, podle toho, jak je to možné uskuteč-
nit.

Tom
Táta mi slíbil, že pojedeme do mekáče , ale

pak se to zvrtlo, protože tam bylo hodně aut.
Hned po týdnu jsme tam jeli zase a najedli
jsme se tam. Potom jsme přijeli domů a máma
se nás zeptala, jestli máme hlad, my jsme se
na mamku usmáli a šli jsme pryč. Dospělí
umí plnit sliby, ale i ne. Moji rodiče většinou
sliby plní. Míša

KIC Nové Hrady pořádá pro děti

v sobotu 15. března 2008
od 14.00 hodin

v Hotelu Máj N. Hrady

DĚTSKÝ KARNEVAL
a

DĚTSKOU DISKOTÉKU

Soutěže, tanec, hry a písničky...
Masky vstup zdarma !

PYTHAGORIÁDA  2008
Jedinou úspěšnou řešitelkou uvedené ma-

tematické soutěže byla žákyně šestého roční-
ku Hana Šáchová, která vyřešila správně deset
úloh. Hana si tak může poměřit své schopnosti
se svými vrstevníky i v okresním kole.

Školního kola se zúčastnilo celkem dvacet
jedna žáků naší základní školy, deset žáků ze
šesté třídy (vyučující Mgr. Rolínek) a jedenáct
žáků ze sedmé třídy (vyučující Mgr. Kříha).

Žáci měli za úkol vyřešit patnáct úloh bě-
hem šedesáti minut. Za každou správně vyře-
šenou úlohu získali jeden bod. Úspěšným
řešitelem školního kola se stal každý soutěží-
cí, který získal devět a více bodů.

Všem účastníkům vyslovujeme pochvalu,
protože se soutěže zúčastnili dobrovolně.
Rovněž jejich snaha byla veliká, i když úspěš-
nost řešení nebyla již tak výrazná.

Mgr. Rolínek



březen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

Výchovný koncert
aneb

Pavel Novák roztančil kinosál
Ve středu 20. února 2008 jsme pro děti při-

pravili tak trochu netradiční výchovný kon-
cert. Možná, že si sami pamatujete výchovné
koncerty ze svých dětských let, kde jste museli
tiše sedět a hlavně nemluvit. Tak to byste na
vystoupení, se kterým přijel za dětmi Pavel
Novák, neuspěli. Na něm se totiž naopak hlav-
ně zpívalo, tleskalo, tančilo a dovádělo.

Děti z prvního stupně naší základní školy
si to dopoledne opravdu užily naplno, atmo-
sféra koncertu byla fantastická a bezprostřed-
ní. Některé starší děti byly sice trochu zdr-
ženlivější, ale přesto se z nich stalo výborné
publikum a dokonce došlo i na fotografování
s bubeníkem a podepisování na památku.

K.Jarolímková (za KIC N. Hrady)

Koncert absolventů ZUŠ
Únorové odpoledne, v sobotu 23.2.2008, patřilo absolventům ZUŠ T. Sviny a posluchačům

uměleckých škol. Ti přijali pozvání vystoupit v našem městě v sále Rezidence a připravit tak
krásné hudební setkání při skladbách F. X. Brixiho, J. S. Bacha, D. Bertolucciho a dalších skla-
datelů. Koncertu vévodil především výborný akordeonový přednes, který by dokázal zaujmout
daleko širší publikum. Tak snad zase někdy příště. K.J.
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INFORMACE Z REGIONU

Zámecký ples
Dne 9. února 2008 v 19 hodin jsme okolo

hlavního schodiště zámku v Nových Hradech
zažehli louče a to bylo znamení, že začíná již
pátý ples Novohradské univerzitní koleje, o. s.

Jsem ráda, že tato akce mohla být částí své-
ho výtěžku nápomocná projektu realizovaném
Diecézní charitou v Českých Budějovicích
Adopce na dálku. Darováním částky pět tisíc
korun jsme se stali adoptivními rodiči deseti-
letého Igora Ignatenka, který žije v Bělorusku,
v Brestské oblasti, tedy v kraji, který stále la-
mentuje pod stínem černobylské havárie. Jak
jsem se při podpisu darovací smlouvy dozvě-
děla, Igor žije s rodiči a sestrou v nuzných
podmínkách, kdy veškeré příjmy rodiny dosa-
hují v přepočtu tří tisíc korun, přičemž tamní
ceny odpovídají cenám u nás.

