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Otevírání letní turistické
sezony na Novohradsku 2008

aneb
Region se předvádí

10. května 2008
• Soutěž družstev

v netradičních disciplínách
na novohradském náměstí

• Koncert kapely KEMELOT

11. května 2008
• Vernisáž výstavy obrazů

V. Zítové – Andělé
Podrobný program na druhý květnový víkend
10. – 11.5.2008 najdete uvnitř tohoto čísla. Akce Malování ptáků v Koželužně se zúčastnili děti i dospělí. Ptačí motiv (ten vpravo) zvaný „lí-

bací“ patřil mezi nejoblíbenější.                                                                        Více uvnitř čísla.

Fotografie z třídenní francouzské návštěvy, která si se zájmem mimo jiné prohlédla kulturně –
historické památky našeho města, včetně kostela sv. Petra a Pavla.               Více uvnitř čísla.

Změna je život
V městské knihovně dojde ke změně vý-

půjčního systému, hasiči z Údolí mají novou
hasičskou stříkačku, supermarket Trefa má
nový kabát, lípy na náměstí mají novou koru-
nu. Asi poznáte, že společným jmenovatelem
těchto čtyř krátkých poznámek vytažených
z květnových příspěvků Zpravodaje, je změna
starého za nové. Pokud platí rčení, že „změna
je život“, našli byste příkladů daleko více ne-
jen v textu našeho měsíčníku, ale denně i ko-
lem sebe či v sobě.

Rčení, že „změna je život“, jsem nikdy ne-
měla moc ráda. Když se k nějaké schylovalo,
bála jsem se už předem, že budu muset zase
opustit něco, co dobře znám, na co jsem byla
zvyklá, s čím jsem se pracně sžila. Ale většinou
se nedalo nic jiného dělat, než změnu přijmout.
Změna je prý život. U starých prošoupaných
bot, byť se v nich tak krásně chodilo, jsem
změnu ustála celkem dobře. U starého auta, se
kterým mě pojí neopakovatelná dobrodruž-
ství na cestách, to je už horší. Změnit zaběhnu-
té myšlenkové stereotypy, názory a představy
o světě kolem nás, na to jsem potřebovala
energie ještě víc.

Nicméně čím jsem starší, tím víc se mi zdá,
že změnit „prkotinu“ je daleko těžší, než po-
hnout Zeměkoulí. Anebo jsem si do seznamu
„prkotin“ uložila věci podstatné a do seznamu
„věcí podstatných“ prkotiny. Asi to budu mu-
set změnit… K. Jarolímková
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Zápis z 6. schůze rady města
ze dne 12. 3. 2008

� 1. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla starostou seznámena se zápisem
z jednání Sociální komise ze dne 5. března
2008. Sociální komise na svém jednání pro-
jednala žádosti o byty v DPS Nové Hrady
paní Heleny Cínové č.j. 329/2008 ze dne
27.2. 2008, trvale bytem Nové Hrady, Za-
hradní čtvrť 341 a doporučila zařadit tuto
žádost do seznamu uchazečů o byt 0+1
v DPS, dále projednala žádost o byt v DPS
Nové Hrady paní Marie Tampírové, č.j.
344/2008 ze dne 28.2. 2008 trvale bytem
Byňov 119 a doporučila žádost zamítnout,
neboť žadatelka nesplňuje podmínky pro
přijetí do DPS. KSV a Z dále projednala žá-
dost o byt v DPS Nové Hrady paní Anny
Marouškové, č.j. 1329/2006 ze dne 24.6.
2006, trvale bytem Hranice 16 a doporučila
přidělení bytu , jakmile se některý ze stáva-
jících bytů uvolní. Rada vzala na vědomí
zápis z jednání sociální komise.

