
O Z N Á M E N Í
Jednota, spotř. Družstvo České

Budějovice upozorňuje, že

Supermarket na náměstí
v Nových Hradech bude v době
od 6. do 21. dubna 2008 uzavřen.

Po dobu uzavření
Supermarketu Nové Hrady

bude 1. patro obchodního domu
po dobu rekonstrukce

OTEVŘENO.

Duben 2008 číslo 4, ročník XIII Cena 5,- Kč

Ještě o Novohradské číši
Když jsem v minulém čísle zpravodaje dá-

vala na poslední chvíli stručnou zprávu o prá-
vě skončené Novohradské číši, tak jsem
slibovala, že se k tomu v dubnu ještě vrátím
podrobněji. A tak se vracím. Nevím však, zda
to bude dost podrobně, protože o akci, jakou
byla Číše se píše podrobně jen těžko. A z více
jak dvou stovek fotografií vybrat ty nejrepre-
zentativnější už není možné vůbec. Nicméně
přece jen jsem se pokusila uvnitř čísla připo-
menout malou fotoreportáží některé pěkné
okamžiky z 1. března 2008.

Od Novohradské číše uplynul už víc jak
měsíc. Po jejím skončen se nám dostalo po-
chvaly ze strany odborné poroty a členů ČSTS
za výborné organizační zajištění akce, v prů-
běhu soutěže jsme ocenili dobrovolníky a po-
řadatele z minulých let, na sále poděkovali

sponzorům. Takže mi nezbývá, než ještě jed-
nou poděkování zopakovat a adresovat jej
všem, kteří se jakýmkoli dílem zasloužili
o velkolepou oslavu třicátých narozenin No-
vohradské číše – Memoriálu Karla Hrušky.

Nicméně Číše není jenom to, co se v den D
udá na tanečním parketě, ale i to, jakým způso-
bem se ke dni D dojde. A proto chci poděkovat
ještě za něco dalšího. Chci za sebe poděkovat
za velmi cennou zkušenost s organizačně – po-
řadatelským týmem sestaveným z lidí vlastně
třech generací a za možnost poznat přístup i
práci lidí s různou zkušeností při pořádání
akcí. A jsem ráda, že se mi opět potvrdilo to, že
pokud si všichni členové jakéhokoli různorodé-
ho týmu nebo party opravdu přejí něco společ-
ně uskutečnit, tak se to podaří.

K. Jarolímková

Fotografie z letošního Dětského karnevalu
ze soboty 15.3.2008
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V rámci víkendové akce
Otevírání letní turistické sezony

vystoupí v Nových Hradech kapela

KAMELO
Sobota 10.5.2008, 18.00

nádvoří Státního hradu Nové Hrady
(při trvale špatném počasí

Hotel Máj, Nové Hrady)
Cena vstupenky 150,-Kč

předprodej vstupenek od 1.4.2008:
Kulturní a informační centrum

Nové Hrady,
nám. Republiky 46, Nové Hrady

tel. 386 362 195, 602 150

V rámci víkendové akce
Otevírání letní turistické sezony

vystoupí v Nových Hradech kapela

KAMELOT
Sobota 10.5.2008, 18.00 hod.

Fotografie z velikonočních příprav dětí z 1. od-
dělení Školní družiny "U Klouzajícího sluníč-
ka" ZŠ Nové Hrady

Absolutní vítězové 30. ročníku Novohradské číše – Memoriál Karla Hrušky:
Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová z Prahy (uprostřed fotografie)
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Zápis z 4. schůze rady města
ze dne 20. 2. 2008

� 1. Žádost o příspěvek na úhradu nákladů
ošetření
Rada obdržela žádost Města Trhové Sviny
o příspěvek na úhradu nákladů ošetření ob-
čanů Města Nových Hradů Lékařskou služ-
bou první pomoci v Trhových Svinech.
Rada souhlasila s návrhem výše příplatku
dle provedeného vyúčtování a provedeného
propočtu. Rada souhlasí se zaplacením
částky 38.471,- Kč za příspěvek na úhradu
nákladů Lékařské služby první pomoci
v Trhových Svinech.

� 2. Zhodnocení bezpečnostní situace
za rok 2007
Rada obdržela a projednala zprávu o bez-
pečnostní situaci služebního obvodu OOP
Trhové Sviny – okrsek Nové Hrady od Poli-
cie ČR, Obvodní oddělení Trhové Sviny za
období od 1.1.2007 do 31.12.2007. Rada
vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní si-
tuaci služebního obvodu OOP Trhové
Sviny – okrsek Nové Hrady za období od
1.1.2007 do 31.12.2007

� 3. Vyhodnocení bezpečnostní situace
po vstupu do Schengenského prostoru
Rada obdržela dopis Policie ČR, Obvodní-
ho oddělení Trhové Sviny s vyhodnocením
bezpečnostní situace a stavu veřejného po-
řádku v příhraniční oblasti Nové Hrady a
Horní Stropnice po vstupu do Schengenské-
ho prostoru. Ve zprávě o bezpečnostní situ-
aci se konstatuje, že po vstupu ČR do
Schengenského prostoru nedošlo ke zvýše-
nému nárůstu trestné činnosti oproti roku
2007. Rada vzala na vědomí vyhodnocení
bezpečnostní situace po vstupu do Schen-
genského prostoru.

� 4. Žádost o souhlas s ošetřením stromů
Rada obdržela sdělení o obdržených nabíd-
kách na ošetření lípy srdčité (8 ks) rostoucí
na náměstí Republiky v Nových Hradech
(v prostoru u kašny) od Městského úřadu,
odboru životního prostředí Nové Hrady.
Rada dále obdržela souhlasné stanovisko
s provedením ořezu a ošetření 8 ks lípy srd-
čité od komise životního prostředí (řešení
č. 2 od firmy Chadt.). Rada projednala před-
ložený návrh a souhlasila s nabídkou od fir-
my Ondřej a Bohdan Chadt na provedení
ošetření a řezu 8 ks lípy srdčité na náměstí,
vhledem k nejnižší ceně a nejlépe zpraco-
vanému návrhu řešení údržby a ošetření
stromů.

� 5. Žádost o zvýšení finančního příspěvku
Rada města obdržela žádost o zvýšení pří-
spěvku od Českého svazu včelařů, o.s. zá-
kladní organizace Nové Hrady z důvodu
velkých ztrát na včelstvech na přelomu roku
2007 a 2008. Ztráty na včelstvech se u zá-

kladní organizace Nové Hrady pohybují od
35 % až do 100 % a navýšení příspěvku
Města Nové Hrady pro Český svaz včelařů,
základní organizaci Nové Hrady umožní
nákup nových včelstev. Rada pověřila pana
Ing. Kasana dalším jednáním v této věci.

� 6. Členský příspěvek Jihočeská
Silva Nortica
Rada projednala žádost o členský příspěvek
do sdružení Jihočeská Silva Nortica na rok
2008 a souhlasila se zaplacením členského
příspěvku.

� 7. 1. kolo Grantového programu města
Rada byla na základě zápisu z jednání fi-
nanční komise seznámena s návrhem stano-
vení termínu pro vyhlášení I. kola Grantového
programu Města Nových Hradů pro rok
2008. Rada souhlasila s vyhlášením 1. kola
GP k 21. 2. 2008 a termínem podání žádostí
do 30.3.2008. Rada pověřila tajemníka
MěÚ ve spolupráci s Investičním odborem
zveřejněním termínu a podmínek pro podá-
ní žádostí v NZ, na úřední desce a na inter-
netových stránkách Města Nové Hrady.

� 8. Ohlášení průzkumného vrtu
v k. ú. Nové Hrady
Rada města obdržela Ohlášení průzkumné-
ho vrtu za účelem zásobování rodinného
domu teplem a vodou od pana Jana Šalo-
mouna, Třebíč na parcele č. 842/5 v k.ú.
Nové Hrady.

� 9. Nabídka prací na údržbu a opravy
v NPP Terčino údolí
Rada projednala nabídku prací na opravu
laviček a košů, údržbu náhonu na vodopád a
údržbu komunikace od Hamru po Lázničky
od Českého svazu ochránců přírody, zá-
kladní organizace Nové Hrady. Rada podě-
kovala za nabídku a pověřila starostu
svoláním zájmových subjektů k jednání
o možnosti spolufinancování údržby v NPP
Terčino údolí. Po tomto jednání bude roz-
hodnuto o výši finanční částky za Město
Nové Hrady.

� 10. Neplacení poplatků
Rada byla tajemníkem informována o mož-
nosti vyměření nezaplacených poplatků
platebním výměrem se zvýšením až na troj-
násobek podle platného zákona č. 565/1990
Sb. Jedná se o poplatky podle vyhlášky
č. 1/2008 o místním poplatku za provoz sys-
tému shromaždovaní, sběru, přepravy, tří-
dění,využívání a odstraňování komunálních
odpadů a Obecně závazné vyhlášky č. 5/2007
– o místních poplatcích. Rada souhlasila
s odstupňováním sankcí za neplacení míst-
ních poplatků (1 rok – jednonásobek, 2 roky
–dvojnásobek, 3 roky – trojnásobek dlužné
částky).

� 11. Grantový program Jihočeského kraje
– projekty předkládané Městem
Nové Hrady
Rada byla seznámena starostou s návrhem
žádostí k předkládaným grantům města do

grantového programu Jihočeského kraje
GP Rozvoj infrastruktury podporující šetr-
nou turistiku (název projektu: Cyklostanice
v Nových Hradech), GP Rekonstrukce stá-
vajících sportovišť (název projektu: Šatny
pro sportovní hřiště – stavební úpravy – re-
konstrukce – ZŠ Nové Hrady) a GP Podpora
živé kultury (název projektu: Mezinárodní
festival worldmusic 3. ročník – Novohradské
znění 2008). Rada souhlasila s podáním žá-
dostí a souhlasila s vyčleněním finančních
prostředků na spolufinancování předkláda-
ných grantů.

� 12. Rozpočet  2008
Rada byla starostou seznámena s návrhem
rozpočtu Města Nové Hrady na rok 2008.
Pan starosta konstatoval, že rozpočet 2008
byl řádně projednán na jednání finanční ko-
mise. Rada předkládá návrh rozpočtu 2008
a doporučila jeho schválení na jednání za-
stupitelstva Města Nových Hradů.

� 13. Návrh na doplnění Jednacího řádu
zastupitelstva
Pan starosta seznámil radu s návrhem pana
Ing. Pavla Kříhy o doplnění znění čl. 3 do
Jednacího řádu zastupitelstva města No-
vých Hradů a rozšíření pojmu svolávání
jednání zastupitelstva. Rada souhlasila s ná-
vrhem na doplnění čl. 3 Jednacího řádu
v upraveném znění a postoupila jej k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů.

� 14. Jednací řády rady města a komisí
rady města
Rada projednala připomínky k Jednacím řá-
dům rady města a komisí Rady Města Nové
Hrady. Rada souhlasila se zněním jedna-
cích řádů rady města a komisí Rady Města
Nové Hrady v upraveném znění. Rada pově-
řila Ing. Kasana zveřejněním jednacích řádů
na internetových stránkách města.

� 15. SDH – zřizovací listiny
Rada byla starostou města informována
o přípravě zřizovacích listin jednotek SDH
Nové Hrady a SDH Údolí u Nových Hradů.
Rada souhlasila se zněním zřizovacích lis-
tin a postoupila je k projednání na jednání
zastupitelstva města Nových Hradů.

� 16. Strategický plán Města Nové Hrady
Rada byla seznámena Mgr. Michalem Ja-
rolímkem s návrhem strategického plánu
Města Nových Hradů v letech 2008 – 2013.
Rada souhlasila s návrhem Strategického
plánu Města Nové Hrady pro roky 2008 –
2013 a postoupila jej k projednání na jedná-
ní zastupitelstva města Nových Hradů.

� 17. Vyúčtování Novohradského
masopustu 2008
Rada byla starostou seznámena s vyúčtová-
ním Masopustu Nové Hrady 2008 zasla-
ným masopustním výborem Nové Hrady.
Příjmy z Novohradského masopustu činily
86.189,- Kč , výdaje 91.592,- Kč, ztráta No-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



vohradského masopustu je vyčíslena na
5.403,- Kč a bude uhrazena z rezervy vznik-
lé z grantu z minulých let. Rada vzala na vě-
domí vyúčtování Novohradského masopustu
2008. Rada poděkovala masopustnímu vý-
boru, všem organizátorům a účastníkům za
úspěšné zajištění novohradského masopus-
tu 2008.

Zápis z 5. schůze rady města ze dne 4. 3. 2008

� 1. Dohoda o postoupení práv a převzetí
povinností založených Smlouvou o dílo
(č. SOD zhotovitele 2363.06) – Rezidence
Rada byla seznámena s návrhem Dohody
o postoupení práv a převzetí povinností za-
ložených Smlouvou o dílo (č. SOD zhotovi-
tele 2363.06), týkající se objektu buquoyské
Rezidence. Strategický partner města
REZIDENCE Nové Hrady, a.s. navrhuje
změnu objednatele prací tak, že by práva a
povinnosti vyplývající ze smlouvy o dílo se
zhotovitelem (firma STAVCENT, a.s.) pře-
šly z Města Nové Hrady na REZIDENCI
Nové Hrady a.s. Návrh dohody neznamená
zásah do majetkových a jiných vztahů mezi
Městem Nové Hrady a REZIDENCÍ Nové
Hrady, a. s. Starosta města informoval radu
o zaslání návrhu dohody k posouzení práv-
ní zástupkyní města Nové Hrady JUDr. P.
Pomijové. Radě dosud nebylo dodáno sta-
novisko firmy Stavcent k návrhu dohody.
Rada pověřila starostu města ve spolupráci
s Mgr. T. Rolínkem dalším jednáním se zá-
stupci REZIDENCE Nové Hrady, a. s. a
STAVCENT, a. s. s tím, že po připomínko-
vání návrhu dohody bude tento návrh opě-
tovně projednán radou města a předložen ke
schválení zastupitelstvu města.

� 2. Rozpočtový výhled a plán investičních
akcí pro období 2008 – 2012
Rada byla seznámena starostou s návrhem
Rozpočtového výhledu Města Nových Hra-
dů pro období 2008 – 2012, který byl pro-
jednán a doporučen ke schválení Finanční
komisí. Rada souhlasila s Rozpočtovým vý-
hledem Města Nových Hradů pro období
2008 – 2012.

� 3. Pasport místních komunikací
Rada byla starostou seznámena s Pasportem
místních komunikací – správní území města
Nové Hrady. Pasport místních komunikací
byl zpracován firmou Dopravní centrum,
s.r.o. a předán městu Nové Hrady 14. dubna
2006. Dosud však nedošlo k jeho schválení
zastupitelstvem města N. Hrady. Schválený
pasport je jednou z podmínek pro podání
žádosti do Regionálního operačního prog-
ramu. Rada souhlasila s Pasportem místních
komunikací a postoupila ho k projednání na
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů

� 4. Rekonstrukce a výstavba chodníku
Rada obdržela dopis Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje s vyjádřením k rekon-
strukci a výstavbě chodníku v Údolí u No-
vých Hradů na parcele PK č. 1438/1 díl.
Rada vzala na vědomí vyjádření Správy a
údržby silnic Jihočeského kraje k rekon-
strukci a výstavbě chodníku a podání k řeše-
ní na Krajský úřad

� 5. Nájemní smlouva č. 15N08/05
Rada obdržela návrh Nájemní smlouvy
mezi Městem Nové Hrady a Pozemkovým
fondem České republiky o přenechání po-
zemků do užívání za účelem rekonstrukce
místní komunikace v Nových Hradech. Rada
souhlasila s Nájemní smlouvou č. 15N08/05.
Rada pověřila tajemníka přípravou podkla-
dů k žádosti o převod majetku na Město
Nové Hrady. Žádost o převod pozemků do
vlastnictví Města bude následně projednána
zastupitelstvem.

� 6. Smlouva o nájmu nemovitosti
č.j. 63/08-UZSVM/C/1913/2008-So
Rada obdržela návrh Smlouva o nájmu nemo-
vitosti č. j. 63/08-UZSVM/C/1913/2008-So
mezi Městem Nové Hrady a Českou republi-
kou – Úřadem pro zastupování státu ve vě-
cech majetkových o přenechání pozemku
parc. číslo KN 259/30 v k.ú. Nové Hrady do
užívání za účelem rekonstrukce místní ko-
munikace v Nových Hradech. Rada souhla-
sila se Smlouvou o nájmu nemovitosti
č.j. 63/08-UZSVM/C/1913/2008-So. Rada
pověřila tajemníka přípravou podkladů
k žádosti o převod tohoto pozemku na Měs-
to Nové Hrady. Žádost o převod pozemku
do vlastnictví Města bude následně projed-
nána zastupitelstvem.