Další část výtěžku ve výši tří tisíc korun
byla věnována Spolku na ochranu zvířat v Pol-
né. Myslím tedy, že ples byl ideálním spoje-
ním příjemného s užitečným. Chtěla bych
znovu poděkovat všem, kteří pomohli tuto
myšlenku zrealizovat, nabídli mi při přípravě
plesu jakoukoli, i tu nejnepatrnější pomoc a
během plesu mi pomohli postarat se o plynulý
průběh.

Za všechny jmenuji reciproční finanční
podporu firmy Metrostav, a. s. I díky té bylo

možno vyčlenit na charitativní účely výše
zmíněnou částku.

Moje poděkování taktéž patří personálu
penzionu Hamr, který se ukázkově postaral o
žížnivé i hladové a svým korektním přístupem
mi velmi usnadnil práci.

Jsem moc ráda, že uznání se dostalo i netra-
dičnímu předtančení, jímž byl tzv. dogdan-
cing, neboli tanec se psem. Trochu jsem se
bála reakcí návštěvníků a v průběhu vystoupe-
ní jsem napjatě sledovala zračení ve tvářích
hostí – zaznamenala jsem však příjemné
úsměvy, což mne utvrdilo v přesvědčení, že
jsem při výběru nešlápla vedle.

Půlnoční vystoupení bylo doslova harmo-
nií démonického zvuku elektrických houslí,
podmanivých melodií Webberových (Fantom
opery, Memory…) a hbitých prstů dech berou-
cího přednesu mladinké finské houslistky Hei-
di Johanny.

Věřím, že i příští ročník půjde po cestičce
konání dobrých skutků, pěkných vystoupení,
milých setkání a upřímných rozhovorů a budu
moc ráda, když to budete právě VY, kdo tuto
myšlenku svou návštěvou na příštím zámec-
kém plese podpoří.

Marcela Pokorná
Oblastní charita Nové Hrady

Akademické a univerzitní centum

POZVÁNKA  DO  KAPLICE
� 15. březen, sobota

od 20.00 hodin
COUNTRY SHOW Vládi Růžičky
Taneční zábava ve stylu country a bluegrass.
Kulturní dům Kaplice

� 16. březen, neděle
od 17.00 hodin
EXFANTA: koncert k 10. výročí založení skupiny
Hosté: trio Žalman, Jíšová, Hlaváč
+ NEZMAŘI  + Pěvecký sbor Kaplice
Zazní folkové písně a spirituály.
Kulturní dům Kaplice

POZVÁNKA  DO BOROVAN
� 23.3. neděle 18.00 hod. TRIO ANTICO

Velikonoční koncert – úpravy skladeb světoznámých skladatelů.
Zrekonstruovaný sál v západním křídle zámku v Borovanech.

POZVÁNKA  DO Č.VELENIC
� 22.3. OLDIES DISCO v KD Beseda, 20.30 hod.,

vstup 60,- Kč, od 1.00 hod. do 2.00 hod. 20,- Kč, hraje DJ R. Šollar a J. Šimko,
živě vystoupí oblíbená Gloria Dei – zveme všechny věkové kategorie na parádní
velikonoční odvaz.

� 24.3. Velikonoční varhanní koncert v kostele sv. Anežky od 16.00 hod.,
hraje Martin KUBÁT, pořádá Senior klub při KD Beseda

KIC Nové Hrady vás zve na

„Podvečerní cestovatelskou inspiraci“
Jaroslav Zeman – průvodce CK Kudrna Vám představí svou

LÁSKU NA PRVNÍ  POHLED – RUMUNSKO
čtvrtek 6.3.2008, 18.00 hod., Koželužna

Co vás čeká při setkání s charismatickým Jaroslavem Zemanem?
Užijeme si pábení v jihozápadní části Transylvánie na hranici Valašska a Moldavska. Bu-

deme se toulat ve strhující krajině okolních pohoří, kochat se nekonečnými výhledy, objevo-
vat přírodně zajímavá místa, Draculovo působiště a nasávat zachovalou atmosféru v pro-
středí osídlovaném saskými kolonizátory. Důkladně si prohlédneme BRASOV, stejně jako
opevněné kostely v HÃRMANU a PREJMERU.