� 2. Oznámení o zahájení obnovy
katastrálního operátu
Rada obdržela dopis Katastrálního úřadu
České Budějovice s oznámením o zahájení
obnovy katastrálního operátu v katastrál-
ním území Byňov zjišťováním průběhu hra-
nic katastrálního území, pozemků a vnějšího
obvodu budov. Rada vzala oznámení o za-
hájení obnovy katastrálního operátu v k.ú.
Byñov na vědomí.

� 3. Dopis ČSOP  ZO Nové Hrady
ministrovi ŽP
Rada města obdržela kopii dopisu zaslaného
Ministerstvu životního prostředí, místopřed-
sedovi vlády a ministru životního prostředí
panu RNDr. Martinu Bursíkovi, s žádostí
o zajištění ekologicky přijatelných opatření,
která by zabránila zásadnímu poškození vý-
znamného přírodního fenoménu, a to nej-
starší pralesovité rezervace – NPR Žofínský
prales od kalamitního rozšíření kůrovce lý-
kožrouta smrkového, vzhledem k poškoze-
ní porostů rozsáhlou větrnou kalamitou
v roce 2007. Rada vzala dopis Českého svazu
ochránců přírody, základní organizace Nové
Hrady na vědomí.

� 4. Projekt „Klidné město“
Rada byla starostou seznámena s projektem
Klidné město, který je zaměřen na zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
v obcích a městech a byl vypracován firmou
GEMOS CZ spol s.r.o. Čelákovice. Rada
pověřila starostu dalším jednáním o mož-
nosti využití tohoto projektu pro Město
Nové Hrady.

� 5. Žádost o prodloužení vodovodního
a kanalizačního řadu
Rada obdržela žádost manželů Hamberge-

rových (bytem Česká 62 a Česká 252 Nové
Hrady) o prodloužení vodovodního a kana-
lizačního řadu k pozemkům č. 863/7 a
863/6 v k.ú. Nové Hrady, na kterých chtějí
žadatelé realizovat stavbu rodinných domů.
Rada vzala žádost na vědomí s tím, že Měs-
to Nové Hrady již požádalo o předběžnou
kalkulaci ceny této stavby a po provedení
cenového odhadu bude rozhodnuto o reali-
zaci stavby.

� 6. Závěrečné vyhodnocení akce
Rada obdržela dopisy od Ministerstva kultu-
ry Praha o závěrečných vyhodnoceních akcí
objekt „Rezidence“, interiér 234212-0149 a
rekonstrukce objektu „ Rezidence“, zastře-
šení a interiér 234212-0127“. Rada vzala na
vědomí závěrečná vyhodnocení akcí.

� 7. Obecně prospěšné práce
Rada byla seznámena s usnesením Okres-
ního soudu v Českých Budějovicích s ulože-
ním trestu obecně prospěšných prací (formou
pomocných a úklidových prací) odsouzené-
mu Františku Maierovi, bytem Byňov 105,
ve prospěch Města Nové Hrady. Rada vzala
na vědomí usnesení Okresního soudu v Čes-
kých Budějovicích a pověřila ředitele Tech-
nických služeb města Nové Hrady dohledem
nad výkonem trestu obecně prospěšných pra-
cí a nad provedením udělené práce včetně ad-
ministrativního zajištění.

� 8. Upozornění a žádost o spolupráci
Rada obdržela dopis akciové společnosti
České dráhy se žádostí o spolupráci při od-
stranění porostů (vzrostlé duby a borovice)
v blízkosti železniční trati České Budějovi-
ce – České Velenice na pozemcích města
par. č. 971/1, 981/1 a 1005/8 v k.ú. Nakoli-
ce. Rada vzala na vědomí žádost o odstraně-
ní porostů v blízkosti železniční tratě od
společnosti České dráhy a pověřila pana
Ing. Huberta Švarce – lesního hospodáře –
dalším jednáním v této věci.