� 7. Odvodnění kalamitních holin
k.ú. Byňov
Rada města byla starostou informována
o provedení prací na realizaci stavby „Od-
vodnění kalamitních holin v k.ú. Byňov.
Stavební výkopové práce provedla firma
Jaroslav Pokrývka zemní služby, Benešov
nad Černou. Rada souhlasila s fakturací za
provedené práce při odvodnění kalamitních
holin v k.ú. Byňov.

� 8. Rekonstrukce kanalizace DN 300
Nové Hrady
Rada obdržela návrh položkového rozpočtu
na stavbu „Rekonstrukce kanalizace DN300
Nové Hrady“ od společnosti VAK JČ, a.s.
České Budějovice. Spol. VAK JČ navrhuje
uhrazení této akce z kalkulace stočného na
rok 2008 přesunem části nájemného do
oprav, což by znamenalo úsporu finančních
prostředků města /úspora DPH/. Rada sou-
hlasila s navrženým financováním akce, po-
věřila starostu dalším jednáním v této věci a
místostarostu pana Miroslava Šlence koor-
dinací prací a dohledem na stavbě „Rekon-
strukce kanalizace DN 300 Nové Hrady.

� 9. Změna jízdního řádu ČD
Rada města obdržela dopis od Českých
drah, a.s. Krajského centra osobní dopravy,
o.j. České Budějovice o změně jízdního
řádu osobní dopravy na trati České Budějo-
vice – České Velenice v měsíci březnu a
dubnu 2008. Rada vzala na vědomí změnu
jízdního řádu Českých drah, a.s. Rada po-
věřila tajemníka zveřejněním informace na
úřední desce, na internetových stránkách
města a v místním rozhlase.

� 10. Souhlas s užíváním komunikace
Rada obdržela žádost o souhlas s užíváním
komunikace p.č. 1450, 1449,1432 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů (od odstavného par-
koviště u sloupů k Lázničkám) z důvodů
stavby na akci „Stavební úpravy, vestavba a
nástavba podkroví, Údolí čp. 150, č. parc.
235 a 236 v k.ú. Údolí u Nových Hradů“.
Investorem stavby je společnost Rezidence
Nové Hrady a. s. Rada upozornila žadatele,
že bez předložení dalších potřebných infor-
mací nelze rozhodnout a požádala o upřes-
nění, a to především, zda je vydán souhlas
CHKO Blanský les a Městského úřadu, od-
boru výstavby, kulturních památek a územ-
ního plánování Trhové Sviny za úsek Státní
památkové péče.

� 11. Řidičské oprávnění – SDH Nové Hrady
Rada byla starostou města informována
o žádosti SDH Nové Hrady na financování
řidičského oprávnění skup. C pro jednoho
člena JSDHO Nové Hrady z důvodů nedo-
statku řidičů pro výjezd v dopoledních ho-
dinách. Rada souhlasila s návrhem na
rozdělení pořizovacích nákladů na řidičské
oprávnění (polovinu nákladů uhradí žada-
tel, druhou polovinu uhradí Město Nové
Hrady).

� 12. Úvodní jednání – pozemková úprava
Nové Hrady
Rada obdržela Oznámení o úvodním jedná-
ní o postupu zpracování komplexní poze-
mkové úpravy Nové Hrady. Rada vzala
obsah dopisu na vědomí a pověřila starostu
a místostarostu pana Ing. Ludovít Kasana
účastí na jednáních o komplexní pozemko-
vé úpravě Nové Hrady.

� 13. Vykonání zkoušky
Tajemník Městského úřadu informoval radu
o vykonání zkoušky k ověření zvláštní odbor-
né způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb.
Tato zkouška byla vykonána v Praze dne
27.2.2008 – číslo osvědčení 800044678.
Rada vzala informaci o vykonání odborné
zkoušky na vědomí.

� 14. Informace o dopravním značení
Pan starosta informoval radu o záměru Ra-
kouské policie umístit na rakouském území
před bývalým hraničním přechodem Pyh-
rabruck – Nové Hrady dopravní značku se
zákazem vjezdu pro nákladní vozidla nad
7,5 tuny. Rada vzala informaci Rakouské
policie na vědomí.
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ZÁPIS z 12. veřejného jednání zastupitelstva města
v Nových Hradech dne 11. března  2008

Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič p. Kučera,
p. Strnad, p. Šlenc, Ing. Štangl, Mgr. Hokr,
Mgr. Jarolímek, p. Kollmann, Ing. Kasan,
p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Brychta,
p. Sýkora

Omluven: Mgr. Rolínek
Celkem 14 členů zastupitelstva,

zastupitelstvo je usnášeníschopné.
Zapisovatel: p. Šulc,
Ověřovatelé zápisu: p. Albert a p. Brychta

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále
budovy bývalého statku, jednání zahájil a vedl
pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 14 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 11. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyly vůči němu vzneseny námitky ani
připomínky. Seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva.

Program 12. zasedání byl schválen 14 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové

komise, Návrhová komise tvořená členy Ing.
Kasan, p. Dorotovič a p. Mgr. Jarolímek, byla
přijata 11 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předse-
dou komise byl zvolen p. Ing. Kasan.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 12. jednání zastupitelstva p. Alberta a p.
Brychtu  – přijato 12 hlasy, 2 se zdrželi.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 11. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Nebyly vzneseny žádné připomín-
ky. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schválilo
předloženou kontrolu usnesení z 11. veřejného
jednání zastupitelstva 14  hlasy.

2. Dispozice s majetkem
2.1. Pan starosta seznámil se žádostí pana

Václava Martince, o odprodej pozemků p.č.
PK 4/1 díl a o výměře 240 m2 , pozemek PK 5
díl b, o výměře 323 m2 , pozemek 11 d 1 díl c,
o výměře 156 m2 v katastrálním území Obora
u Vyšného. Rada vzala tuto žádost na vědomí,
doporučuje odprodej obou parcel v ceně
50,- Kč/m2. Požadavek byl řádně vyvěšen na
úřední desce. Jiné návrhy nebyly. Zastupitel-
stvo schvaluje prodej pozemků 14 hlasy a po-
věřuje starostu podpisem kupní smlouvy.

2.2. Pan starosta seznámil se zněním
Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu
„Nové Hrady pod Zámeckým – p. Kanděra,
Kabel NN“ společnosti E.ON Distribuce, a.s.
České Budějovice. Trasa kabelu se nachází na
parcele č. 311/2, 313/3 a 320/4 v k.ú. Nové
Hrady. Zastupitelstvo schvaluje znění smlou-
vy za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy 14 hlasy.

3. Změna jednacího řádu zastupitelstva
Pan starosta seznámil s návrhem pana Ing.

Kříhy na doplnění článku 3 Jednacího řádu za-
stupitelstva a návrhem rady Města Nových

Hradů. Oba návrhy jsou shodné, liší se pouze
v pojmu odeslání a doručení písemné pozván-
ky. Pan Ing. Kříha trval na svém návrhu, a to
na doručení písemné pozvánky každému čle-
novi zastupitelstva a souhlasil s hlasováním
o obou návrzích. Pan Ing. Štangl připomněl, že
v minulosti byly důvodné pochybnosti o vyvě-
šení a svolávání jednání zastupitelstva a doru-
čení je mnohem jasnějším pojmem než
odeslání. Pan starosta se domnívá, že odeslání
pozvánky je daleko průkaznější než doručení,
protože odeslání se provádí oficiální cestou a
je možné prokázat v knize odeslané pošty, na-
víc daný článek Jednacího řádu řeší způsob
svolání – tedy kroky, které starosta činí k řád-
nému svolání zastupitelstva. Pan starosta se
domnívá, že po přípravě pozvánky a jejímu
vyvěšení na úřední desce logicky navazuje
odeslání pozvánky a zapsání do odeslané poš-
ty. Pan Mgr. Jarolímek se též přiklání k názo-
ru, že odeslání je prokazatelně znamenáno
v dokladech (odeslaná pošta). Pan Ing. Kříha
upozornil, že v Jednacím řádu je již slovo do-
ručení použito, a proto je i v článku 3. Pan Ing.
Kříha souhlasí s hlasováním o obou návrzích.
Zastupitelstvo schvaluje návrh Rady města
(odesláním pozvánky) 8 hlasy, 6 proti.

4. Strategický plán rozvoje města pro
období 2008 – 2010

Pan starosta upozornil, že předložený ma-
teriál k tomuto bodu je výchozím dokumen-
tem pro přípravu a schválení Strategického
plánu rozvoje města. Pan starosta požádal
pana Mgr. Jarolímka o upřesnění a doplnění
předkládaného návrhu. Pan Mgr. Jarolímek se
přimlouval za prodloužení doby platnosti stra-
tegického plánu až do roku 2013 vzhledem
k lepší možnosti načasování náročných inves-
tičních akcí. Pan Ing. Kříha se dotazoval, zda
tento plán bude platit do roku 2010 nebo do
roku 2013, tak jak je uvedeno v některých do-
kladech. Pan Ing. Štangl sdělil, že tento mate-
riál je špatně připraven a že jej nelze v této
podobě schválit, protože zde chybí spousty
dalších informací a naopak některé informace
byly pouze ofoceny z materiálů Sdružení
Růže. Pan starosta odpověděl, že se nejedná
o návrh, který je ke schválení jako Strategický
plán. Předložené materiály mají být východis-
kem pro zhotovitele. Proto je navrhováno, aby
byla použita Strategie rozvoje mikroregionu a
Plán investičních akcí pro rok 2008 – 2010 –
takto je koncipován i návrh usnesení tj. přijetí
těchto dokumentů jako podkladových mate-
riálů pro zhotovitele. Pan starosta uvedl, že
smyslem dnešního projednání by mělo být sta-
novení podmínek pro vytvoření strategického
plánu města. Pan starosta znovu připomenul,
že se jedná pouze o návrh, že nejde o schvále-
ní předložených materiálů. Naopak si myslí,
že by mělo být zastupiteli diskutováno, zda

jako další podkladové materiály nedoplnit
např. také Desetiletý plán obnovy vodohospo-
dářských staveb a další materiály. Pan Doroto-
vič se dotázal na to, zda je nutné tuto věc tak
rychle řešit a zda zastupitelstvo tlačí čas. Pan
Mgr. Jarolímek odpověděl, že není stanoven
žádný časový termín, ale že by bylo dobré,
kdyby bylo rozhodnuto, zda zastupitelstvo
tento strategický plán chce a nebo ne, protože se
ukazuje výhoda, pokud tento plán je již přijat.
Zastupitelstvo schvaluje vytvoření strategické-
ho plánu Města Nové Hrady. Zastupitelstvo
pověřuje Radu města Nové Hrady vypsáním
poptávkového řízení na zhotovitele komplex-
ního Strategického plánu rozvoje města pro ob-
dobí 2008 – 2013 - 13 hlasy, 1 proti.

5. Zřizovací listiny jednotek sboru dob-
rovolných hasičů

Pan starosta informoval o zjištěném nedo-
statku při předkládání grantů, a to, že nejsou
vyhotoveny zřizovací listiny jednotek sboru
dobrovolných hasičů. Bylo proto nutné tyto
nově vypracovat. Pan starosta vysvětlil - po-
kud nechceme omezovat možnosti SDH v zís-
kávání peněz z grantů a „zlegalizovat“ činnost
SDH, je nutné tyto zřizovací listiny schválit.
Pan Papoušek (velitel SDH Nové Hrady) se
domnívá, že v budoucnu by měli mít členové
SDH nějaké drobné výhody. Pan Ing. Štangl
se dotazoval, jak byl tento materiál připravo-
ván a zda byl konzultován s vedením hasičů.
Pan starosta odpověděl, že zřizovací listiny
byly připravovány ve spolupráci s vedením
hasičského sboru České Budějovice a samo-
zřejmě s představiteli našich SDH. Pan Ing.
Kříha se domnívá, že předložený materiál je
nekompletní, protože není předložen inven-
turní seznam, přestože je napsáno, že by měl
být přílohou. Pan starosta odpověděl, že přílo-
ha je zpracována na základě inventury a bude
při podpisu zřizovací listiny její součástí. Za-
stupitelstvo schvaluje Zřizovací listiny jedno-
tek sboru dobrovolných hasičů Nové Hrady a
Údolí u Nových Hradů. Zastupitelstvo jmenu-
je velitelem jednotky Nové Hrady pana Stani-
slava Papouška, bytem Hradební 112, Nové
Hrady a jmenuje velitelem jednotky Údolí
u Nových Hradů pana Jiřího Matějku, bytem
Údolí 141. Zastupitelstvo pověřuje starostu
podpisem zřizovacích listin, jmenovacího
dekretu velitelů a uzavřením dohod se členy
jednotek dle přiloženého seznamu 14 hlasy.

6. Rozpočet města pro rok 2008
Pan starosta Mgr. Hokr seznámil přítomné

zastupitele s obsahem předkládaného návrhu
rozpočtu města pro rok 2008. Konstatoval, že
rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný s tím, že
přebytek hospodaření minulých let ve výši
10.682.153,84 nebude zahrnut do rozpočtu.
Sdělil, že rozpočet byl projednáván na několi-

pokračování na str. 5
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ka jednáních finanční komise, že byl řádně vy-
věšen na úřední desce a že k němu nebyly
vzneseny žádné připomínky z řad občanů.
Zmínil některé významnější investiční akce.
Jedná se zejména o stavební akce – Splašková
kanalizace Údolí, oprava střechy Český dům a
oprava střechy DPS. Dále upřesnil, že je v roz-
počtu pamatováno na finanční zajištění pro-
jektové dokumentace na přípravu důležitých
stavebních akcí. Nemalé náklady pak tvoří i
provoz Základní školy, Mateřské školy a
Technických služeb. Pan starosta konstatoval,
že je v rozpočtu pamatováno i na zájmovou
činnost a spolky. Pan Ing. Štangl požádal
o předložení finančního rozboru splácení úro-
ků na teplo od Služeb s.r.o Nové Hrady, přede-
vším kolik bylo poskytnuto za celou dobu,
kolik je rozpočtováno a jak bude následně
půjčka vrácena městu. Pan Haider, ředitel
Technických služeb a jednatel Služeb s.r.o.
sdělil, že přesný finanční stav bude vypraco-
ván a předán starostovi. Pan Ing. Štangl se do-
tazoval, proč je rozpočet Mateřské školy
snížen zhruba o 10 % a navrhuje přidat
100.000,- Kč. Pan Starosta odpověděl, že část-
ka na provoz MŠ je dána do rozpočtu na zákla-
dě požadavků ředitelky a domnívá se, že
umělé nedohodnuté navýšení nic neřeší. Pan
Šlenc potvrdil, že žádné další požadavky na fi-
nanční navýšení příspěvku na činnost MŠ ne-
byly podány. Pan Ing. Štangl se dále dotazoval
na plánované odvodnění garáží v částce
900.000,- Kč. Tato částka je neúměrně vysoká
a měla být zvážena jiná levnější varianta. Na-
vrhuje odvodnění opačným směrem a to přes
kopec k Zevlovu mlýnu. Pan Šlenc odpověděl,
že rozpočet na tuto akci byl sestaven na zákla-
dě původního návrhu od pana Štangla a že
údaje byly poskytnuty Stavebním úřadem
Nové Hrady. Pan Ing. Štangl se dále dotazo-
val, jaká je situace s nákupem pozemků pro
stavby rodinných domů od soukromých maji-
telů. Pan Starosta odpověděl, že v současné
době jedná o nákupu pozemků od pana Chalu-
py a že vše záleží na ceně, kterou bude prodá-
vající požadovat. Pan Ing. Štangl se domnívá,
že je nutné navýšit příspěvek včelařům za
ztráty způsobené v letošní zimě nemocí včel.
Pan Ing. Kasan odpověděl, že škody se zatím
sčítají a přesný finanční požadavek bude dán
následně. Sdělil, že i krajské úřady se budou
podílet na dotacích pro včelaře. Pan Ing.
Štangl se domnívá, že prostředky je možno
poskytnout hned. Pan Ing. Kasan odpověděl,
že navýšení příspěvku pro včelaře je možné
uskutečnit v budoucnu rozpočtovou změnou.
Dále upozornil na skutečnost, že vzhledem
k vážné situaci bude nedostatek oddělků včel-
stev. Pan Ing. Kříha se dotazoval na jednotlivé
položky rozpočtu, a to především na výdaje za
elektrickou energii v budově bývalého Hranič-
ního přechodu a navrhl nezapočítávat částku
2.440.000,- Kč (8 % za ČOV) do rozpočtu,
protože nevěří, že bude v roce 2008 vrácena

městu. Pan starosta odpověděl, že s touto část-
kou můžeme počítat, pokud by však nebyla
vrácena v roce 2008, je v rozpočtu dostatečná
rezerva. Proto se domnívá, že tato částka může
v rozpočtu zůstat. Pan Ing. Štangl navrhl snížit
částku u par. 6171 položka 5021 – OON doho-
dy na 350.000,- Kč. Pan starosta Mgr. Hokr
vyhlásil 5-ti minutovou přestávku a požádal
návrhovou komisi o upřesnění položky 6171 a
vypracování návrhu pro hlasování. Předklada-
tel rozpočtu akceptoval navrhované úpravy
rozpočtu (snížení částky OON o 150.000,- Kč,
navýšení příspěvku organizacím o 20.000,-Kč
a přesun 130.000,-Kč do rezervy). Po prove-
dené úpravě návrhová komise doporučila ke
schválení rozpočet města Nových Hradů na
rok 2008 v celkovém objemu 43 696 021,- Kč
příjmů a 43 416 021,-Kč na straně výdajů, fi-
nancování 280.000,- Kč (splátka vodovodu
Veveří 150.000,- Kč + 130.000,-Kč rezerva).
Přebytek hospodaření minulých let ve výši
10.682.153,84 Kč nebude zahrnut do rozpoč-
tu. V rámci rozpočtu stanovilo zastupitelstvo
limit mzdových prostředků, odvod do sociál-
ního fondu ve výši 3,0% z objemu mzdových
prostředků, rozpočet sociálního fondu dle ná-
vrhu, a závazný vztah ke zřizovaným organi-
zacím – Technické služby města, Služby Nové
Hrady s.r.o., Základní škola Nové Hrady a
Mateřská škola Nové Hrady k rozpočtu města.
Dále v rámci rozpočtu schválilo příspěvky ob-
čanským sdružením a zájmovým organizacím.
Zastupitelstvo taktéž schválilo poskytnutí
půjčky 300 000,- Kč firmě Služby Nové Hrady
s.r.o. na pokrytí splátky úvěru. Zastupitelstvo
zmocnilo radu města k provádění rozpočto-
vých změn do výše 10% schváleného rozpočtu
města. Zastupitelstvo pověřilo finanční komisi
přípravou rozpočtového výhledu na následující
2 roky. Rozpočet města byl schválen 14 hlasy.