Navštívíme nejvýše položenou chatu v celých Karpatech a bizarní slepencové hřiby Ba-
bele nacházející se v horách BUCEGI. V CIUCASI. Projdeme Draculovým rodištěm v SIG-
HISOAŘE i jedním z “jeho” hradů BRANEM. V SINAIE – „Perle Karpat“.
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Okénko do knihovny
Mary Hiíggins Clarková: Moje kráska spí. I v tomto románu autorka plně dosáhla své po-

věsti. Ethel pronikla do světa špičkové módy jako novinářka i jako prominentní zákaznice ex-
kluzivního módního obchodu. Je brutálně zavražděna a do vyšetřování případu vstupuje jako
svědek i majitelka salonu, kde se Ethel oblékala. Odtud se rozvíjí napínavý příběh o kráse, ne-
bezpečí a zlu.

Freda Birkner – Mahlerová: Řekni to raději dvakrát. Milostný román. Z němčiny přelo-
žila  Zuzana Schönová.

Zdeněk Třešňák: Na vlky železa. Detektivní příběh vyprávěný s notnou dávkou sarkasmu a
hořké ironie může ve čtenáři zpočátku vzbudit dojem,že jde o čirou nadsázku a něco podobného
se v civilizovaném státu počátkem 21.století nemůže stát…

Helena Hardenová: Příliš mnoho náhod v Tenerife Mar. Zavraždění modelky v hotelu na
pláži je velkou záhadou místní kriminálky. Rozluští kapitán Rodrigues tuto záhadu a vypátrá
vraha?

Zora Beránková: Plný pohár vína. Milostný román české renesance. Romantický dobro-
družný příběh Filipiny a Ferdinanda je zajímavě propleten s osudy jejich přátel z řad české šlech-
ty, kteří s nimi od začátku sdíleli jejich tajemství. A cože to je za tajemství? To se dozvíte, když
si přečtete tuto zajímavou knihu Janošková J., knihovnice

Březnová Knižní burza
Vážení pravidelní či nepravidelní čtenáři,
máte doma knihy, z kterých jste už, jak se

říká, “vyrostli”?
Potřebujete je uklidit a nemáte už kam ?
Věnujte je naší knihovně a zapojte se tak

do březnové Knižní burzy, kterou organizuje
Městská knihovna Nové Hrady.

Stačí knihy přinést v půjčovní době do kni-
hovny, a to do 14.3.2008.

Od 17.3.2008 pak můžete navštívit opět
knihovnu a při Knižní burze zakoupit za sym-
bolický poplatek jinou knihu, kterou tam tře-
ba pro sebe objevíte.

Výtěžek z burzy bude využit na plánované
akce pro děti, která pořádá Městská knihovna
Nové Hrady.

Děkuji všem.
J. Janošková, knihovnice

KIC Nové Hrady pořádá divadelní zájezdy do Prahy:
Opera „Hubička“
NÁRODNÍ  DIVADLO
6.4.2008, odpolední představení
Vstupenky (včetně dopravy): 750,-Kč
Zbývá ještě posledních 10 vstupenek.

Muzikál  „TŘI   MUŠKETÝŘI“
Divadlo Hybernia
9.4.2008
Vstupenky (včetně dopravy): 750,- Kč
Ještě je možné přihlásit se jako náhradník.

Rezervace vstupenek u K.Jarolímkové, tel. 386 362 195, 602 150 208

Březnový program
v novohradském klášteře a farnostech
� 12.3. – Velikonoční tvořivé dílny

Ve středu 12.3. od 13.30 do 16.30 bude možno si vytvořit v prostorách bývalé klášterní
knihovny vlastní velikonoční dekoraci.

� 13.3. – Fatimský den na Dobré Vodě
Ve čtvrtek 13. března proběhne od 17.00 na Dobré Vodě fatimský den.

� 16.3. – Květná neděle
Mše svatá v Nových Hradech se čtením pašijí začne v 9.00.

� 16.3. – Tradiční pouť do Římova
V neděli ve 13.10 bude odjíždět z novohradského náměstí autobus na tradiční
křížovou cestu do Římova. Autobus vyjíždí z Horní Stropnice (13.00) a zastavuje
též v Olešnici (13.20), Borovanech (13.40) a Ledenicích (13.50).

� 20.3. – Zelený Čtvrtek
Začátek mše svaté v Nových Hradech bude v 17.00.

� 21.3. – Velký Pátek
Obřady Velkého Pátku začnou v novohradském kostele v 15.00. V 19.00 začne
v kostele rozjímání nad utrpením křížové cesty s promítáním diapozitivů.

� 22.3. – Bílá Sobota
Bílosobotní vigilie začne rozděláním velikonočního ohně a zapálením paškálu před
novohradským kostelem v 20.00. Po bílosobotních obřadech bude následovat
eucharistický  průvod po novohradském náměstí.