� 9. Žádost o povolení dočasného a částeč-
ného záboru
Rada obdržela žádost o povolení dočasného
a částečného záboru chodníku v ulici Česká
od Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o.
za účelem uskladnění stavebního materiálu
a zařízení staveniště pro stavbu – rekon-
strukce objektu č.p. 73 ul. Česká, Nové Hra-
dy. Stavební práce budou prováděny firmou
Leyrer + Graf stavební společnost s.r.o.
v termínu od března do května 2008. Rada
souhlasila se záborem chodníku před do-
mem č.p. 73 v ulici Česká a pověřila tajem-
níka zajištěním výběru poplatků za užívání
veřejného prostranství podle Obecně závaz-
né vyhlášky č. 5  o místních poplatcích.

� 10. Splašková kanalizace Údolí
– doplnění údajů
Starosta informoval radu o žádosti Krajské-
ho úřadu – Jihočeského kraje, odboru život-
ního prostředí, zemědělství a lesnictví na

doplnění údajů a informací akce „Splaško-
vá kanalizace v místní části Údolí u No-
vých Hradů“. Rada pověřila starostu města
zasláním požadovaných údajů pro potřeby
Krajského úřadu Jihočeského kraje.

� 11. Oznámení o ukončení administrace
žádost o fin. pomoc
Rada obdržela Oznámení o ukončení admi-
nistrace žádosti o finanční pomoc z OP Ze-
mědělství na projekt „Zachování a rozvoj
kuželkářského sportu v Nových Hradech.“
Rada vzala na vědomí informaci o ukončení
administrace žádosti o finanční pomoc z OP
Zemědělství od Státního zemědělského in-
vestičního fondu, regionálního odboru Čes-
ké Budějovice.

� 12. Program regenerace MPR a MPZ
Rada města byla starostou seznámena se
sdělením Ministerstva kultury ČR ve věci
Rekapitulace akcí obnovy v Programu re-
generace městských památkových rezerva-
cí a městských památkových zón na rok
2008. Město v rámci Programu regenerace
získá podporu ve výši 590.000,-Kč. Rada
pověřila investiční odbor oslovením míst-
ních žadatelů v rámci Programu regenerace
a svoláním pracovní skupiny pro MPR a
MPZ. O výběru realizovaných akcí rozhod-
ne rada na základě doporučení pracovní
skupiny na svém příštím zasedání.

� 13. Usnesení Policie ČR
Rada města obdržela Usnesení o odložení
věci trestného činu krádeže hasičského ag-
regátu DKV v hasičské zbrojnici v obci
Nakolice z důvodů nezjištění pachatele
v zákonem stanovené lhůtě. Rada vzala na
vědomí dopis Policie ČR, Obvodní odděle-
ní Trhové Sviny ze dne 10.3. 2008.

� 14. Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření za r. 2007
Rada byla seznámena starostou se Zprávou
o výsledku přezkoumání hospodaření Měs-
ta Nové Hrady za rok 2007 provedené Kraj-
ským úřadem Jihočeského kraje. Rada
postoupila zprávu k projednání zastupitel-
stvu města.

� 15. Žádost o vyjádření
k projektovému návrhu
Rada obdržela žádost o vyjádření k projek-
tovému návrhu stavby „Přípojka na klíč –
Nové Hrady - Vilová čtvrť K 842/5 – p. Ša-
lamoun – úprava NN“ od spol. Fiera a.s.
Jindřichův Hradec. Rada souhlasila s pro-
jektovým návrhem stavby „Přípojka na klíč
– Nové Hrady - Vilová Čtvrť K 842/5 –
p. Šalamoun – úprava NN“. Rada pověřila
TSM Nové Hrady vyjádřením o existenci
podzemních inženýrských sítí ve vlastnic-
tví města v místě stavby.

� 16. Žádost o odkoupení pozemku
Rada projednala žádost pana Davida Ková-
ře a Edity Kovářové Nové Hrady o odkou-
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pení pozemku v k. ú. Vyšné sousedícího
s parcelou č. 186/3, který je v jejich vlast-
nictví. Rada nesouhlasila s prodejem poze-
mku č. 186/1 vzhledem k nevyjasněným
majetkovým vztahům k tomuto pozemku.