7. Projekty předkládané městem do Re-
gionálního operačního programu NUTS II
Jihozápad

Pan starosta informoval zastupitelstvo
o přípravě žádostí o finanční podporu na pro-
jekty „Zvýšení dostupnosti a kvality služeb
MŠ Nové Hrady, Rekonstrukce domu s pečo-
vatelskou službou, Modernizace budov ZŠ a
jejich zařízení za účelem zlepšení kvality a do-
stupnosti vzdělání v Nových Hradech, Investi-
ce pro integrovaný rozvoj kultury a kvalita
služeb veřejné správy a Rekonstrukce a vý-
stavba místních komunikací za účelem zajiště-
ní bezpečnosti občanů a rozvoje města Nové
Hrady. Tyto žádosti budou podány v rámci
jednotlivých opatření Regionálního operační-
ho programu NUTS II Jihozápad. Pan starosta
požádal pana Mgr. Jarolímka o doplnění toho-
to bodu. Pan Mgr. Jarolímek vysvětlil, že
z původního záměru vypracování 7 žádostí
o grant došlo ke snížení na 5 a to z důvodu
zlepšení kvality předkládaných projektů a
spojení dvou projektů v jeden /začlenění re-
konstrukce vodní nádrže k projektu rekon-
strukce Českého domu a Radnice. Pan Ing.
Štangl připomněl, že již minule bylo požádáno

o podrobnější informace k těmto žádostem a
požaduje doplnění materiálů o krycí listy
k projektu a rozpis plateb. Pan Mgr. Jarolímek
odpověděl, že do všech dokumentů odesíla-
ných v rámci jednotlivých opatření Regionální-
ho operačního programu NUTS II Jihozápad
je možno nahlédnou na Městském úřadě. Pan
starosta sdělil, že je možno po podání žádostí
zastupitelům zaslat podrobnější rozpočet na-
vrhovaných projektů. Předkládaný materiál
byl vytvořen dle vzoru, který používá Jihoče-
ský kraj, proto jej považuje za dostatečný. Pan
Ing. Štangl se dále dotázal, jaké budou nákla-
dy pro město – podle jeho propočtů se jedná o
částku 20 milionů Kč. Pan starosta odpověděl,
že není jisté, zda se podaří získat všechny
granty, finanční rezerva by však měla pokrýt
finanční požadavky získaných grantů. Pan Ja-
rolímek doplnil, že v případě přidělení dotací
na všechny projekty, je možno zažádat i o fi-
nanční úvěr na předfinancování projektů. Za-
stupitelé schválili podání žádostí o finanční
podporu na projekty podávané Městem Nové
Hrady v rámci jednotlivých opatření Regio-
nálního operačního programu NUTS II Jiho-
západ 14 hlasy.

8.  Pasport místních komunikací
Pan starosta informoval zastupitelstvo

o nutnosti schválení Pasportu místních komu-
nikací. Pasport místních komunikací byl vy-
pracován firmou Dopravní centrum s.r.o. za
minulého vedení města, nebyl však projednán
a schválen v zastupitelstvu, což je překážkou
při vyřizování žádostí o granty. Zastupitelstvo
schvaluje Pasport místních komunikací Města
Nové Hrady 14 hlasy.

9. Interpelace
Nebyla podána žádná interpelace.

10. Diskuse
Pan Ing. Štangl potvrdil svoji žádost o za-

slání materiálu týkajícího se půjčky za teplo
od Města Nové Hrady pro Služby s.r.o.

Pan Sýkora se dotazoval, jak to bude
s uzavřením silnice Nové Hrady – Jakule.

Pan starosta odpověděl, že v tomto týdnu
proběhne jednání svolané Městským úřadem
Trhové Sviny, Odborem dopravy za účasti
zhotovitele stavby a firem, společností a sdru-
žení, kterých se uzavírka komunikace dotýká.
Výsledek jednání bude sdělen občanům ob-
vyklým způsobem (úřední deska, internet, No-
vohradský zpravodaj, rozhlas). Původní návrh
počítá s uzavřením komunikace na dobu 5-ti
měsíců.

Pan Sýkora se dále dotázal, zda se usku-
teční oprava silnice do Hranic a zda dojde
k opravě silnice  v osadě Jakule.

Pan starosta odpověděl, že podle dostup-
ných informací má být oprava silnice do Hra-
nic provedena v tomto roce, netýká se však
průtahu Jakulí.

Pan Ing. Štangl vysvětlil situaci kolem vý-
stavby chodníků v Byňově za doby jeho vý-
konu funkce starosty. Sdělil, že vedení města
nemělo potřebu chodník budovat vzhledem

pokračování na str. 6

pokračování ze str. 4

ZÁPIS z 12. veřejného jednání ...



6 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2008

k vysoké ceně a nutnosti zákonného dodržení
parametrů silnice. Bylo rozhodnuto nevázat
stavbu chodníku na opravu silnice a chodník
budovat samostatně.

Pan starosta Mgr. Hokr odpověděl, že potře-
bná vyjádření o této situaci má neustále u sebe.
Z nich je však zřejmé, že město v té době ne-
požádalo o začlenění chodníků do projektu a
tím se dnešní situace velmi zkomplikovala.

Pan Ing. Kříha požádal pana Ing. Kasana
o zaslání všech jednacích řádů města v elek-
tronické podobě, aby bylo možné vyznačit ná-
vrhy změn.

Pan Ing. Kasan odpověděl, že požadované
jednací řády předá v požadované podobě.

Pan Ing. Kříha se dále dotazoval na doprav-
ní situaci ve městě a znovu upozornil na to, že
situace v porušování dopravního značení ve
směru město – Údolí (starý Hradečák) se ne-
změnila a že naopak provoz v tomto úseku se
neustále zvyšuje.

Pan Starosta odpověděl, že bude znovu
kontaktovat vedení Policie ČR a požádá o čas-
tější kontroly v tomto úseku.

Pan Ing. Kříha se dále dotazoval, jak je to
s podporou cizích organizací, které požádají
o grant města.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že o případ-
ných žádostech o finanční podporu z městských

grantů bude rozhodovat finanční komise, která
má dostatečné zkušenosti s výběrem uchazečů.

Občané:

Pan Roule požadoval provádění kontrol
Policie ČR též v ulici Komenského, kde je
úplně stejná situace jak v průjezdnosti, tak
parkování jako u zmíněné komunikace smě-
rem do Údolí.

Pan starosta Mgr. Hokr vysvětlil, že i tato
ulice bude zahrnuta do požadavku na častější
dopravní kontrolní činnost Policie ČR.

11. Závěr a usnesení

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným zastupitelům i občanům

města za účast.

OŽP informuje – Černé skládky
Černá skládka je nešvar, který nejen zatě-

žuje přírodu, ale je to i vizitka jaké si zde doká-
žeme vytvářet životní prostředí a jak se umíme
chovat k našemu okolí. V dnešní době, kdy
každý z obyvatelů Nových Hradů a přilehlých
osad, je zapojen do systému nakládání s ko-
munálním odpadem zavedeného obcí a v rám-
ci stanoveného ročního poplatku může zdarma
odevzdat víceméně jakýkoliv odpad do sběr-
ného dvora na Jižním městě v Nových Hra-
dech, nechápu proč je pro některé spoluobčany
lepším řešením sypat odpad do volné přírody,
nebo do míst, kde narušují estetický vzhled
obce.

Tímto jednáním nejen že znečistí životní
prostředí a zničí přírodu, ale také porušují zá-
kon. (zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a
krajiny, zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, atd.)

Odpovědnost většinou padá na hlavu vlast-
níka pozemku, na kterém se černá skládka na-
chází. Proč? Nejen proto, že to říká zákon, ale
jsou i vlastníci, co si černou skládku vytvářejí
na svém sami. Pak tady samozřejmě jsou i tací,
co Vám založí černou skládku na Vašem po-
zemku a Vám pak nezbývá než na vlastní ná-
klady nechat odpad odstranit. Proti tomu se dá
bránit jen jediným způsobem, patřičně si hlí-
dat a starat se o své pozemky.

Když už se něco takového přihodí a orgán
ochrany přírody Vás vyzve k odstranění černé
skládky, mělo by dojít k odstranění do stano-

veného data. Odpad by
měl být uložen na
skládku, to doloženo
potvrzením o uložení
odpadu.

V případě, že toto
nebude splněno do sta-
noveného data, bude
zahájeno správní říze-
ní, kdy bude rozhodnu-
to o odstranění černé
skládky s návrhem na
finanční postih. V pří-
padě, kdy vlastník zjis-
tí černou skládku na
svém pozemku, kterou
nezaložil, doporučuji ob-

rátit se na Policii ČR a nechat si toto zadoku-
mentovat pro případ, že by se zjistil původce, po
kterém by se tak mohly vymáhat náklady na
odstranění odpadu a mohl by mu být vyměřen
finanční postih pro porušení zákona.

Závěrem ještě upozornění a příklad z pos-
lední doby. Sběrný dvůr na Jižním městě má
pracovní dobu ve středu a v neděli od 14,00 do
17,00 hodin. Odkládat jakýkoliv odpad mimo
tento dvůr, tzn. i před bránu tohoto dvora je za-
kázáno a je to považováno jako zakládání čer-
né skládky.

A příklad? Posuďte sami co se Vám víc líbí.

Obr. č. 1 – Černá skládka v Krčíně u rybníka
Horní Krčínský

Obr. č. 2 – Odstraněno na náklady vlastníka
pozemku, který prokazatelně černou skládku
nezaložil. Z. Vaněk, OŽP

pokračování ze str. 5
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obr. 1

obr. 2
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OŽP informuje – Jak postupovat při kácení dřevin
(informace pro žadatele)

Dřeviny jsou nedílnou součástí přírody ve
volné krajině a na venkově vůbec, ale i život-
ního prostředí ve městech. Stromy a keře plní
mnoho významných funkcí a naší povinností
je dbát na jejich ochranu. Přesto někdy nastane
situace, kdy je nezbytné určitou dřevinu pokácet.

Pokud má někdo ke kácení dřeviny skuteč-
ně závažný důvod, měl by se nejdříve zabývat
otázkou, zda předmětná dřevina roste na les-
ním nebo nelesním pozemku. V případě lesní-
ho pozemku se postupuje podle zákona o lesích
a je tedy vhodné se obrátit na lesního správce
či majitele lesa. Jestliže se jedná o dřeviny ros-
toucí mimo les (rozhodující je zde stav uvedený
v katastru nemovitostí), vztahuje se na ně zá-
kon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kra-
jiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“).

Podle § 7 tohoto zákona jsou dřeviny chrá-
něny před poškozováním a ničením, přičemž
péče o ně, zejména jejich ošetřování a údržba,
je povinností vlastníků.

Ke kácení dřevin je podle § 8 odst. 1 záko-
na nezbytné povolení orgánu ochrany přírody,
které lze vydat ze závažných důvodů po vy-
hodnocení funkčního a estetického významu
dřevin. Orgánem ochrany přírody je v tako-
vém případě příslušný obecní úřad (§ 75
odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona).

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les může podat vlastník pozemku, na
kterém předmětné dřeviny rostou, popř. ná-
jemce nebo i jiný oprávnený uživatel se sou-
hlasem vlastníka. Žádost se podává u příslušného
obecního úřadu. To, kdo stromy v případě
kladného rozhodnutí pokácí (zda je pokácí
sám nebo si zjedná firmu apod.), není starostí
úřadu, ale vlastníka. Také dřevo patří vlastní-
ku a správnímu orgánu tedy nepřísluší se za-
bývat tím, jak se dřevem bude naloženo.

Žádost o povolení ke kácení musí obsaho-
vat (mít náležitosti) podle § 8 odst. 3 vyhlášky
MŽP č. 395/1992 Sb.:
a) jméno a adresu žadatele,
b) doložení vlastnického práva, nelze-li je

overit v katastru nemovitostí, ci nájem-
ního nebo uživatelského vztahu žadatele
k pozemkum a k drevinám rostoucím
mimo les,

c) specifikaci dřevin rostoucích mimo les,
které mají být káceny, zejména jejich
druh, počet, (velikost plochy keřů) včet-
ně situačního zákresu (nejlépe např.do
kopie katastrální mapy)

d) udání obvodu kmene stromu ve výšce
130 cm nad zemí,

e) zdůvodnění žádosti.

(Formulář žádosti lze obdržet na MěÚ OŽP)

Obecně náležitosti žádosti (podání) řeší
také zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, kde se
v ust. § 37 odst. 2 uvádí, že podání musí obsa-
hovat údaje o tom, kdo je činí, které věci se
týká a co se navrhuje. Fyzická osoba uvede

v podání jméno, příjmení, datum narození a
místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu
pro doručování podle § 19 odst. 3. V podání
souvisejícím s její podnikatelskou činností
uvede fyzická osoba jméno a příjmení, popří-
padě dodatek odlišující osobu podnikatele
nebo druh podnikání vztahující se k této osobě
nebo jí provozovanému druhu podnikání,
identifikační číslo a adresu zapsanou v ob-
chodním rejstříku nebo jiné zákonem uprave-
né evidenci jako místo podnikání, popřípadě
jinou adresu pro doručování. Právnická osoba
uvede v podání svůj název nebo obchodní fir-
mu, identifikační číslo nebo obdobný údaj a
adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doru-
čování. Podání musí být podepsáno.

Dle § 8 odst. 5 vyhlášky se kácení dřevin
rostoucích mimo les provádí zpravidla v obdo-
bí jejich vegetačního klidu. K tomu přihlíží or-
gán ochrany přírody při vydávání povolení ke
kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákona). Žádost se
ale může podat dříve s ohledem na délku
správního řízení, třeba už v létě.