� 23.3. – Boží Hod Velikonoční
Mše svatá v novohradském kostele začne v 9.00.

� 30.3. – Svátek Božího Milosrdenství
V neděli 30.3. oslavíme svátek Božího Milosrdenství a patrocinium novohradského
kláštera a to při mši svaté v 9.00 a odpoledne v 15.30 společnou adorací v kostele.

Pozvánka na akce
Kulturního a informačního

centra Nové Hrady
Vážení čtenáři novohradského zpravodaje,

příznivci pěkných filmů, milovníci vážné hud-
by, dechovky a všichni ti, kteří si občas potře-
bují odpočinout od práce a vnímat svět
prostřednictvím tónů, obrazů a srdci příjem-
ných prožitků… opět je zde několik slov
o tom, co bylo a co bude v kultuře.

Konec ledna a začátek února byl především
ve znamení masopustních koled, a to jak dět-
ských, tak dospělých, vesnických a měst-
ských. Myslím si, že v takovém rozsahu jako u
nás, se něco podobného koná jen málokde.
Zbytek února pak byl hlavně ve znamení kon-
certů, ze kterých najdete v tomto čísle zpravo-
daje několik fotografií.

Nejúžasnější koncertní atmosféra byla jed-
noznačně na „výchovném“ koncertu Pavla
Nováka, který si nejmenší děti získal hned od
první písničky a roztančil s nimi celé kino.
Děti samozřejmě neřešily, kdo to vlastně byl
ten pan Novák zamlada a proč jej třeba jejich
babičky poslouchaly, ony prostě chytly ryt-
mus kapely a naplno si to užily. A moc mě
těší, že se „výchovný“ koncert líbil i paním
učitelkám.

V březnu bude, co se týče divadelních zá-
jezdů, malá pauza, ale pokud máte ještě zájem
přihlásit se na Hubičku do Národního divadla
(jedeme v dubnu), je ještě několik volných
míst. Neváhejte a pojeďte s námi do Zlaté kap-
ličky. Na obnovený muzikál Tři mušketýři se
můžete ještě také přihlásit, i když jako ná-
hradníci. Z poslední vlastní zkušeností totiž
vím, že několik náhradníků má vždycky něja-
kou šanci.

Krásné kulturní i velikonoční jaro přeje všem
Jarolímková Květa
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Středa 5.3.2008, 20.00 hod.,

� MÉ  DRUHÉ  JÁ
Moderátorka jednoho z newyorských rádií
Erica Bain nesmírně miluje svého snoubence a
užívá si všeho, co jí život štědře nabízí. Při
náhlém brutálním útoku však o snoubence při-
jde a sama je velmi vážně zraněná. Zdrcená
Erica se přes své neštěstí nedokáže přenést, po
nocích bloudí temnými ulicemi města a pátrá
po mužích, kteří jsou zodpovědní za její ne-
štěstí. Její snaha sjednat spravedlnost na vlast-
ní pěst je však jednoho dne prozrazena a Erica
se rázem ocitá v centru pozornosti celého měs-
ta. Newyorská policie si s jejím případem neví
rady a po jejích stopách se vydává neústupný
detektiv, který jí chce přimět k tomu, aby svůj
boj vzdala a nechala jej na zodpovědných au-
toritách. V hlavních rolích Jodie Foster a Ter-
rence Howard.
Přístupné od 12 ti let, české titulky, 122 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 8.3.2008, 20.00 hod.

� ACROSS THE UNIVERSE
Rozverný, bizarní a teatrální , takový je pře-
vratný muzikál Across the Universe, který se
zrodil v hlavách známé režisérky a scenáristky
Julie Taymor. V muzikálu se pojí originální
příběh s 33 revolučními skladbami, které
utvářely celou generaci. Je to milostný pří-
běh, zasazený do divokých 60.let, plných
protiválečných demonstrací, meditací a rock´
n´rollu, příběh odsouzený od počátku k záni-
ku… ?
Mládeži přístupné, české titulky, 131 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 12.3.2008, 13.45 a 17.00 hod.