� 17. Žádost o změnu nájemní smlouvy
Rada obdržela žádost pana Pavla Michale
bytem Nové Hrady, 5. května 89 o změně
stávající nájemní smlouvy na nebytový
prostor v domě čp. 45 v Nových Hradech.
Jedná se o rozdělení nebytových prostor pro
dva subjekty a to Pavel Michale a novou
firmu Ložiska BEHAM. Rada souhlasila
s rozdělením nebytových prostor pro dvě
firmy (Pavel Michale, Ložiska BEHAM) a
pověřila tajemníka vypracováním nových
nájemních smluv za podmínky dodržení
stejné výše nájemného jako u původní
smlouvy. Rada pověřila starostu podpisem
nových nájemních smluv.

� 18. Žádost o vyjádření
Rada obdržela od spol. ZESA spol. s.r.o.
České Budějovice žádost o vyjádření k exis-
tenci zařízení (pozemní či vzdušné vedení) a
sítí v zájmovém území stavby „Křižovatka
silnic II/154 a III/15618 u Nových Hradů.“
Rada vzala na vědomí žádost o vyjádření
k existenci zařízení a sítí u stavby „Křižo-
vatka silnic II/154 a III/15618 u Nových
Hradů“ a pověřila Technické služby města
vyjádřením o existenci zařízení a podze-
mních sítí.

� 19. Zahájení vodoprávního řízení
o žádosti
Rada byla starostou seznámena s dopisem
Krajského úřadu Jihočeského kraje, odboru
životního prostředí o zahájení vodoprávní-
ho řízení o žádosti povolení výjimky z usta-
novení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.
pro použití závadných látek ke krmení ryb
pro společnost Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Štiptoň 78. Rada vzala dopis Krajského úřa-
du Jihočeského kraje ze dne 28.2. 2008 na
vědomí.

� 20. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o prodej pozemku
v k.ú. Nakolice od paní Marie Kopřivové,
bytem Nové Hrady Zahradní čtvrť 260. Jed-
ná se o bývalou polní cestu par. č. 170 , kte-
rá je v majetku města a žádost se týká části
této cesty asi 60 – 70 m2. Rada souhlasila
s užíváním bývalé cesty parc. č. 170 v k.ú.
Nakolice paní Marií Kopřivovou, jako ma-
jitelkou sousedních pozemků. Rada nesou-
hlasila s prodejem části cesty až do doby
řádného ukončení pozemkové úpravy pro
k.ú. Nakolice.

� 21. Informace ke společné schůzce
o sjednaných pojistných smlouvách
Rada byla starostou informována o vývoji
situace v oblasti pojištění Města Nové Hra-
dy a zřizovaných organizací. Společností
F.M. Partner spol. s.r.o. České Budějovice
byla předána informace o uzavřených po-
jistných smlouvách pro Město Nové Hrady
a zřízené organizace, jako podklad k připra-
vované společné schůzce. Rada vzala na vě-
domí informaci společnosti F.M. Partner
o uzavřených pojistných smlouvách Města
Nové Hrady a zřízených organizací a pověři-
la starostu dalším jednáním v oblasti pojištění
s F.M.Partner spol. s.r.o. České Budějovice.

� 22. Žádosti o odkoupení stavební parcely
Rada města obdržela žádost o odkoupení
stavební parcely č. 311/35 v k.ú. Nové Hra-
dy od manželů Zdeňka a Renaty Hadačo-
vých, bytem Nové Hrady, Zahradní čtvrť
339 a žádost o koupi stejné parcely 311/35
v k.ú. Nové Hrady za účelem stavby rodin-
ného domu od manželů Vicánových bytem
Zahradní čtvrt´ čp. 314, Nové Hrady Rada
vzala žádosti na vědomí a upozornila žada-
tele, že v současné době probíhá převod této
parcely zpět do vlastnictví města Nové Hra-
dy. Po ukončení převodu bude rozhodnuto
o záměru prodeje, bude zveřejněna infor-
mace o záměru prodeje a následně bude
možno podávat žádosti. O prodeji bude roz-
hodovat zastupitelstvo města.