Povolení není dle § 8 odst. 3 zákona třeba
ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve
vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky
užívají a jde-li o stromy se stanovenou veli-
kostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tyto
parametry jsou uvedeny v § 8 odst. 2 vyhlášky,
který zní:

„(2) Povolování ke kácení dřevin rostou-
cích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou
významným krajinným prvkem (§ 3 písm. b)
zákona] a jsou splněny ostatní podmínky sta-
novené zákonem a jinými právními předpisy,
se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro
stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného
ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřo-
vé porosty do celkové plochy 40 m2.“

Právnické osoby, resp. fyzické osoby pod-
nikající (pokud kácení probíhá v rámci jejich

podnikatelské činnosti) tedy musí o povolení
ke kácení dřevin požádat ve všech případech,
tzn. u všech dřevin. Výjimkou je mj. postup
podle zvláštního oprávnění, kterým disponují
pouze vybrané právnické osoby uvedené např.
v zákoně o vodách, zákoně o dráhách, v elek-
trizačním či plynárenském zákoně nebo zákoně
o telekomunikacích, pozemních komunikacích
apod. V takových případech musí být kácení
oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem
orgánu ochrany přírody.

Také v mimořádných případech, např. je-li
stavem dřevin zřejmě a bezprostředně ohro-
žen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značné-
ho rozsahu, není třeba ke kácení povolení.
Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení,
je povinen oznámit tuto skutečnost orgánu
ochrany přírody naopak do 15 dnů od prove-
dení kácení.

Ořezávání dřevin je považováno za součást
údržby či péče o stromy a k takovému zásahu
se povolení nevydává. Přitom je však nutno
postupovat odborným způsobem tak, aby ne-
došlo k poškození dřevin.

Správní orgán rovněž nemůže řešit soused-
ské spory, např. v případě, kdy větve či kořeny
stromu přesahují na sousední pozemek, popř.
je namítáno zastínění, padání listí apod. V ta-
kových případech se jedná o občansko-právní
záležitosti, které lze řešit předně dohodou, a
není-li možná, soudní cestou.

Správní orgán také nemůže kácení nařídit
s výjimkou situace při výskytu nákazy dřevin
epidemickými či jinými jejich vážnými choro-
bami (§ 7 odst. 2 zákona).

Orgán ochrany přírody může ve svém roz-
hodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadate-
li dle § 9 zákona přiměřenou náhradní výsadbu
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé poká-
cením dřevin. Z.Vaněk, OŽP

Svoz odpadu duben 2008
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.
Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle
kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.
V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny  v těchto místech:

• na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky – pondělí 14. dubna a úterý 15. dubna

• na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 14. dubna a úterý 15. dubna

• v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 – úterý 15. dubna a středu 16. dubna

• v ulici 5. května – středu 16. dubna a čtvrtek 17. dubna
V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:

• v Byňově u bývalého kravína – pondělí 21. dubna a úterý 22. dubna

• na Jakuli na prostranství u hospody – pondělí 21. dubna a úterý 22. dubna

• v Údolí u hasičské zbrojnice – pondělí 21. dubna a úterý 22. dubna
Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky
chemikálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).
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Strategický plán rozvoje města Nové Hrady
Jedním z diskutovaných bodů posledního

zastupitelstva byl strategický plán rozvoje
města. A protože byla tato diskuse až příliš za-
tížena emotivními výroky opozice „o mago-
rech“ a o neschopnosti současného vedení města,
pokusím se v následujícím textu vysvětlit, o co
v tomto bodu vlastně mělo jít.

Potřeba vytvořit „strategický plán rozvoje
města“ se opírá o několik skutečností, před
kterými město nyní stojí:

1) V roce 2008 se v plné míře otevřou
všechny dotační tituly, ze kterých bude možné
až do roku 2013 čerpat finanční podporu z Ev-
ropské unie určenou pro tématicky široce po-
jatý rozvoj obcí a měst. Nabídka dotací je
natolik široká, že není v možnostech téměř
žádného města, a tedy i našeho, řešit všechny
problémy a potřeby najednou. Důvodem je
prostě fakt, že každý příjemce dotace k ní musí
vložit určité procento své spoluúčasti, musí
celou akci – projekt zrealizovat a zaplatit ze

svých vlastních prostředků a teprve potom je
mu dotace poukázána na účet.

Nemůžeme si tudíž myslet, že když jsou
naše potřeby vyčísleny například na 100 mil.
Kč., že je můžeme řešit najednou. Museli by-
chom totiž nejdříve jít do stomilionového úvě-
ru u banky. Jednotlivé projekty je proto nutné
dobře rozplánovat v čase a propočítat celý po-
stup tak, aby úvěrové zatížení bylo co nejmen-
ší, či vůbec žádné. Na druhé straně je nutné
řešit projekty dle jejich priorit a potřebnosti
pro občany  města a osad.

2) Finanční podpora se projektům uděluje
na základě výběrových kritérií, která projekty
buď naplňují nebo nenaplňují. V jednom
z těchto výběrových kritérií se hodnotí i to,
jestli předkládaný projekt je součástí širšího
promyšleného (strategického) přístupu k roz-
voji obce či města nebo jde jen o náhodnou ak-
tivitu bez souvislostí a návazností na reálné
potřeby občanů města. V některých dotačních

programech je existence rozvojového plánu
města dokonce zásadní podmínkou pro to, aby
žádost o dotaci mohla být podána. Bez exis-
tence tohoto strategického plánu pak nemá
cenu vůbec o něco žádat.

3) Žádný dokument, studie či koncepce,
která by se dala alespoň vzdáleně nazvat „stra-
tegickým plánem rozvoje města“, nebyla mi-
nimálně v posledních deseti letech pro Nové
Hrady zpracována. Nebyly zpracovány ani
žádné podstatnější podkladové materiály,
o které by se dalo opřít. Rozvoj města tak byl
řešen intuitivně, díky ne malé, avšak přesto
omezené míře odbornosti a zkušenosti úzkého
(snad pětičlenného) okruhu lidí ve vedení
města. Často (netvrdím však, že vždy) pak
byly řešeny jednotlivosti bez dalších souvis-
lostí a návazností na skutečné potřeby občanů
s cílem uspokojit momentální potřeby malých,
leč v dané chvíli „VIP,“ zájmových skupin.
Současné vedení města by se jen nerado dosta-
lo do stejné pozice. Proces zpracování, vlastní
existence strategického plánu rozvoje města a
jeho postupné naplňování by mělo být dosta-
tečnou eliminací rizika uzavření se do pocitu
vlastní výjimečnosti a neomylnosti a rizika
odsunutí potřeb občanů na vedlejší kolej.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že
zpracování strategického plánu rozvoje města
je pro období, které je možné ohraničit rokem
2013 velmi významným úkolem, na kterém do
značné míry závisí úspěšnost a efektivita roz-
vojových aktivit v Nových Hradech a jejich
vliv na zvýšení kvality života novohradských
obyvatel.

Zpracování tohoto koncepčního programu
bude proto na základě výběrového řízení svě-
řeno nezávislým odborníkům, kteří budou za-
vázáni úzce komunikovat nejen s vedením
města, ale se všemi zastupiteli, s představiteli
významných organizací ve městě, se zástupci
důležitých zaměstnavatelů, ale rovněž i s širo-
kou veřejností, tj. obyvateli města.

Základním cílem projednávání tohoto
bodu na posledním zastupitelstvu proto bylo
dohodnout se, že strategický plán rozvoje
města je potřebný, že bude zpracován a že do
jeho zpracování budou angažováni nezávislí
odborníci, kteří nebudou pod vlivem politic-
kých zájmů, ale pod vlivem skutečných potřeb
občanů města Nové Hrady. Nic víc, nic míň.
Faktem však také je, že jsme pro zastupitele
k tomuto bodu připravili podklady, které byly
v dané chvíli nadbytečné a které jen způsobi-
ly, že náš základní cíl pro tento projednávaný
bod nebyl opozicí úplně přesně pochopen a
dal vznik zbytečnému nedorozumění.

Věřím proto, že příště již nepovedeme dis-
kusi o tom, kdo je magor a kdo ne, ale o tom,
jaké projekty jsou pro obyvatele našeho města
důležité a jak nejlépe zlepšovat podmínky pro
život v Nových Hradech a okolních osadách.

Michal Jarolímek, člen rady města

O Z N Á M E N Í
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí

oznamuje občanům

Hromadné očkování psů
v Nových Hradech a přilehlých osadách

proběhne v následujících termínech:

sobota 12.4.2008 Údolí (před objektem bývalého pivovaru).  . 9.30 hod. –  9.50 hod.

Byňov (na návsi).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9.55 hod. – 10.20 hod.

Jakule (před Hostincem).  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.25 hod. – 10.35 hod.

Štiptoň (u autobusové zastávky).  .  .  .  .  .  . 10.40 hod. – 10.50 hod.

Nové Hrady – (radnice) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 11.00 hod. – 12.00 hod.

neděle 13.4.2008 Nové Hrady – (radnice) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 10.00 hod. – 10.30 hod.

Vyšné (u autobusové zastávky ) .  .  .  .  .  .  . 10.40 hod. – 10.50 hod.

Obora (před rekreační chatou č. 2) .  .  .  . 11.00 hod. – 11.25 hod.

Nakolice  (před objektem hasičárny) .  .  .  . 11.30 hod. – 11.35 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromadné akci 90,- Kč, individuálně (tj. v objektu maji-
tele psa) 110,- Kč a kombinovaná vakcinace 180,- Kč.

Aplikace je hrazena  majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti vzteklině je povinné – zákon č. 166/ 1999 Sb. (hlava II,
oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999 o povinnostech chovatelů psů a některých dalších zvířat
držených v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok. V případě, že neočkova-
ný pes napadne a poraní člověka, vystavuje se majitel nepříjemnému riziku sankčního řízení.

Důležité !
Prosíme nezaměňovat očkování za akci „čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!

Z.Vaněk,  OŽP
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Hon na ROPáky
Téměř s ročním zpožděním oproti původ-

nímu plánu začal v celém Jihočeském kraji
hon na ROPáky. Původně byl všem honcům a
náhončím slibován březen 2007, ale jak se ten-
to termín začal přibližovat bylo všem jasné, že
si všichni počkají trochu a pak i mnohem déle.

Když pak koncem prosince 2007 konečně
zazněla oficiální výzva k honu, všichni, kteří
chtěli nějakého ROPáka ulovit, začali s inten-
zivní přípravou. Také v Nových Hradech jsme
nechtěli zůstat stranou a protože již v průběhu
loňského roku vedení města začalo s některý-
mi přípravnými pracemi, bylo jasné, že při
nejbližší příležitosti budeme lovit minimálně
5 ROPáků. Původně se uvažovalo dokonce
o sedmi, ale protože se na každého ROPáka
musel připravit obsáhlý projekt dle složité me-
todiky, rozhodli jsme se v souladu s rčením
„méně je často více“ zaměřit svou pozornost
pouze na  zmíněných pět.

Regionální operační program pro NUTS II
Jihozápad, tedy zkráceně ROP je program,
který přináší z fondů Evropské unie do Jihoče-
ského a Plzeňského kraje pro období 2007 –
2013 téměř 620 mil. EUR (15,5 mld. Kč při
přepočtu 25,-Kč/1 EUR). Od vstupu naší re-
publiky do EU jde o dosud největší balík pe-
něz, které budou rozdělovány do jihočeských
a plzeňských měst a obcí na financování roz-
vojových projektů. Je tedy zcela přirozené, že
se asi každá obec či město bude snažit uloup-
nout nějakou část z výše zmíněné sumy (a ulo-
vit tak svého ROPáka) a zrealizovat za ní
projekt, který ve výsledku pomůže k rozvoji
daného místa a k zlepšení kvality života jeho
obyvatel.

Město Nové Hrady se na tento „lov“ při-
pravilo a ve spolupráci s externími odborníky
připravilo projekty, které na jedné straně řeší
velmi důležité potřeby a problémy města a na
straně druhé naplňují témata a cíle jednotli-
vých oblastí podpor z Regionálního operační-
ho programu. Pro výzvu, která měla uzávěrku
14. března, jsme proto připravili a následně
podali tyto projekty:

1) Investice pro integrovaný rozvoj kultu-
ry a kvality služeb veřejné správy v No-
vých Hradech

Projekt spočívá v realizaci tří dílčích sub-
projektů, které spolu utvářejí jeden celek.

a) Zřízení Czech POINTu v přízemí radni-
ce města na místě současného skladu tiskopisů
městského úřadu. Zde bude tato služba dobře
dostupná i občanům ZTP, seniorům se zhorše-
nou schopností pohybu a rodičům s malými
dětmi. Sklad tiskopisů bude v návaznosti na to
přestěhován do podkroví budovy městského
úřadu, kde pro něj bude zajištěno nezbytné zá-
zemí.

b) Rekonstrukce prostor v Českém domě -
knihovny, kinosálu, společných prostor včetně
sociálních zařízení, šaten a spolkové místnosti.
Obnova bude spočívat především v rekon-
strukci interiéru a pořízení nového vybavení a
zřízení bezbariérového přístupu.

c) Revitalizace veřejného prostranství s po-
žární nádrží před Starým hradem. Požární ná-
drž bude rekonstruována a částečně zakryta
dřevěnou konstrukcí mola uzpůsobeného pro
veřejná vystoupení a různé kulturní akce a po-
řady pro obyvatele města.

Celkové náklady na realizaci všech tří
částí tohoto projektu byly propočteny na
7 997 000,- Kč

2) Rekonstrukce Domu s pečovatelskou
službou

Předmětem tohoto projektu jsou investice
do Domu s pečovatelskou službou v Nových
Hradech, který jako jediné zařízení tohoto
typu poskytuje své služby ve spádovém území
Nových Hradů. Projekt řeší nevyhovující stav
35 bytových jednotek DPS, a to zejména špat-
ný stav oken, sociálních zařízení a kuchyň-
ských koutů, neefektivní a na provoz finančně
náročný výtahový systém a absenci moderní
informační i audiovizuální technologie. Pro-
jektem se tak výrazně zlepší podmínky pro
bydlení všem obyvatelům DPS a současně se
městu jako vlastníkovi tohoto zařízení sníží
náklady na provoz celého objektu.

Celkové náklady na realizaci tohoto pro-
jektu byly propočteny na 6 904 000,- Kč

3) Zvýšení dostupnosti a kvality služeb Ma-
teřské školy Nové Hrady

Záměrem tohoto projektu je rekonstruovat
historickou budovu mateřské školky, moder-
nizovat její zahradu, vybavit 2 třídy moderní-
mi informačními technologiemi a jednu
místnost vybavením pro pohybovou výchovu.

Za nejdůležitější část úprav je považována
oprava dřevěného krovu a výměna střešní kry-
tiny na staré budově. Dále se budou měnit
okna a vstupní dveře. Tyto práce potom vyvo-
lávají nutnost výměny veškerých klempířských
prvků na budově. Následně budou vyměněny
veškeré vnitřní instalace a radiátory ústřední-
ho vytápění.

V případě modernizace školkové zahrady
dojde k odstranění nevhodných kovových her-
ních prvků a k instalaci 8 ks dřevěných herních
prvků a sestav a k rozmístění 13 kusů doplňko-
vého mobiliáře, tedy laviček a stolů. Na zahra-
dě bude kromě herních prvků instalováno i
dřevěné pódium.

Celkové náklady na realizaci tohoto pro-
jektu byly propočteny na 5 559 000,- Kč

4) Modernizace budov Základní školy a je-
jich zařízení za účelem zlepšení kvality a
dostupnosti vzdělávání v Nových Hradech

Předmětem projektu je rekonstrukce interi-
érů budovy prvního stupně základní školy, zří-

zení specializovaných učeben, reorganizace
kmenových tříd a vybavení audiovizuální
technikou, odpovídajícím nábytkem a didak-
tickými pomůckami. Další součástí projektu
je rekonstrukce střechy budovy školní družiny
a jídelny včetně rekonstrukce prostor využíva-
ných školních družinou, jejich reorganizace a
vybavení. Poslední součástí projektu je také
modernizace vybavení počítačové učebny na
druhém stupni ZŠ.

Celkové náklady na realizaci tohoto pro-
jektu byly propočteny na 8 932 000,- Kč

5) Rekonstrukce a výstavba místních ko-
munikací za účelem zajištění bezpečnosti
občanů a rozvoje města Nové Hrady

Projekt se zabývá modernizací dvou úseků
místních komunikací a vytvoření jedné nové
místní komunikace v katastrálním území obce
Nové Hrady. Jedná se o tři samostatné části,
které jsou na sobě nezávislé.

Tyto části jsou následující:
1. Rekonstrukce panelové komunikace

spojující první stupeň základní školy se školní
družinou

2. Rekonstrukce panelové komunikace
v Zahradní čtvrti, která vede mezi panelovými
domy k sportovní hale

3. Výstavba nové přístupové komunikace
k lokalitě nad Vilovým rybníkem, kde v ná-
vaznosti na tuto komunikaci proběhne výstav-
ba nových řadových rodinných domů.