� ALVIN A CHIMPUNKOVÉ
Po Garfieldovi přicházejí na scénu bratři Al-
vin, Simone a Theodor. Jsou to neobyčejné ve-
verky, které nejen, že umí mluvit, ale i vý-
borně zpívat. Jednou si jejich talentu všimne
David a nechá je natočit desku. Následují kon-
certy, davy fanoušků a Chimpunkové se čím
dál tím víc pouštějí do různých dobrodružství
s dramatickými následky a Davidova trpěli-
vost pomalu naráží na strop…
Mládeži přístupné, český dabing,
vstupné 40 Kč

Středa 12.3.2008, 20.00 hod.

� VÝCHODNÍ  PŘÍSLIBY
Nový thriller Davida Cronenberga (existenZ,
Moucha, Dějiny násilí) nás přivádí do prostře-
dí ruských zločineckých klanů v Londýně.
Hlavním hrdinou je Rus jménem Nikolaj Lu-
žin, který pracuje pro jednu velmi “význam-
nou” mafiánskou rodinu. Jeho největší před-
ností je rychlost a chladnokrevnost. Neváhá
porušit zákon, použít násilí nebo dokonce za-
bít. Situace se změní ve chvíli, kdy porodní
asistentka Anna (Naomi Watts) objeví deník

ruské dívky, která zemřela při porodu a Anna
se rozhodne pátrat v její minulosti. Film byl
oceněn hlavní cenou na Torontském meziná-
rodním filmovém festivalu 2007 a získal tři
nominace na “Zlatý globus”, v kategorii - nej-
lepší film, nejlepší herec a nejlepší instrumen-
tální hudba.
Přístupný od 15 ti let, české titulky,
vstupné 55 Kč

Sobota 15.3.2008, 20.00 hod.

� MILUJI TĚ
Holly Kennedy je krásná a chytrá a je provda-
ná za lásku svého života - Gerryho. Když však
Gerry náhle zemře, ztratí i Holly chuť žít. Jedi-
ný člověk, který jí může pomoci, tu již bohužel
není. Nikdo nezná Holly lépe než Gerry. Tak-
že to, co nachystal ještě před smrtí, se zdá jako
dobrý nápad. Před tím, než Gerry zemřel, na-
psal Holly několik dopisů, které ji mají prová-
zet nejen v jejím smutku, ale také ve znovu-
objevování sebe sama. První vzkaz dorazí
v den Hollyiných 30. narozenin ve formě dortu
a k jejímu zděšení i nahrané magnetofonové
pásky, kde jí Gerry nabádá, aby si vyšla ven a
slavila. Během následujících týdnů a měsíců
přichází neobvyklým způsobem další dopisy,
každý z nich ji posílá do nových dobrodružství
a každý také končí slovy P.S. Miluji Tě. Hol-
lyina matka a její nejlepší kamarádky, Sharon
a Denise, se začínají obávat, že Gerryho dopi-
sy drží Holly stále připoutanou k minulosti, ale
ve skutečnosti ji posouvají dál směrem k nové
budoucnosti.
Přístupné od 12 ti let, české titulky, 117 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 19.3.2008, 20.00 hod.

� AMERICKÝ  GANGSTER
Čtyři ikony filmového průmyslu se sešly u ko-
lébky akčního dramatu Americký gangster,
který aspiruje na jeden z nejsilnějších zážitků,
jež si v roce 2008 odnesete z kina. Oscary
ověnčení herci Russell Crowe (Gladiátor, Insi-
der: Muž, který věděl příliš mnoho) a Denzel
Washington (Training Day, Hurikán v ringu)
se spojili s oscarovým scenáristou Stevem Za-
illianem (Schindlerův seznam, Gangy New
Yorku) a neméně úspěšným režisérem Ridle-
ym Scottem (Gladiátor, Černý jestřáb sestře-
len). Vznikl strhující příběh o vzestupu a pádu
jednoho z nejmocnějších mužů newyorského
podsvětí a o obyčejném poldovi, který ho dos-
tal na kolena.
Přístupné od 15 ti let, české titulky, 156 min.
vstupné 55 Kč

Sobota 22.3.2008, 20.00 hod.

� VÁCLAV
Václav Vingl je vesnický outsider, který ve
svých 40 letech žije s maminkou pod jednou
střechou. Přestože je Václav označován za
místního šaška, hlupáka a problematického
nezvladatelného kluka, my v něm (spolu s ma-

minkou) vidíme citlivého, vnímavého dobrá-
ka s klukovskou duší a hlavou plnou milých
lumpáren. Celá vesnice ho vnímá jen jako
problém. Dokonce i bratr František, který
s Václavem celý život soupeří o lásku matky a
otce. Ivan Trojan ve filmu, díky kterému letos
obdržel Českého lva za nejlepší mužský he-
recký výkon ve filmu.
Přístupné, česky,  97 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 26.3.2008, 20.00 hod.