� 23. Doplnění k žádosti o prodej
části pozemků k. ú. Obora
Rada obdržela dopis manželů Vicanových,
bytem České Velenice, Na sadech 172 ve
věci doplnění žádosti o odprodej části poze-
mků v k.ú. Obora u Vyšného a rozšíření pů-
vodní žádosti též o manželku žadatele, a to
Vlastu Vicanovou též bytem České Veleni-
ce, Na sadech 172. Rada souhlasila s dopl-
něním původní žádosti o manželku žadatele,
a to paní Vlastu Vicanovou bytem České
Velenice, Na sadech 172 a postoupila žá-
dost k projednání na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů.

� 24. Kontrolní zjištění – MŠ Nové Hrady
Rada byla ředitelkou Mateřské školy Nové
Hrady informována o kontrolním zjištění ze
dne 4. 3. 2008 prováděné Krajskou hygie-
nickou stanicí Jihočeského kraje v Mateř-
ské škole v Nových Hradech. Rada vzala na
vědomí kontrolní zjištění prováděné Kraj-
skou hygienickou stanicí Jihočeského kraje
v Mateřské škole Nové Hrady a pověřila
starostu zajištěním odpovědi a dalším jed-
náním v této věci s ohledem na plánované
opravy staré budovy.

� 25. Zřízení a ochrana měřičské značky
Rada obdržela dopis Katastrálního úřadu
v Českých Budějovicích ve věci zřízení a
ochrany měřičské značky v k.ú. Štiptoň,

parcelní číslo GP 1307. Rada vzala na
vědomí zřízení měřičské značky v k.ú. Štip-
toň, parc. číslo GP 1307.

� 26. Projekt  značení  kulturního
a turistického cíle „Hrad Nové Hrady“
Rada byla starostou seznámena s projek-
tem značení kulturního a turistického cíle
„Hrad Nové Hrady“, který bude realizován
společností DOZnač, dopravní značení a cyk-
lotrasy, s.r.o., Borek u Českých Budějovic.
Rada vzala na vědomí provedení dopravní
značení kulturního a turistického cíle „Hrad
Nové Hrady“ společností DOZnač, doprav-
ní značení a cyklotrasy, s.r.o., Borek u Čes-
kých Budějovic.

� 27. Grantové programy města
Rada projednala možnosti podání grantů Ji-
hočeského kraje na podporu hasičských sbo-
rů. Rada pověřila Mgr. Rolínka koordinací
příprav projektových žádostí SDH Nové
Hrady a SDH Údolí u Nových Hradů a pře-
dáním podkladů paní Romaně Kříhové /In-
vestiční odbor/, která je pověřena finálním
vypracováním žádostí a jejich předložením
ke schválení radě města.

� 28. Žádost o ukončení nájmu
nebytových prostor
Rada města obdržela dopis od Policie Čes-
ké republiky, Správy Jihočeského kraje,
České Budějovice se sdělením o ukončení
nájmu prostor v budově čp. 396 Nové Hra-
dy. Smlouva o nájmu nebytových prostor
z 26.1.2000 ve znění dodatků bude ukončena
k 30.4.2008. Tyto prostory byly využívány
útvarem cizinecké policie. Smlouva o nájmu
nebytových prostor z 10.7.2006 bude ukon-
čena k datu 31.3.2008. Prostory podle této
smlouvy byly využívány rakouskou policií.
Rada vzala na vědomí ukončení nájmu pros-
tor v budově čp - 396 Nové Hrady Policií
České republiky, Správy Jihočeského kra-
je, České Budějovice. Rada pověřila sta-
rostu, tajemníka a ředitele Technických
služeb města převzetím nebytových pros-
tor. Rada dále pověřila tajemníka zveřejně-
ním záměru pronájmu prostor po řádném
ukončení nájemních smluv, a to 30.4.2008.