Celkové náklady na realizaci tohoto pro-
jektu byly propočteny na 6 050 000,- Kč

V každém z výše uvedených projektů měs-
to usiluje o dotaci ve výši 92,5% celkových
nákladů na projekt. To znamená, že pokud by
město bylo úspěšné ve všech pěti případech,
muselo by město k celkové dotaci 32,78 mil. Kč
přidat ze svého rozpočtu 2,66 mil. Kč. Při
představě, kam by se podařilo posunout kvali-
tu materiálních podmínek pro činnost základ-
ní a mateřské školy, kulturního střediska,
městského úřadu, materiálních podmínek pro
bydlení našich spoluobčanů v DPS a v nepo-
slední řadě kvalitu místní komunikací v dotče-
ných lokalitách, jde o příležitost, o kterou je
nutné se pokusit.

Skutečností je, že v těžké konkurenci s ji-
nými jihočeskými projekty (bylo jich podáno
celkem 405), které mimo jiné předkládá i sám
Jihočeský kraj, krajem zřizované organizace
(např. školy) a pochopitelně i další města a
obce, by se podpora všech pěti našich projek-
tů rovnala malému zázraku. Chceme proto být
realisté a podpora alespoň dvou z předlože-
ných pěti projektů budeme považovat za
úspěch.

Regionální operační program totiž touto
výzvou nekončí a již v létě se připravuje další,
a tedy druhá příležitost, pro „ulovení nějakých
těch ROPáků“.

Michal Jarolímek, člen rady města
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Když jsem v úterý 11. března přemýšlel, ja-
kou příjemnou činností zakončím tento oby-
čejný, ale přesto krásný den, byl jsem trochu
zoufalý. Jako vždy jsem zvážil nejčastější způ-
soby trávení časů večerních – odpočinek, spá-
nek, četba, televize, kultura, sport, hospoda či
prosté nic nedělání (a ono to nějak dopadne) –
ale ani jedna z možností mi nedávala naději
neobvyklého zážitku, který jsem si už dlouhou
dobu sliboval nadělit. S ubíhajícím odpoled-
nem se má skepse prohlubovala a už už to vy-
padalo, že je mi opět souzeno strávit další
večer prací. Jelikož však nejen prací živ je člo-
věk, nechtěl jsem se s tímto údělem smířit a
začal jsem surfovat internetem (nebo jakýže
sport se na této síti světa dá provozovat?)
v očekávání, že se mi zde nakonec přece jen
podaří najít cosi, co by mi dovolilo odejít
z práce včas a přesto s nadějí, že večer nebude
ztracený a zážitky z něj se mi na dlouhou dobu
vryjí do paměti.

A hle! Jaké to štěstí! V Nových Hradech se
koná 12. veřejné jednání zastupitelstva! Takže
honem domů, umýt, oholit, učesat, zuby vy-
čistit, prostě hodit se do gala a směle vstříc no-
vým dobrodružstvím. Těšil jsem se jako malé
dítě na okamžik, kdy se stanu přímým účastní-
kem politického představení, které mi bylo
mými známými a přáteli doporučováno nav-
štívit pro svou nezapomenutelnost a jedineč-
nost. A protože přátelé a známí nikdy nelžou,

neměl jsem důvod jim nevěřit a obávat se, že
by tomu tak nebylo (vždyť oni to v minulosti
také absolvovali a dodnes o tom se zájmem
vyprávějí a vždy s velkým úspěchem!?).

Zakrátko po zahájení schůze jsem pocho-
pil, že tentokrát jsem svou touhu po dobro-
družství poněkud přehnal a na to, co se zde
před mými zraky odehrává, mé myšlení oby-
čejného člověka, zvyklého používat obyčejný
selský rozum, nestačí. To se totiž začala pro-
jednávat změna jednacího řádu a rozpoutala se
plamenná diskuse o významu slova doručení.
Korunu tomu všemu pak nasadil řídící schůze
(všichni jej tam oslovovali pane starosto, tak
to asi byl pan starosta Nových Hradů, já ho
osobně neznám a ptát jsem se ho tam také ne-
chtěl), který se nejprve marně snažil vysvětlit
rozdíl mezi slovem doručení v jednom odstav-
ci a slovem doručení v odstavci druhém a poté,
když se mu to nepodařilo a další snahy začaly
působit poněkud zmateně, se rozhodl rozpravu
nad tímto bodem ukončit s tím, že by asi bylo
nejlepší k tomuto vést diskusi napříč politic-
kým spektrem a teprve poté se k tématu opě-
tovně vrátit. Nevím, co si od takovéhoto
diskusního kroužku pan starosta slibuje, ale
třeba bude přizván také nějaký lingvista, který
nakonec i pana starostu přesvědčí, že slovo
doručení znamená prostě a jednoduše doruče-
ní. A kdyby snad ještě nějaké pochybnosti
zůstaly, pak doporučuji se zeptat u nějaké spo-

lečnosti, která se doručováním zásilek zabývá
profesionálně. Snad tam budou vědět, co děla-
jí se zásilkami, které mají být doručeny svým
adresátům.

V ještě větší údiv mne hlavní účinkující
uvedli hned o několik minut později, kdy byl
na programu Strategický plán rozvoje města,
jehož návrh prý schválila rada, aby se pak uká-
zalo, že ho ta rada zas až tak neschválila, proto-
že jej ani neviděla, protože jej vidět nemohla,
protože žádný není, no a tak tedy nebyl zastupi-
telstvem žádný strategický plán schvalován a
bylo pouze ujednáno, že se Strategický plán
zpracuje a pak že se teprve schválí. No to mi
teda řekněte, páni radní, co vy na těch svých
schůzích děláte? Jenom doufám, že to, co tam
děláte, děláte ve svém vlastním volnu, zdarma
a raději se o tom nikde moc nezmiňujete. Jed-
nou jste se zmínili...

Také zbytek jednání byl neméně zajímavý
a poučný, ovšem pro nás laiky stále stejně ne-
srozumitelný. Znovu a znovu jsem se stával
svědkem, jak se ze zcela jasných a jednodu-
chých věcí dají dělat složitosti a na zcela jasné
a jednoznačné otázky se dá odpovídat dlouhé
minuty, často bez konkrétní odpovědi. Nako-
nec jsem na svou snahu pochopit a porozumět
rezignoval a smířil se s tím, že pro mnohé poli-
tiky není skutečně důležité co dělají ani jak to
dělají, ale to, jak to, co dělají a jak to dělají,
umějí okecat. MŽ

Podle ohlasů mnohých občanů „hýbou“
městem a osadami diskuse o tom, co to tam
vlastně ti zastupitelé na zastupitelstvu řeší a
nejen pro ty, kteří se o jednáních dozvídají
pouze ze zápisu z jednání, je mnohdy nepo-
chopitelné, proč tak dlouhé debaty s kolegy ze
zastupitelstva vedeme. Spekulovat o důvo-
dech diskusí nemá cenu a nerad bych taktéž
tyto debaty odsuzoval, někdy totiž mohou vést
k posunu a třeba i zjednodušení jednacích
řádů, vyhlášek či jiných dokumentů.

Naším novohradským specifikem je to, že
v našich řadách není právník, který by jasně
některé pojmy definoval. A když pak někdy
dokonce právní názor existuje, mají někteří
pocit, že právu rozumí lépe.

Při posledním jednání zastupitelstva jsme
řešili návrh zastupitele Ing. P. Kříhy, který již
na předminulém jednání navrhl změnu v člán-
ku 3 jednacího řádu zastupitelstva, který mimo
jiné upřesňuje způsob, jak a kdy svolává sta-
rosta města jednání zastupitelstva.

V našem případě je řečeno, že tak starosta
činí nejméně 10 dní před jednáním a předmě-
tem návrhu doplnění Ing. Kříhy bylo, že „za-
sedání svolává starosta nejpozději 10 dnů
přede dnem jednání podpisem a doručením pí-

semné pozvánky každému členovi zastupitel-
stva“. Následuje pak text o tom, co pozvánka
obsahuje.

Rada města projednala návrh Ing. Kříhy na
svém jednání 4.3.2008 a doporučovala, aby
v návrhu bylo slovo doručením nahrazeno slo-
vem odesláním. Tento návrh rady vychází
z toho, že článek 3 řeší způsob svolání a kroky,
které má starosta učinit za účelem svolání jed-
nání. Logicky z toho vyplývají kroky, které
činí starosta sám – tedy určí termín, vytvoří
pozvánku a předá ji k odeslání na podatelnu,
kde je před odesláním zapsána do odeslané
pošty. Následně je pozvánka doručována poš-
tou, tajemníkem nebo paní Papouškovou, kte-
rá roznáší poštu MěÚ v našem městě.

Samotné doručení je následným aktem,
který již starosta města neovlivňuje. Doručení
záleží na přítomnosti zastupitele v místě byd-
liště a jeho určení není tak jasně kontrolovatel-
né jako zápis v knize odeslané pošty. Doručení
také již není spjato se starostou, který není
pošťákem, ale tím, kdo dle jednacího řádu jed-
nání výše uvedenými kroky svolává.

K problematice svolávání zastupitelstva je
třeba doplnit, že zákonem určená lhůta pro
zveřejnění informace o konání jednání zastu-
pitelstva je 7 dní, jednací řád našeho zastupi-
telstva je tedy směrem k informování
zastupitelů a občanů vstřícnější.

Mnoho občanů se na mě obracelo s tím, že
jednáme o prkotinách a že bychom se měli ra-
ději všichni spojit v aktivitě pro další rozvoj
města. V atmosféře, která však v našem zastu-
pitelstvu panuje, je nutno řešit i tyto věci, které
někteří považují za drobnosti. Někdy je pocit
občanů o „zdlouhavém jednání o ničem“ prav-
divý, jindy však i tyto diskuse vedou k výsled-
kům a k uklidnění vášní a klidnějšímu jednání
zastupitelstva.

Je mi naznačováno, že bych to měl být já,
kdo by měl dlouhé debaty rázně utnout. Mu-
sím však konstatovat, že to nepovažuji za
správnou cestu, protože si nemyslím, že jsem
vševědoucí a že mnohdy může z druhé strany
přijít návrh, který bude pro město přínosný.
Myslím si také, že i v případě opačných názo-
rů je důležité oponenty vyslechnout, vysvětlit
si své pohledy na věc a následně demokratic-
ky rozhodnout. Někdy je to zdlouhavé, kom-
plikované, ale lepší a demokratičtější způsob
neznám.

Pokud někdy jako zastupitelé občany svý-
mi debatami unavujeme, omlouvám se. Stále
však chci věřit tomu, že vždy jako zastupitelé
své návrhy předkládáme a diskuse vedeme pro
dobro věci, resp. pro dobro města Nových
Hradů a přilehlých osad.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Na zastupitelstvu v Nových Hradech

Řády a diskuse
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Dotační titul CZ 0043 – obnova mobiliáře
ve stropnickém a rychnovském kostele

Jihočeský kraj vyhlásil 4. července 2007
1. výzvu pro předkládání žádostí o grant pro
sub-projekty v rámci programu „Rozvoj Jiho-
českého kraje v oblasti školství, kulturního a
historického dědictví a podpora programů pro
děti se specifickými problémy“. Číslo tohoto
programu je právě CZ0043.

Římskokatolická farnost Horní Stropnice
podala dne 14. září 2007 žádost o grant s ná-
zvem Záchrana mobiliáře románsko – gotic-
kého kostela sv. Mikuláše v Horní Stropnici.

Žádosti bylo přiděleno pořadové číslo
1/CZ0043/87. V projektu se žádá finanční po-
moc pro restaurování hlavního oltáře sv. Mi-
kuláše, bočního oltáře sv. Linharta, bočního
oltáře Panny Marie a kazatelny. Všechny výše
zmiňované předměty jsou movitými kulturní-
mi památkami.

Římskokatolická farnost Rychnov u No-
vých Hradů podala taktéž dne 14. září 2007 žá-
dost o grant s názvem Restaurování kostela sv.
Jiljí v Rychnově u Nových Hradů. Žádosti
bylo přiděleno pořadové číslo 1/CZ0043/86.

V projektu se žádá finanční pomoc pro restau-
rování kazatelny, varhanové skříně, sochy sv.
Jana Nepomuckého, křížové cesty (soubor
14-ti obrazů), oválných obrazů Panny Marie
a Pána Ježíše, obrazů sv. Josefa a sv. Linhar-
ta, kamenné křtitelnice, kamenných krope-
nek u vchodu, kamenné jímky u vchodu a
hlavního oltáře sv. Jiljí. Z výše jmenovaných
předmětů jsou tři vyhlášenou kulturní pa-
mátkou, ostatní mobiliář má ovšem také svou
historicko-uměleckou hodnotu.

Zastupitelstvo Jihočeského kraje na svém
zasedání 11. prosince 2007 schválilo doporu-
čení vyhodnocovací komise a schválilo pod-
poru pro Řk.f. Horní Stropnice ve výši
1 181 250,- Kč a pro Řk.f. Rychnov u Nových
Hradů ve výši 1 171 800,- Kč. Většina fi-
nančních prostředků (85%) přichází z Finanč-
ních mechanizmů Evropského hospodářského
prostoru a Norska, menší, avšak nikoliv zane-
dbatelná část (15%), je příspěvek z rozpočtu
Jihočeského kraje.

Povinný podíl žadatele (118 tis. Kč a
117 tis. Kč) je pak nesen jednotlivými far-
nostmi.

Tímto chceme poděkovat Jihočeskému kra-
ji za přidělení finančních prostředků na restau-
rování interiéru obou kostelů. Bez této finanční
pomoci bychom nebyli schopni zrestaurovat
historicky a umělecky cenný mobiliář obou
kostelů.

Převážná většina výše jmenovaných před-
mětů byla napadena aktivním dřevokazným
hmyzem, místy plísní a hnilobou. Boční oltář
v Horní Stropnici je dokonce napaden houbou
dřevomorkou, která je velice nebezpečná ne-
jen pro napadený dřevěný materiál, ale pro ja-
kýkoliv dřevěný materiál v kostele.

Příště zveřejníme informace o realizaci
obou akcí.

„Program je podpořen z finančních prostřed-
ků Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského fi-
nančního mechanismu a Jihočeským krajem“

Václav Švarc, technický správce farností

Neuveřejněný příspěvek
Chtěla bych poprosit autora příspěvku
Moje poslední návštěva, který na KIC Nové
Hrady nenechal na sebe žádný kontakt ani
identifikaci, aby se ozval redakci NZ.

Děkujeme, red. (Tel. 383 362 195).

První multimediální portál
pro podnikatele byl spuštěn

Hospodářská komora České republiky, Unie
malých a středních podniků ČR a společnost
Top vision s.r.o. v závěru roku 2007 oficiálně
spustily první multimediální portál pro české
podnikatele a majitele firem www.narust.cz.

Tento portál nabízí začínajícím i zkušeněj-
ším podnikatelům například rady, jak postupo-
vat v klíčových okamžicích a při strategických
rozhodováních, praktická doporučení, jak řídit
firmu co nejefektivněji a další informace spo-
jené s praktickým využitím. „Publikované in-
formace by měly sloužit společnostem menším
i středním, které třeba překonaly kritické za-
čátky a dostaly se do fáze rozvoje, kde se ne-
umí samy rychle zorientovat,“ upřesnila
Michaela Fouňová z Úřadu Jihočeské hospo-
dářské komory. Přestože se Hospodářská ko-
mora ČR odbornému vzdělávání a rozvoji
lidských zdrojů dlouhodobě věnuje, projekt
tohoto typu je aktivitou svého druhu první.

Portál nabídne firmám prostor, kde si bu-
dou moci vyměňovat informace a diskuto-
vat o nejrůznějších problémech. Naleznou
zde přehled zajímavých akcí, seminářů, ma-
nažerských školení a společenských akcí.
K dispozici jsou také audio a videozáznamy
s reportážemi a inspirativními příběhy úspěš-
ných českých firem a osobností stojících za
jejich úspěchem od jejich vzniku.

Úspěšně rostoucí české firmy se pak navíc
budou moci setkat a vyměnit si názory v rámci
jarního fóra „Náš růst“. Posláním fóra bude
reflektovat úspěchy a neúspěchy domácích fi-
rem, představit praktiky těch nejúspěšnějších
a otevřít diskusi špičkových českých manaže-
rů a podnikatelů nad novými možnostmi, krea-
tivními vizemi a impulsy pro rozvoj svých
společností.

V dalších podnikatelských otázkách pomo-
hou Regionální místa Informačního místa pro
podnikatele, umístěná při jednotlivých ob-
lastních kancelářích Jihočeské hospodářské
komory.