� OBČAN  HAVEL
Film Občan Havel nahlíží do zákulisí politic-
kých i soukromých dramat prezidentského ob-
dobí Václava Havla. Diváci uvidí jeho
nervozitu při první volbě českého prezidenta
či trápení při nácviku prezidentské děkovací
řeči, poznají, že umí recitovat Šrámkův Stříbr-
ný vítr nebo nalít Miloši Zemanovi becherov-
ku. Kamera jej ale sleduje i v situacích, kdy se
dokáže pěkně rozčílit a zanadávat na špatně
ušité košile. Ve filmu bude také konečně roz-
luštěno několik dlouholetých záhad české po-
litiky – jak se podařilo Václavu Klausovi
proniknout do jazzového klubu a kdo posadil
Jacquese Chiraca vedle první dámy. Režisér
Pavel Koutecký začal film natáčet v roce
1992 a sledoval prvního českého prezidenta
více než třináct let. Premiéry svého nejzajíma-
vějšího a největšího filmu se bohužel Koutec-
ký nedočkal. Po jeho tragické smrti na jaře
2006 se dokončení filmu ujal režisér Miroslav
Janek spolu se svou ženou, střihačkou Tonič-
kou Jankovou.
Přístupné, česky, 119 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 29.3.2008, 20.00 hod.

� OKO
Sydney Wells (Jessica Alba) je známou losan-
geleskou koncertní housliskou, která v dětství
přišla nešťastnou náhodou o zrak. Transplan-
tace očí je její jedinou šancí. Konečně nastal
její čas. Po operaci se zdá být vše v naprostém
pořádku. Za pomoci lékaře Paula Faulknera
(Alessandro Nivola) a své sestry Helen (Par-
ker Posey) se začne Sydney znovu zapojovat
do běžného života. Jenže její štěstí je krátko-
dobé. Začínají se jí zjevovat stínové postavy...
Přístupné od 15 ti let, české titulky,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - Březen 2008

Duben
Michael Clayton, Touha a opatrnost,
Na vlastní nebezpečí, Lovci pokladů,
Síla srdce, Svatba na bitevním poli,
Sweenwy Todd- Ďábelský holič
z Fleet Street, Nejkrásnější hádanka

Květen
Zlatý kompas, Causa CIA, Pokání,
Letś Dance 2, Soukromá válka pana Wilsona,
Tahle země není pro staré

Červen
A bude hůř, Kuličky, Karamazovi

Kino-připravuje
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PRO VLASTNÍKY LESŮ

PROVÁDÍME
PŘIBLÍŽENÍ DŘEVA

NA ODVOZNÍ MÍSTO

MOŽNO VČETNĚ TĚŽBY

Kontakt: p. Šabatka,
tel. 606323930,  605270122

Kominictví – Jung
Miroslav Jung, České Budějovice

� čištění a kontroly komínů

� opravy komínů a komín. lávek

� montáž komín. lávek

TELEFON: 608 043 563
e-mail: kominictví.jung@centrum.cz

� Hledám pronájem bytu 1+1 nebo garson-
ku. Cena kolem 5 000,-Kč
Lokalita: Nové Hrady a okolí ( Spěchá,
nejlépe od března a dubna )
Kontakt: 720 618 398

Inzerujte
ve

svých
novinách
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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
1/2 strany 600,-Kč
1/3 strany 300,-Kč
1/8 strany 150,-Kč
6x opakovaný 30 % sleva
12x opakovaný 50 % sleva

Řádková inzerce
Řádková inzerce je pro Vás poskytována zdarma.
Řádkovou inzercí se rozumí – pronájem nebo prodej
nemovitostí, hledání ztracených věcí apod. Tato inzerce
je poté zveřejněna i na internetových stránkách města
Nové Hrady v rubrice Inzerce

Kontakty k podání inzerátů:
KIC Nové Hrady, nám. Republiky čp.46,
Nové Hrady 373 33
E-mail: martinak@novehrady.cz,
infoc@novehrady.cz, Tel. 386 362 195
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Drůbež – Tůmová
oznamuje

PRODEJ  KUŘIC
dne 27.3.2008,

ČTVRTEK v Horní Stropnici
(U Marešů) v 17 hodin

Kuřice:
červené, černé, stáří 9 týdnů, 90,-Kč