� 29. Žádost o schválení pronájmu
Rada obdržela žádost o pronájem horní čás-
ti dříku vodárenského glóbu na Nových
Hradech od Davida Korčaka, Kostelní 267
Trhové Sviny. Žádost je podána s důvodu
umístění antén k poskytování internetové
konektivity ve městě Nové Hrady a obci
Nová Ves nad Lužnicí formou mikrovlnné
technologie. Rada souhlasila s umístěním
antén k poskytování internetové konektivi-
ty na horní části dříku vodárenského glóbu
v Nových Hradech. Rada pověřila tajemní-
ka zveřejněním záměru pronájmu na úřední
desce.
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� 30. Zápis ze schůze osadního
výboru Údolí u Nových Hradů
Rada byla seznámena panem Mgr. Rolín-
kem se zápisem ze schůze osadního výboru
Údolí u Nových Hradů. Rada vzala na vě-
domí zápis z jednání osadního výboru.

� 31. Rozšíření rozhlasu
Rada byla starostou informována o rozšíře-
ní varovného a informačního systému oby-
vatelstva /VISO - místní rozhlas/ o tři místa
– jedná se o doplnění na základě vyjádření a
potřeb občanů. Hlásící jednotky byly dopl-
něny v N. Hradech (2x) a v Údolí (1x). Zá-
roveň byla provedena revize stávajícího
stavu Rada souhlasila s úhradou nákladů na
doplnění varovného a informačního systému
obyvatelstva a pověřila paní Stráskou pro-
vedením rozpočtové změny.

� 32. Informace o uzavírce Byňov
Starosta informoval radu o připravované
uzavírce a objížd´ce silnice II/154 v úseku
Nové Hrady – Byňov osada Jakule z důvo-
dů rekonstrukce mostu č. 154-009 na poze-
mní komunikaci II/154 u osady Byňov a
rekonstrukce železničního přejezdu Jakule
a silnice II/154 v úseku hráze Jakulského
rybníku. Oprava bude prováděna po eta-
pách v době od 1.4. 2008 do 10.8. 2008.
Rada vzala na vědomí informaci o uzavírce
silnice II/154 v úseku Byňov – osada Jakule
v době od 1.4.2008 do 10. 8. 2008. Rada po-
věřila starostu dalším jednáním ve věci za-
jištění náhradních tras pro občany města a
osad za účelem lepší dostupnosti bydliště a
zaměstnání. Rada pověřila starostu projed-
náním možných dopadů uzavírky s osadní-
mi výbory a informováním občanů ohledně
plánovaných uzavírek.

Zápis ze 7. schůze rady města
ze dne  2. 4. 2008

� 1. Czech POINT
Rada města byla starostou seznámena s do-
pisem Ministra vnitra ČR MUDr. Mgr. Iva-
na Langera o poznatcích z ročního působení
projektu Czech POINT a zaslaném poděko-
vání starostovi města a zaměstnancům MěÚ
Nové Hrady za spolupráci při realizaci to-
hoto projektu. Rada vzala na vědomí podě-
kování a ocenění spolupráce při realizaci
projektu Czech POINT ministrem vnitra
ČR MUDr. Mgr. Ivana Langera.

� 2. Vyhodnocení bezpečnostní situace
Rada obdržela vyhodnocení bezpečnostní
situace za měsíc únor od Policie ČR, Ob-
vodního oddělení Trhové Sviny. Hodnocení
se zabývá stavem na úseku trestné činnosti,
úseku přestupkového řízení, úseku veřejné-
ho pořádku a stavu na úseku dopravy a jeho

porovnání se stavem trestné činnosti před
vstupem České republiky do Schengenské-
ho prostoru. Ve zprávě se konstatuje, že po
vstupu do Schengenského prostoru nedošlo
ke zhoršení bezpečnostní situace a stavu ve-
řejného pořádku v příhraniční oblasti Nové
Hrady a Horní Stropnice. Rada vzala na vě-
domí vyhodnocení bezpečnostní situace
Policií ČR, Obvodním oddělením Trhové
Sviny.