RM České Budějovice,
tel. 387 699 324, 724 613 942,
e-mail: RMCeskeBudejovice@inmp.cz

Expozitura RM Trhové Sviny,
tel.: 387 699 324, 724 613 942,
e-mail: RMCeskeBudejovice@inmp.cz

Expozitura RM Kaplice
tel.: 380 727 162, 724 613 964,
e-mail: RMCeskyKrumlov@inmp.cz

Expozitura RM Třeboň
tel.: 384 362 094, 724 613 944,
e-mail: RMJindrichuvHradec@inmp.cz

RM České Budějovice
tel.: 387 699 324, 724 613 942,
e-mail: RMCeskeBudejovice@inmp.cz

Jarní charitativní
sbírka šatstva

Novohradský Klášter Božího Milosr-
denství pořádá ve spolupráci s Diakonií
Broumov jarní sbírku očištěného šatstva,
které lze do 5. května 2008 nosit do klášte-
ra. Šatstvo je pak Diakonií Broumov distri-
buováno potřebným, příp. dále zpracováváno.

M. Navrátil, správce

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.
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Centrum
regionálních

produktů
V roce 2005 začala realizace projektu „1. eta-

pa, projektová příprava k přestavbě domu č. 25
v Hradební ulici v Nových Hradech na Cen-
trum regionálních produktů“.

Projekt byl podpořen Místní akční skupi-
nou Sdružení Růže z programu LEADER + a
získal finanční příspěvek z operačního progra-
mu Rozvoj venkova a multifunkční zeměděl-
ství. Začátkem roku 2008 byla „1. etapa –
projektová příprava“dokončena.

Zeman Tomáš, příjemce dotace

Oznamujeme všem, že

bude v týdnu

od 21. do 25. DUBNA
(8.00 – 11.00 hod.)

současně s týdnem
otevřených dveří
K zápisu přijďte s dětmi,

které ve školním roce
2008 – 2009 dovrší 3 let věku,
těšíme se na vás, vaše školka

Malovaný týden v Nových Hradech
aneb

Barevný duben
Měsíc duben bývá často pošmourný a nevlídný, a tak si jej děti v naší školní družině rozzáří
barvami. V týdnu od 14. do 18. dubna budou mít už druhou tvůrčí dílnu v tomto školním roce.
Ta první byla zaměřená na práci se dřevem a uskutečnila se před Vánoci. Ta další, dubnová,
bude zaměřená na techniku enkaustiku, čili „malování voskem pomocí žehličky“. Každé od-
poledne Malovaného týdne bude děti učit této technice paní Dermová, jejíž obrázky jste moh-
li vidět při výstavě v Koželužně.

Obrázky, které děti v rámci Malovaného týdne vytvoří, vystavíme
v sobotu 19. dubna po celý den v Koželužně.

A nejen to !

V sobotu 19. dubna zveme děti i rodiče na společné malování ptactva všeho druhu.
V Koželužně obdrží každý malíř ptačí motiv a domaluje jej podle své fantazie. Tvořit bude-
me od 10.00 hodin do 17.00 hodin, navštívit nás můžete kdykoli, pro malíře zajistíme i něja-
ké to občerstvení na posilnění. Pokud nám bude počasí přát, všechny barevné ptáky
rozvěsíme na náměstí kolem kašny. Když nám počasí přát nebude, rozvěsíme je v Koželužně.

Akci pořádá Kulturní a informační centrum N.Hrady ve spolupráci se
Školní družinou „U klouzajícího sluníčka“ ZŠ N.Hrady

A nejen to !

Vzhledem k tomu, že sobota 19. dubna je ve znamení DNE PAMÁTEK, bude pro zvě-
davé místní obyvatele (věk nerozhoduje) připravena speciální „poznávací“ městská
prohlídka po památkách a příbězích novohradských domů. Prohlídky začínají v 10.00 a
14.00 hodin od Koželužny a jsou zdarma. Aprílové překvapení na cestě není vyloučené.
Prohlídky pořádá KIC N. Hrady ve spolupráci se Státním hradem Nové Hrady.

ZÁPIS
DO MATEŘSKÉ

ŠKOLY
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Velikonoční svátky a jarní akce ve školní družině

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

V TRHOVÝCH SVINECH

33. KONCERTNÍ SEZÓNA 2007-2008
244. hudební večer

instrumental tandem
LIBOR JANEČEK – KYTARA

PETR ZÁMEČNÍK – AKORDEON

Kulturní dům Trhové Sviny
středa 16. dubna 2008 v 19.00 hodin

Vstupné: dospělí 120 Kč, studenti a důchodci 60 Kč, děti zdarma
Předprodej vstupenek: ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052
Odjezd autobusů: Ledenice 18.15 – Borovany 18.30 hod.

Kaplice 18.00  – Besednice 18.15 hod.
Nové Hrady 18.00 – Horní Stropnice 18.15 hod.

Pochod za velikonočním pokladem Loučení s PANÍ ZIMOU

Rozloučení s marénou, kterou jsme poslali po řece
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ZO ČSOP v Nových Hradech zve děti na tradiční akci

DEN ZEMĚ
v sobotu 26. 4. 2008

Sraz všech účastníků bude před školní družinou ve13.00 hodin.
Společně projdeme naučnou stezku Sokolí hnízdo, uděláme drobné
opravy a natřeme dřevěné zábradlí.
Vezměte si na sebe vhodné oblečení a dobrou obuv.
Na společné setkání na stezce se těší Jitka, Květa, Petr a Láďa

Tábornická stezka
HUSOT Strakonice, ČSOP Nové Hrady, Společek ČB, Sdružení

Žlutého Kvítku a Sokol Lišov pořádají setkání dětských spolků ve
dnech 25. – 27. 4. 2008, tentokráte v Nových Hradech. A proto zveme
všechny děti z Nových Hradů k účasti na Tábornické stezce, která bude
v Sokolím hnízdě.

Sraz účastníků bude před školní družinou v 9.00 hodin. Setkání dět-
ských spolků z různých částí Jihočeského kraje je pro všechny děti
školního věku, ale mohu přijít i starší. Součástí stezky jsou různé hry a
soutěže v přírodě.

Za všechny přátele ze stezky zve Eliška, Asterix a Rolf

Dětský karneval
Následujících několik fotografií je z březnového dětského karneva-

lu, který pro děti připravilo KIC Nové Hrady ve spolupráci s Kulturní
komisí města. Věřím, že pro všechny děti a také rodiče to bylo prima
soutěžní, hravé a taneční odpoledne. Alespoň podle nálady v sále bylo
jasné, že se umí bezprostředně bavit nejen děti, ale i bezva mamky a tať-
kové. A protože jsme se doslechli, že ačkoli se karneval líbil, chybělo
rodičům v programu vyhodnocení masek, tak slibujeme, že pro příště
vymyslíme nějaký spravedlivý způsob, jak ty všechny nejkrásnější a
nejoriginálnější masky ocenit. K.J.
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INFORMACE Z REGIONU

POZVÁNKA DO KAPLICE
� 4. duben, pátek, od 9.45 hodin

KONCERT OPERNÍCH SÓLISTŮ
Program: árie a dueta G. F. Haendla, G. Rossiniho, B. Smetany,
G. Pucciniho, písně z muzikálů Noc na Karlštejně, My fair lady, West
side story a další… Zpívají: S. Bursová (opera Národního Divadla),
L. Sass (Vídeňská opera), klavír S. Bukovská, uvádí M. Maděrič.
Kulturní dům Kaplice

� 24. duben, čtvrtek, od 19.00 hodin
STRAKONICKÝ DUDÁK
Divadelní hra. Hrají: Josef Dvořák, Divadelní společnost Josefa Dvořáka.
Předprodej v Infocentru Kaplice. Tel. 380 311 388.
Kulturní dům Kaplice

POZVÁNKA DO BOROVAN
� 11. a 12.4. 20.00 hod. PRAVDA O ZKÁZE TITANIKU

komedie F.R. Čecha v podání Hrošího prozatímního
divadla SDH Borovany
Hasičárna Borovany

� 29.4. úterý 17.00 hod. KONCERT NEZMAŘI
– Poetický večer Nazaretu

Klubovna Podzámčí

� 27.4. neděle 14.00 – 18.00 hod.
KUDY KAM V OKOLÍ BOROVAN

pěší a cyklistické okruhy se soutěžemi a razítky pro děti i dospělé
Začátek a konec u infocentra Borovany

V úterý, 4.3.2008, připravil pro širokou
veřejnost v Českých Velenicích Klub mami-
nek při klášteru Služebníků Panny Marie
v Nových Hradech spolu s výtvarnou dílnou a
Klubem maminek Piškůtek při Kulturním
domu BESEDA ve Velenicích otevřenou vý-
tvarnou dílnu na téma Velikonoce.

Mnoho zájemců, spíše zájemkyň, se hro-
madilo kolem stanovišť, šikovné lektorky
z Nových Hradů měly chvílemi plné ruce prá-
ce či nešetřily odbornou radou. Ti, co odchá-
zeli s plnou náručí nejrozmanitějších výrobků
domů i ti, co se přišli jen podívat, si museli
uvědomit, kolik krásných věcí se dá snadno
vyrobit, pokud neschází chuť, čas a tvořivá
nálada.

Chtěla bych tímto poděkovat ochotným,
milým, nadšeným a pečlivým maminkám
z Nových Hradů za to, co si pro tvořivé vele-
ničáky připravily. Tato akce proběhla za fi-
nanční podpory grantového programu kulturní
komise města. Zároveň město České Veleni-
ce tím, že částečně hradilo tuto akci, podpo-
řilo činnost Klubu maminek při klášteru
Služebníků Panny Marie v Nových Hradech.

Kulturní referentka Vladimíra Přibylová

Otevírání letní turistické sezony v Nových Hradech a na Novohradsku
aneb „Region se předvádí“, 8. – 11. května 2008

Kulturní a informační centrum Nové Hrady připravuje na druhý
květnový víkend program zaměřený na oficiální otevření hlavní turis-
tické sezony v Nových Hradech a Novohradsku.

Prodloužený víkend, od 8. do 11. května 2008, tak odstartuje další
letní turistickou sezonu, na kterou vrcholí přípravy jak na našem KIC,
tak určitě i u všech poskytovatelů  služeb v turistickém ruchu.

Tento rok bychom chtěli sezonu otevřít symbolicky i s ostatními
spolupracovníky informačních a kulturních center z regionu Novohrad-
ska a okolí, tak trochu se „odhalit“, sejít se v Nových Hradech a dát
o sobě vědět v duchu netradičního profesionálního „soupeření“.

V rámci programu bude otevřeno po celý prodloužený víkend naše
KIC pro návštěvníky a zájemce o informace o Novohradsku a místní

kulturně - historické památky. V sobotu, 10.5., se odpoledne na novohrad-
ském náměstí představí „íčkaři a kulturáci“ v netradičních disciplínách a
večer zahraje na hradním nádvoří kapela Kamelot. V neděli, 11.5.,
otevřeme výstavu Andělů Vladimíry Zítové v Koželužně, která bude
zpřístupněna až do 22.7.2008. Při vernisáži budete moci obdivovat ne-
jen umělecká díla, ale i orientální tanečnice. A ještě prozradím předem,
že v rámci výstavy se uskuteční v červenci dvě tvůrčí dílny, jedna bude
zaměřená na malování a druhá na orientální tance.

Podrobný program Otevírání letní turistické sezony v Nových
Hradech na Novohradsku naleznete v květnovém Novohradském
zpravodaji.

Velikonoční otevřená výtvarná dílna v Českých Velenicích
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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 8 vstupenek.

Muzikál
„TŘI MUŠKETÝŘI“
Divadlo Hybernia

9. 4. 2008
Vstupenky (včetně dopravy): 750,- Kč

Ještě je možné přihlásit se
jako náhradník.

Rezervace vstupenek na KIC N. Hrady
u K. Jarolímkové,

tel. 386 362 195, 602 150 208

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 potřebují
odpočinout od práce a vnímat svět prostřednic-
tvím tónů, obrazů a srdci příjemných prožitků…
opět je zde několik slov o tom, co bylo a co bude
v kultuře.

Nejvýznamnější kulturní a společenskou udá-
lostí minulého měsíce a pravděpodobně i celého
roku, byl hned na začátku března 30. ročník ta-
neční soutěže Novohradská číše – Memoriál
Karla Hrušky. A to jak z pohledu odborného a
finančního, tak i organizačního. Více se o tom
však dočtete na jiném místě tohoto čísla.

Nejbezprostřednější atmosféru měla tra-
diční akce pro nejmladší, a tou byl Dětský
karneval, kterou připravilo KIC N. Hrady a
Kulturní komise města. O hudbu se postaral
DJ Roman Šollar z Českých Velenic, což byla
určitě dobrá volba. A tak i díky němu si to uži-
ly nejen děti, ale i prima rodičové a prarodičo-
vé, kteří z parketu téměř neodešli.

Nejromantičtější film měsíce v našem kině
byl rozhodně muzikál Across The Universe,
který byl trochu „jiný“, než všechny „běžné“
muzikály z posledních let. Alespoň pro mne
ano. A kdo jej neviděl, může litovat, protože

přišel o úžasné pohlazení hudbou a láskou, a
to až do poslední minuty filmu.

Měsíc duben bude pro naše KIC především
přípravným obdobím na otevření hlavní turis-
tické sezony, nicméně i během něho si bude-
te moci vybrat z několika různorodých akcí ve
městě. Jedna z nich bude tak trochu už před-
zvěstí aktivit v Koželužně, kde navážeme na
loňský rok a budeme pořádat výstavy doplně-
né různými tvůrčími dílnami. V sobotu,
19.4., se Koželužna otevře pro všechny malíře
amatéry a nadšence bez rozdílu věku a bude-
me malovat ptáky. Co malíř, to jeden pták a
pak ty ptáky necháme proletět na náměstí.
Takže, kdo chce ptáka mít, musí do Kože-
lužny jít!

A také přijďte do kina. V dubnu vás čeká
několik pěkných, dobrodružných, zaláskova-
ných, divokých filmů a jeden šílený holič
z Fleet Street. Tedy pokud nám zase nepras-
kne lampa v promítačce, jako při filmu Vác-
lav, kdy diváci museli vytrpět čtyři minipauzy.
Ještě jednou děkuji za pochopení a skalním
divákům připomínám, že na sobotu, 26.4., je
znovu objednaný film Havana Blues, který
nám už jednou nedorazil. Tak teď už to snad
vyjde… K.Jarolímková

V rámci víkendové akce
Otevírání letní turistické sezony

vystoupí v Nových Hradech kapela

KAMELOT
Sobota 10.5.2008, 18.00 hod.

nádvoří Státního hradu Nové Hrady
(při trvale špatném počasí

Hotel Máj, Nové Hrady)
Cena vstupenky 150,-Kč

předprodej vstupenek od 1.4.2008:
Kulturní a informační centrum

Nové Hrady,
nám. Republiky 46, Nové Hrady

tel. 386 362 195, 602 150

FOTOREPORTÁŽ Z 30. ROČNÍKU
NOVOHRADSKÉ ČÍŠE – MEMORIÁL KARLA HRUŠKY

Přestože hlavním moderátorem soutěže byl Karel Maršálek, u mikrofonu se objevili další hosté,
včetně poslankyně Parlamentu ČR Mgr.Vlasty Bohdalové a hejtmana JČ kraje RNDr. Jana Za-
hradníka, pod jehož záštitou se Číše pořádala. Při předávání plakety Karla Hrušky našemu sta-
rostovi, Mgr.Vladimírovi Hokrovi, se na pódiu objevil i předseda Jihočeské divize ČSTS Ing.
Zdeněk Řeřábek, který byl současně porotcem. Hned v úvodu dopolední části si vzala slovo také
paní Ivana Hokrová, která zavzpomínala na začátky soutěže a hlavně na ty, kteří Číši připravova-
li a organizovali.

Ing. Jan Caletka a paní Anna Hanžlíková pře-
dávají cenu za 3. místo v kategorii Dospělí – A
– STT, kterou získal pár z tanečního klubu
MDK Sokolov. Avšak v úvodu soutěže stál pan
Caletka a paní Hanžlíková na „druhé“ straně,
neboť i oni obdrželi upomínkovou skleněnou
číšku jako několikaletí členové pořadatelské-
ho týmu Novohradské číše.
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Cen během dne bylo rozdáno nemálo. V každé
kategorii byla oceněna vždy první tři místa,
dále byla udělena Cena sympatie ve všech ka-
tegoriích, Cena Číše, Cena Hotelu Máj, Cena
nejvzdálenějšího páru, Cena česko-rakouského
přátelství. Dokonce i jeden z diváků, který vlast-
nil vstupenku s tím „správným“ číslem, obdr-
žel od pořadatelů velmi milou pozornost. Na
snímku předává Cenu starosty města Weitra
pan Werner Himmer, čestný host ze sousední-
ho Rakouska, tanečnímu páru J.Onder –
L.Hunčáková z TK MDK Sokolov.

Možná nejznámější tanečnicí večera byla pro
diváky Iva Langerová, známá z televizní taneč-
ní soutěže StarDance II, ve které byla s Alešem
Valentou nejlepší taneční dvojicí. Na Novo-
hradské číši tančila s partnerem Jindřichem
Činčurou za STK Praha. V kategorii TL – Do-
spělí – STT se umístnili na sedmém místě a
v kategorii TL – Dospělí – LAT na devátém
místě. Ačkoli Ivu Langerovou provázela v jed-
nu chvíli na parketě smůla v podobě pádu,
ochotně po soutěži zapózovala na společné fo-
tografii se starostou a jedním z novohradských
radních a úsměvem rozhodně nešetřila.

Jednu z nevýznamnějších událostí roku v našem městě si nenechali ujít ani starosta města Boro-
van PhDr. Stanislav Malík, starostka obce Jílovice paní Věra Jindrová či ředitel ÚFB Jihočeské
univerzity Doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc, kteří patřili mezi čestné hosty. Dále pak zástupci spon-
zorů, mezi které patřil například ředitel závodu Dobrá Voda Ing. Miroslav Čada, pan Martin
Říha za a.s. ŽPSV, Ing. Ladislav Kos a Ing. Alena Reischlová za VaK Jižní Čechy, Ing. Ludovít
Kasan, který mimo jiné reprezentoval sponzora Jihočeské lesy a.s., pan František Hommer, kte-
rý sponzorsky zajistil ubytování pro porotce soutěže.

FOTOREPORTÁŽ Z 30. ROČNÍKU NOVOHRADSKÉ ČÍŠE – MEMORIÁL KARLA HRUŠKY

Typický obrázek pro taneční soutěž. O kvalitě
tanečních párů rozhodovalo celkem 16 porot-
ců, kteří přijeli do Nových Hradů s jednoden-
ním předstihem. Spolu s nimi navštívili soutěž
i další představitelé Českého svazu tanečního
sportu. Na upomínku jubilejního ročníku sou-
těže obdrželi porotci dárek z keramické dílny
Klimešovi z Kremže, která se postarala i o všech
dvanáct krásných pohárů pro soutěžící.

V kategorii Dospělí – A – STT bylo celkem 14
tanečních párů a zvítězil pár Aleš Petráň a
Aneta Tvrzníková z Liberce. V kategorii Do-
spělí – A - LAT bylo přihlášeno 33 tanečních
párů a zvítězil pár Petr Pfluegler a Katharina
Würrer z Rakouska. V kategorii TL- Dospělí –
STT bylo přihlášeno 34 tanečních párů, v kate-
gorii TL – Dospělí – LAT bylo přihlášeno 21 ta-
nečních párů a obě kategorie vyhrál pár
Martin Dvořák a Zuzana Šilhánová z Prahy.
Pro zajímavost, za Jihočeský kraj „bojovaly“
pouze dva taneční páry, a to z Českých Budějo-
vic. Jeden v kategorii TL – Dospělí – STT, kte-
rý vypadl v prvním kole a druhý taneční pár
z Danceline Studia České Budějovice – Michal
Kořínek a Iva Maršálková se umístil v kategorii
Dospělí A – LAT na čtvrtém místě.

Plný parket a plně obsazená divácká místa. Tak by se dal charakterizovat sál při galavečeru
v Hotelu Máj o Novohradské číši. Téměř všechna místa, která byla v předprodeji určená pro di-
váky, byla vyprodaná poměrně rychle. I zájem o odpolední část byl poměrně dobrý, ačkoli znač-
nou část diváků tvořili pozvaní hosté, a to především bývalí organizátoři a pořadatelé naší
taneční soutěže. Letos poskytl majitel hotelu Máj, pan Kamil Vlček, celý objekt pouze pro účastní-
ky akce, což z hlediska organizačního bylo výhodné.
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Každý z pořadatelského týmu měl svoji roli a
úkol. Všichni to vzali velmi odpovědně, včetně
pěti hostesek, které předávaly při představová-
ní párů na sále upomínkové číšky a růže a také
asistovaly při předávání cen. Ačkoli bylo těch-
to pět děvčat nejmladších z organizačně–pořa-
datelského týmu, připravily se na akci velmi
dobře. Na této fotografii je Martina Jindrová,
Blanka Hrvolová, Lucka Kühtreiberová a Len-
ka Staňková. Pátou, Lenku Roulovou, můžete
vidět na snímku při předávání Ceny starosty
města Weitra.

Taneční skupina VICKTIMS z Českých Budě-
jovic vystoupila v odpoledním programu
v „Cikánském stylu“ a galavečer zahájila
vystoupením „Paříž, Paříž“. Jejich kankán
z druhého vystoupení, se kterým reprezentova-
li naši republiku i na MS ve fotbale v Mnicho-
vě, měl v sále velký úspěch, takže odstartování
galavečera bylo vynikající. Zásluhou na tom
měli nejen samotní tanečníci, ale i autoři choreo-
grafie Libor Hlaváček a Markéta Pospíšilová.

O velký taneční zážitek se postarala taneční
formace z Mezinárodního tanečního centra
KROK Hradec Králové, která nadchla publi-
kum vynikajícím vystoupením Standard Mix
s názvem „Bonjour“ a směsicí latinsko–ame-
rických tanců s názvem „Elvis“. Formace ta-
nečního centra KROK je několikanásobným
Vicemistrem ČR a reprezentantem České repub-
liky na ME a MS v tanci. Choreografy a trenéry
předtančení byli manželé Krtičkovi, pan Jaro-
slav Krtička byl jedním z porotců letošní Číše.

Jednou z udělených cen byla i Cena Číše, kte-
rou přivezl a předal ředitel Střední odborné
školy a učiliště Třeboň, ing.Petr Káninský. Ve
starších ročnících Novohradské číše to byly
právě Sklárny z Chlumu u Třeboně, při kte-
rých toto učiliště existovalo, a pořizovaly se
zde ceny pro vítěze. Letos také učiliště zajisti-
lo zdobení upomínkových číší pro tanečníky i
dlouholeté organizátory soutěže.

Parket v průběhu soutěže patřil nejen taneční-
kům, ale i těm, kteří se za uplynulých třicet let
podíleli na organizování a zajišťování Novo-
hradské číše. Paní Ivana Hokrová, která stála
u zrodu soutěže, připomněla jména bývalých
pořadatelů a dobrovolníků, včetně těch, kteří
se této slavností chvíle nedočkali. Slovem a
upomínkovou číší poděkoval pak starosta měs-
ta Mgr.Vladimír Hokr přímo na sále. Na foto-
grafii předává pozornost panu Janu Junkovi,
který sice patřil mezi „starší gardu Číše“, ale
třicátý ročník si nenechal ujít. Naštěstí.

Závěrečné poděkování starosty města těsně po
té, co z pořadatelů „spadla“ odpovědnost za
průběh „ostře“ sledovaného 30.ročníku Novo-
hradské číše – Memoriál Karla Hrušky. Děko-
val porotcům, pořadatelům, sponzorům a
hostům za vše, co pro akci udělali a vyslovil
přání, abychom měli příležitost se po roce
opět sejít.

A na závěr ještě ocituji jednu milou reakci na
soutěž, která přišla elektronickou poštou hned
po soutěži: „Dnes 1.března 2008 jsme se před
pár hodinami vrátili z taneční soutěže - 30.roč-
níku Novohradské číše. Naše dojmy? ... Super
...Byla to naše druhá soutěž ve třídě A v latin-
sko amerických tancích.Něco podobného jsme
ještě nezažili. Atmosféra, organizace, prostře-
dí, nálada - skvělá. I přes spoustu problémů,
které Vám připravilo počasí, jste všechno do-
kázali vyřešit. Je nám jen líto, že jsme se ne-
mohli zúčastnit i večerní části. Snad příští rok.
Už teď se těšíme. Sice to máme od nás trošku z
ruky, ale ta cesta nám určitě stojí za ten proži-
tek. Za startovní pár číslo 20 Ivana Srkalová
Louny“.

FOTOREPORTÁŽ Z 30. ROČNÍKU NOVOHRADSKÉ ČÍŠE – MEMORIÁL KARLA HRUŠKY

Už v době, kdy se taneční páry přihlašovaly na
soutěž, bylo zřejmé, že se k nám sjedou taneční-
ci ze všech koutů republiky, a to i z těch nej-
vzdálenějších. K českým párům se přidali i
kolegové z Rakouska a Slovenska. Pokud si
vzpomenete, jaké počasí v době Novohradské
číše bylo, tak je to opravdu obdivuhodné, že se
jich na cestu vydala více jak stovka. Anebo to
bylo tou „magickou „ třicítkou?

Taneční špička a absolutní vítěz 30.ročníku
Novohradské číše: taneční pár Martin Dvořák
a Zuzana Šilhánová z Madat Praha. Tento pár
si odvezl obě první místa v kategorii Taneční liga
– Dospělí – standardní tance a latinsko-americké
tance. Pro porotce a odborníky to zřejmě nebylo
takové překvapení, neboť tento pár vyhrál několik
dní před naší soutěží Mistrovství ČR, což jedno-
značně podtrhlo prestiž a kvalitu Novohradské
číše. Ale o tom se mohli ostatně přesvědčit všichni
diváci na vlastní oči v sále.
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Středa, 2.4.2008, 20.00 hod.

� MICHAEL CLAYTON
Michael Clayton je „vyjednavačem“ jedné
z největších právnických firem v New Yorku.
Tento bývalý státní zástupce má na starosti tu
nejšpinavější práci ve firmě Kenner, Bach &
Ledeen. Ačkoli se již několikrát spálil a se svojí
prací není spokojen, rozvod, špatná obchodní
spekulace a narůstající dluh ho pevně drží při-
poutaného k firmě. Je to opravdu tak pevné?
Přístupné od 12 let, české titulky, 119 min,
vstupné 55 Kč

Sobota 5.4.2008, 20.00 hod.

� TOUHA  A OPATRNOST
Eroticky laděný špionážní thriller se odehrává
v Šanghaji roku 1942. Zuří II. světová válka,
město je okupováno Japonci a odbojová skupi-
na plánuje vraždu vlivného podnikatele Yee.
Do jeho blízkosti se dostane mladičká Wang a
stává se jeho milenkou. Časem se ovšem ukáže,
že uskutečnit vraždu není tak snadné, protože
mezi panem Yee a Wang vznikl vztah, v němž
jeden nemůže mít druhého a přesto bez sebe ne-
dokáží žít. Režie: Ang Lee (Zkrocená hora)
Přístupné od 15 let, české titulky, 157 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 9.4.2008, 20.00 hod.

� NA VLASTNÍ  NEBEZPEČÍ
Majitel cestovní kanceláře zaměřené na ex-
trémní sporty získá zajímavou zakázku – sjezd
nebezpečné Černé řeky. Klient, který celou
výpravu inicioval, má, zdá se, velmi vážný dů-
vod, proč chce jet právě do oblasti, kde kdysi
za podivných okolností zahynul jeden český
vodák. Pro Sašu je téměř zapomenuté tajem-
ství, spojené s dávnou rodinnou tragédií
dlouholetým traumatem a teď nadešla šance
dopátrat se pravdy. Nabídka atraktivního dob-
rodružství svede dohromady nesourodou sku-
pinu nic netušících lidí, pro které je cesta jen
zajímavým výletem. V následujících dnech si
ovšem budou muset sáhnout nejen na dno fy-
zických sil, ale i vyjasnit si sami v sobě, co pro
ně znamenají slova jako odvaha, férová hra,
přátelství, láska i schopnost vyrovnat se prav-
dou, ať je jakákoliv. Rafting se stane soubojem
s přírodou, ale i střetem se zákonem, s vlastní-
mi silami i vlastním svědomím.. Cesta plná
vypjatých situací
Mládeži přístupný, česky, 92 min., vstupné 55 Kč

Sobota 12.4.2008, 20.00 hod.

� LOVCI POKLADŮ:
KNIHA TAJEMSTVÍ

Pro Bena Gatese (Nicolas Cage) není historie
jen suchým výčtem toho, co se v dávné a zapo-
menuté minulosti událo...pro něj je historie
živá, vitální, a občas nabízí možnost nalézt ne-
uvěřitelné poklady. Po jeho ohromujícím nále-
zu pokladu templářů se Ben stal nejznámějším
hledačem pokladů na světě...ačkoliv on dává
přednost označení “strážce pokladů”. Ben se

svým otcem, univerzitním profesorem Patrickem
Gatesem (Jon Voight), jsou ohromeni nalezením
dlouho ztracených stránek z deníku Lincolnova
vraha Johna Wilkese Bootha. Deník se u něj na-
šel poté, co byl zabit, ale několik stránek v něm
chybělo a nikdy nebylo nalezeno...až nyní
Mládeži přístupný, české titulky, 124 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 16.4.2008, 20.00 hod.

� SÍLA  SRDCE
Psychologické drama je přepisem knihy fran-
couzské novinářky Mariane Perlové, která v ní
líčí vlastní příběh: v lednu 2002 těsně před ná-
vratem z Pákistánu byl její manžel Daniel Pe-
arl, reportér Wall Street Journal, s nímž tam
spolupracovala, unesen teroristy a později byl
brutálně zavražděn. Děj se soustřeďuje na pát-
rání po zmizelém muži, na němž se podíleli
pákistánské i americké bezpečnostní složky,
na chvíle naděje i zoufalství.Mariane byla v té
době v pátém měsíci těhotenství a spolu s Dan-
nyho kolegyní se snažila pomáhat jak to šlo.
Snímek je strhující nejen autenticitou lidského
osudu, ale i způsobem realizace. Režisér Mi-
chael Winterbottom využívá paradokumen-
tární metodu, s níž jsou spjaty dynamické
natáčení ruční kamerou, prudký střih a častá
improvizace. Výsledkem je sugestivní dojem
autentičnosti.
Přístupný od 12 let, české titulky, vstupné 55 Kč

Sobota 19.4.2008, 20.00 hod.

� SVATBA  NA  BITEVNÍM POLI
V malém moravském městečku Zvěstov žijí
všichni chlapi starými historickými bitvami.
Představují francouzskou armádu v čele se
svým starostou Touchynem (Bolek Polívka),
který má už léta monopol na roli Napoleona.
Tentokrát se připravují na velkou akci - odha-
lení napoleonské kašny v sousedním městě
Podolí za přítomnosti televize a novinářů.
Podolský starosta má však pro Touchyna špat-
nou zprávu - tentokrát angažoval na roli Napo-
leona skutečného zahraničního herce, který je
mu i více podobný. Touchyn se urazí a roz-
hodne se slavnost ignorovat Hrají:Bolek Po-
lívka, Zlata Adamovská, Josef Somr, Jan Budař,
Monika Hilmerová, Roman Vojtek, Marek Va-
šut a další.
Přístupný od 12 let, česky, 100 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 23.4.2008, 13.45, 17.00 hod.

� NEJKRÁSNÉJŠÍ  HÁDANKA
Matěj pracuje u sedláka a miluje jeho dceru
Majdalenku. Lakomý boháč však jejich lásce
nepřeje, představuje si pro dceru bohatšího že-
nicha. Jednou zachrání Matěj bílou holubičku
a ta jemu i Majdalence za odměnu daruje kou-
zelnou jahodu, díky níž oba rozumějí řeči ptá-
ků. A dobře slyší, jak kohout předpoví, že
jednou bude sedlák vítat Matěje jako Majda-
lenčina ženicha. Jenže stát se Majdalenčiným
ženichem nebude vůbec snadné…
Přístupný, česky, 98 min., vstupné 40 Kč

Středa 23.4.2008, 20.00 hod.

� BEOWULF
V dávných dobách hrdinů žil mocný bojovník
jménem Beowulf, který zabil svého démonic-
kého soka Grendela. Tím vyvolal konflikt
s jeho nebezpečnou, zároveň však velmi svůd-
nou, matkou. Z krále se stává legenda. Vizio-
nářský průkopník Robert Zemeckis přichází
s takovou verzí Beowulfovy ságy, která pře-
koná všechny vaše představy...
Přístupný od 12 let, české titulky, 114 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 26.4.2008, 20.00 hod.

� HAVANA BLUES
Dva mladí rockoví kubánští muzikanti Ruy a
Tito žijí sice ve skromných podmínkách, ale
díky hudbě a přátelům jsou v Havaně šťastní.
Chybí jim jen jediné: proslavit se ve světě.
Ruy žije společně s manželkou a dvěma dět-
mi. I když se stále ještě milují, zdá se, že jejich
vztah neodvratně směřuje ke svému konci.
Kamarád Tito žije sice bez partnerky, ale život
mu zpestřuje alespoň společná domácnost s po-
někud volnomyšlenkářskou babičkou. V prů-
běhu zkoušek a příprav na první velký koncert
se oba mladíci dozvídají, že na Kubě jsou prá-
vě španělští hudební producenti hledající mla-
dé talenty. Příležitost dobýt slávu je tak na
dosah… Snímek HAVANA BLUES získal
prestižní španělské ocenění Goya za nejlepší
hudbu a střih.
Přístupný od 15 let, české titulky, 110 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 30.4.2008, 20.00 hod.

� SWEENEY TODD: ĎÁBELSKÝ
HOLIČ Z FLEET STREET

Nespravedlivě odsouzenému Benjaminu Bar-
kerovi, který musí ve vězení na druhé straně
světa strávit celých 15 let se podaří uniknout
do Londýna a je plně rozhodnutý pomstít svou
rodinu i zmařené roky. V Londýně se setká se
svou novou společnicí, paní Neville Lovetto-
vou, změní si identitu na Sweeneyho Todda a
začne provozovat svou starou živnost - holič-
ství. Jeho salón je těsně nad pekařským krám-
kem, kde paní Lovettová peče své masové
bochánky. Todd se zaměří především na své-
ho úhlavního nepřítele, soudce Turpina a jeho
poskoka Bamforda, kteří jej nespravedlivě od-
soudili… V hlavních rolích:Johnny Depp, He-
lena Bonham Carter, Alan Rickman a další.
Přístupný od 15 let, české titulky, 116 min.,
55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Duben 2008

Kino – připravuje
Květen
Zlatý kompas, Causa CIA, Pokání,
Let's Dance 2, Soukromá válka pana Wilsona,
3.10 Vlak do Yumy, Tahle země není pro staré

Červen
A bude hůř, Kuličky, Karamazovi

Červenec
Lovec draků, Než ďábel zjistí, že seš mrtvej,
Smutek paní Šnajdrové
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ATIKA CUP
Na posledním zimním halovém turnaji mladší přípravky nám k cel-
kovému vítězství chyběl malý kousek.
Mladší přípravka
23. února 2008 N. Hrady
N. Hrady – Olešnice  7:3

6x Marhoun J., Hriňa D. – Musil, Sviták, Tomášek
T. Sviny – Suchdol n/Luž.  2:2 (pen. 1:2)

Chromčák, Smoleň – 2x Trmal
N. Hrady – T. Sviny  6:5

3x Marhoun, 2x Cepák, Hanžlík – 3x Chromčák, Fesl, Smoleň
Olešnice – Suchdol n/Luž.  3:8

2x Tomášek, Musil – 7x Trmal, Sládek
N. Hrady – Suchdol n/Luž. 4:5

3x Marhoun, Cepák – 2x Trmal, Čáp, Sládek, Vaněk
Olešnice – T. Sviny  2:0

Musil, vlastní

1. Suchdol n/Luž. 15:9 7 bodů
2.  N. Hrady 17:13 6 bodů
3.  Olešnice 8:15 3 body
4.  T. Sviny 7:10 1 bod

Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Trmal Daniel ( Suchdol n/Luž. )
Nejlepší brankař turnaje – Durek Michal  ( Suchdol n/Luž. )
Nejlepší střelec turnaje se s 12 góly stal Marhoun Jan ( N.Hrady )
Turnaj jsme odehráli v sestavě:
(Círal Jan – Cepák Pavel, Glienke Petr, Hajný Martin, Hanžlík Ma-
touš, Hriňa Daniel, Kříha Vojtěch, Marhoun Jan „C“ a Žiak Patrik)

Poháry a věcné ceny pro mužstva a jednotlivce poskytli fa. JAN
FLIEGER – ATIKA (stavebniny v Údolí u Nových Hradů) a prodej-
na FLOP.

Rozpis utkání TJ Nové Hrady
oddíl kopané

Po zimní pauze se již naplno rozjíždějí mistrovské soutěže všech
našich mužstev. TJ Nové Hrady oddíl kopané zve všechny příznivce
kopané nejen na utkání mladší a starší přípravky. Přijďte podpořit
naše nejmladší fotbalisty v bojích o mistrovské body.
Občerstvení zajištěno.

Mladší přípravka (6 - 9 let) Starší přípravka (10 – 11 let)

Pátek 2.5.2008  17.00 hod Pátek 25.4.2008  17.00 hod
N. Hrady – Nemanice N. Hrady – T. Sviny

Čtvrtek 15.5.2008  17.00 hod Pátek 9.5.2008  17.00 hod
N. Hrady – Hluboká n/Vlt. N. Hrady – Ledenice

Pondělí 26.5.2008  17.00 hod Čtvrtek 22.5.2008  17.00 hod
N. Hrady – Mladé N. Hrady – Mladé

Pátek 13.6.2008  17.00 hod Pátek 6.6.2008  17.00 hod
N. Hrady – Jankov N. Hrady – Římov
(změna vyhrazena)

Více informací na www.novehrady-fotbal.estranky.cz

TJ SOKOL Nové Hrady pořádá
Ve dnech 4.4. – 5.4.2008 mezipodnikový turnaj o „Pohár staros-

ty města Nové Hrady“. Jedná se o soutěž čtyřčlenných družstev.
V jednotlivých družstvech mohou startovat maximálně dva hráči, kteří
jsou registrovaní ostatní musí být bez registrace.

Ve dnech 25.4. – 26.4.2008 turnaj registrovaných hráčů o „Pohár
Josefa Machutky“, zakladatele kuželkářského sportu v Nových Hra-
dech. Jedná se o turnaj čtyřčlenných družstev ve kterých mohou být
všichni hráči registrovaní.

Přijďte se podívat a fandit, začátek je v pátek v 17 hodin a v sobotu
v 10 hodin.

Srdečně Vás zve
Starosta TJ SOKOL, Sladký Stanislav

ASPV NOVÉ HRADY VÁS TÍMTO ZVE
NA DOPOLEDNÍ SOBOTNÍ SEMINÁŘ

III. ROČNÍK
FIT SOBOTY

KDY: 12. 4. 2008
KDE: TĚLOCVIČNA (HALA) TJ
PREZENTACE: 8.45 – 9.00 hod.

PROGRAM: ZDEŇKA  – AEROBIK
ZDEŇKA H. – STEP AEROBIK
MARCELA – PILATES
MARIE – POWERJOGA
LEKTORKA VLAĎKA – TANEC A TAI – ČI

Posilovna po celou dobu semináře otevřena
s TRENÉREM!

VSTUPNÉ 50,- Kč
(vstupenky jsou slosovatelné o zajímavé ceny).

VEZMĚTE S SEBOU VODU A DOBROU NÁLADU!!!
TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

SPORTU ZDAR!!!

Hvězdy tančily. Na 30. ročníku Novohradské číše vystoupily v odpoledním do-
provodném programu i Novohradské hvězdy se svým "Modro-černým" tancem.
Vystoupení cvičenek aerobiku pod vedením Marušky Dorotovičové je již několi-
kaletou tradicí, takže ani při letošním jubileu nemohla děvčata chybět. K.J.
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I. kolo Krajské ligy a Krajský přebor seniorů v karate
8. 3. 2008 v Českých Budějovicích

15 cenných kovů z toho 7 zlatých a čtyři postupy na MCR seniorů
Dne 8. 3. 2008 se v kulturním domě Gerbe-

ra pod organizační záštitou českobudějovické-
ho FIGHT CLUBu odehrálo 1. kolo krajské
ligy společně s přeborem seniorů v karate.
Účastníci ligy sbírali body do krajské soutěže
v disciplínách kumite (souboje) a cvičení se-
stav (kata). Pro seniorské účastníky byl pře-
bor možností se kvalifikovat na mistrovství
republiky.

Klání se účastnil velký počet bojovníků
(158), z nichž podstatnou část tvořily děti do
deseti let. Pro co nejrychlejší průběh soutěže
byla cvičební plocha sestravena do tří velkých
pevných žíněnek (tatami). Po registraci účast-
níků začala soutěž kolem osmé hodiny cviče-
ním sestav v takzvaných Kata týmech. Jako
u kat jednotlivců se i zde dbá na předepsané
provedení, správné střídání zpevnění a uvol-
nění těla, či na účelné fázování sestav, ale i do-
konalou souhru pohybů všech tří členů týmu.
Za naše „barvy“získala třetí místo trojice slo-
žená z předsedy oddílu Martina Hermanna
(3.dan), Martina Slámy (4.dan) a Davida Šen-
kýře (1.kyu). Následně se rozběhla soutěž
v sestavách jednotlivců.

Od výsledků soutěže si kvůli precizní pří-
pravě trenéři novohradského oddílu mnoho
slibovali a nebyli zklamáni. V kategorii junio-
rů se mezi opravdu kvalitními soupeři, jakými
je beze sporu například reprezentant Pohanka
z píseckého oddílu, umístil na skvělém 4. mís-
tě Petr Zachař. Na to, že je v našem oddíle te-
prve něco málo přes rok, postupuje svou
technikou vpřed mílovými kroky a 4. místo je
v dané konkurenci výborný výsledek. Ve stej-
né skupině soutěžil rovněž Martin Hermann ml.,
ale bohužel v této konkurenci neobstál. V kate-
gorii dorostenců jsme měli dva zástupce. Bohu-
žel Láďa Bárta vypadl brzy, ale krok za krokem
se zlepšující Ondra Podhora udržel 3. místo.

Největší napětí v soutěži kata způsobil neustá-
lý postup Štěpána Silmbroda. Jeho vypilované
sestavy mu umožňovaly postupovat výše a
výše, v pořadí většinou se ziskem maximální-
ho počtu hlasů rozhodčích. Jeho kategorie
mladší žáci měla nejvyšší účast cca kolem 50ti
závodníků. Jediný, kdo jej dokázal porazit, byl
šampión píseckého klubu Bartuška (vítěz té-
měř každého předešlého turnaje). Získané
2. místo je tak Štěpánovým zatím nejlepším
výsledkem. Ve starších žácích neuspěl v kata
Tom Hermann (vše si ale vynahradil později
v soubojích). V kategorii mužů byla díky pře-
boru velká účast tuhých protivníků. Naši zá-
stupci v této skupině, Tomáš Balík a Petr
Hnilička, se bohužel neumístili i přes dobrý
výkon. Jako obvykle v katách žen se do finá-
le dostala naše jediná dívka Magda Pelecho-
vá. I přes (podle nás) brilantně zacvičenou
katu Kanku sho, byla poražena svou soupeř-

kou, která zacvičila se-
stavu z příbuzného stylu
Goju ryu s názvem Ku-
raran fah.

Po vyhlášení vítězů a
malé ukázce z kick box
aerobiku v podání děv-
čat z Fight clubu byla za-
hájena soutěž soubojů –
kumite, a to hned v kate-
goriích mužů. Konkuren-
ce byla rovněž díky
přeboru velká a tak se
bylo opravdu na co dívat.
Utkání se zúčastnil i
mistr Evropy Miroslav
Hýsek 2. Dan. Míra lik-
vidoval své soupeře bo-
dovou převahou (zápas
lze vyhrát i tak, že ně-
kdo převýší svého sou-
peře rozdílem více než
8 bodů). Klasický zápas

trvá 3 minuty, ale Hýsek své soupeře porážel i
za 30 sekund.

V kategorii do 80 kg se na 2.místě umístil
náš trenér Tomáš Balík. Ve skupině „nejtlus-
tších“ tj. nad 80 kg získal bronz Jaromír Šven-
da. Jako Petr Zachař, i Jarda je jedním
z nejčerstvějších přírůstků do oddílu. Po roce
v oddíle je 3. místo v kumite „těžkých vah“
rovněž skvělé. Ve stejné kategorii získal zlato
druhý trenér našeho oddílu David Švenda.
Muži se nakonec utkali v kategorii bez rozdílu
vah (BRH). Do finále se probojovali oba naši
trenéři Tom i David. V boji mezi nimi zvítězil
nakonec zkušenější Tomáš a ke své stříbrné
medaili ze své kategorie přidal ještě zlato
z BRH. Mezi ženami jako vždy kralovala naše
Magda, a to jak ve své, tak i v BRH kategorii.
Uchvátila tak obě zlata. Úsměvné zlato získal
i Láďa Bárta. Jelikož ve svých 13ti letech měří
téměř metr osmdesát a váží nad 70 kg, neměl
v soutěži soupeře a tudíž automaticky zabral
zlatou pozici. V dorostencích do 57 kg se pro-
sadil Ondra Podhora. Jeho prozatím příliš tvr-
dý a divoký způsob boje ve finále nestačil na
zkušenějšího protivníka a získal tak 2. místo.
Ve skupině juniorů Petr Zachař ke svému
4. místu z kata, přidal ještě 1. místo v kumite
(na svého finálového protivníka mu stačily jen
techniky rukou). Další zlato putovalo do rodi-
ny Hermannů. Malý Tom poprvé nastoupil do
věkově vyšší skupiny starších žáků (kam se
mu původně nechtělo). Starší žáci rozhodně
nečekali, že „nováček“ se okamžitě postaví do
čela skupiny a získá zlato.

Díky velkému počtu závodníků se celé klá-
ní protáhlo téměř až do 21 hodin. Při kumite
došlo i k několika lehčím zraněním, ale bojov-
níci s něčím takovým počítat musí. Naraženi-
ny a boule se vždy zahojí a všichni se vždy na
tatami rádi vrací. Seniory, kteří se kvalifiko-
vali, čeká teď Mistrovství republiky (29.3.
v Litomyšli). Přejme jim i ostatním hodně dal-
ších úspěchů.

David Švenda, trenér oddílu karate

Tomáš Balík přesně zasahuje soupeře

Tomáš Hermann  útočí v kumite
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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

INSTALATÉRSTVÍ
VODA – TOPENÍ

Petr Michale
Pod Zámeckým 400

Nové Hrady
tel.: 602 143 170

michale@volny.cz
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� Máte strach ze splácení Vašich úvěrů,
kreditních karet nebo hypoték?

� Máte případně již záznamy
v bankovních registrech?

� Chcete si koupit vlastní bydlení?

CREDOMA Vám nabízí jedinečnou
možnost vyřešit Vaší měsíční

finanční potřebu formou
přefinancování Vašich úvěrů

a půjček oproti zástavě nemovitosti.
Kontakty: 776 621 775, 739 863 910, 777 610 287

Montáž topení, plyn, voda

Milan Cvach
Trhové Sviny,

mobil 728 678 397
Výhodné ceny na montáž kompletního topení,

topenářské a instalatéřské poradenství.

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává

personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,

tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz

Chcete znát jakým způsobem je Vaše
rodina chráněna na odpovědnost, jak je

chráněn Váš majetek, Váš příjem
a především Vaše zabezpečení na důchod?

Optimalizaci Vašeho rodinného
rozpočtu provede nezávislá

společnost AWD ČR (pobočka Č. B.)
telefon 733 583 339.

Služba je zajišťována bez finanční náhrady.
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PENZION POD HRADEM
Údolí 10, Nové Hrady

přijme
do trvalého pracovního poměru

samostatnou servírku
Další informace v penzionu,

nebo na tel.: 777 56 41 15

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

� Prodám zděný byt v Nových Hradech 3+1
s balkonem a vlastní garáží. V domě sklep,
půda. V bytě je připojení na internet, pev-
nou linku a přípojka na plyn. Byt má rozlo-
hu 77 m2. V zimě možnost dobrého lyžování
v Rakousku cca 20 km.
Tel.: +420 732 726 959
E-mail: racing666@centrum.cz
Cena: 1 250 000 Kč

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DO DOMU

Připravte se na digitální vysílání
Čt programů, které začíná již

v květnu 2008 z Kletě.

Dále Vám nabízíme
následující služby:
� připojení k internetu

(neomezeně až 2,5 MBit)
� digitální satelit – prodej, montáž

(základ 15 českých a slovenských
programů + další družice)

� DVBT příjem (v současné době
6 Rakouských stanic)

� řešení anténních a satelitních
rozvodů v domech a bytovkách,
cenové rozpočty

� prodej, montáž, servis PC

Bohuslav Poles, Nové Hrady 377,
tel.: 775 567 225
bpoles@seznam.cz
http://satelitnet.wz.cz

I N Z E R U J T E
V N O V O H R A D S K É M

Z P R A V O D A J I !
více informací:

infoc@novehrady.cz