� 3. Oznámení o svolání úvodního jednání
Rada obdržela dopis Pozemkového úřadu
České Budějovice s oznámením o zahájení
komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Nakolice a se svoláním úvodního jednání.
Rada vzala na vědomí oznámení o zahájení
komplexních pozemkových úprav v k.ú.
Nakolice Pozemkovým úřadem České Bu-
dějovice a pověřila pana Mgr. Hokra a Ing.
Kasana účastí na jednáních.

� 4. Dopravní dostupnost – odpověď
Rada města byla informována starostou
o odpovědi Ministerstva dopravy ČR Praha
na žádost o zastavení vlaku R 362 na za-
stávce Vyšné na trati České Velenice – Čes-
ké Budějovice /R362 z Č. Velenic, odjezd
z Č. Velenic v 17.01 hodin/. Ministerstvo
dopravy Praha neuvažuje o zastavování
spoje R 362 na zastávce Vyšné z důvodu, že
tato zastávka nevykazuje adekvátní doprav-
ní potenciál nadregionálního či významné-
ho regionálního měřítka. Rada vzala na
vědomí odpověď Ministerstva dopravy Pra-
ha na žádost o zastavení spoje R 362 na za-
stávce Vyšné.

� 5. Zastavení správního řízení
Rada města byla dopisem Městského úřa-
du, odboru životního prostředí Nové Hra-
dy informována o usnesení Krajského
úřadu – Jihočeského kraje o zastavení řízení
s právnickou osobou PROFI – TEAM CZ
s.r.o. se sídlem Borovany, Nádražní 88 ve
věci opakovaného porušování povinností
stanovených zákonem o odpadech na sklád-
ce pneumatik v osadě Jakule u Nových Hra-
dů, a to z důvodu převodu zařízení ke sběru
výkupu a využívání odpadů na společnost
EURO TYRE RECYCLING LTD., Man-
chester – Salford, Bexley Square 6, Velká
Británie. Rada vzala na vědomí usnesení
Krajského úřadu – Jihočeského kraje o za-
stavení řízení s právnickou osobou PROFI
TEAM CZ. s.r.o. a pověřila pana Ing. Kasa-
na a pana Vaňka (Odbor životního prostředí
MěÚ Nové Hrady) dalším jednáním v této
věci.

� 6. Výsledky hospodaření příspěvkových
organizací za r. 2007
Rada města obdržela výsledky hospodaření
příspěvkových organizací za rok 2007 od
paní Evy Stráské, účetní Městského úřadu
Nové Hrady. Vzniklá ztráta příspěvkových
organizací (Technické služby města Nové

Hrady, ZŠ Nové Hrady) byla vyrovnána
v rámci příspěvku z rozpočtu města Nové
Hrady pro rok 2008. Mateřská škola Nové
Hrady vykázala zisk hospodaření. Rada
schválila rozdělení zisku do fondu odměn
a do rezervního fondu dle návrhu. Rada
souhlasila s přesunem finančních prostřed-
ků z rezervního fondu do investičního fondu
a užití finančních prostředků investičního
fondu k provedení opravy WC a sociálního
zařízení ve staré budově Mateřské školy.

� 7. Údržba zámeckého parku
Rada byla starostou seznámena s rozsahem
prací a navržených cen pro rok 2008 za
správu a údržbu zámeckého parku v No-
vých Hradech. Návrh byl zpracován jako
příloha ke stávající smlouvě uzavřené mezi
Městem Nové Hrady a Ing. Jiřím Liškou ze
dne 16.3.2004. Pro rok 2008 bude kladen
důraz na odstranění nežádoucího náletové-
ho porostu a jeho následné chemické ošet-
ření k zamezení jeho dalšího zmlazení.
Rada souhlasila s rozsahem provedených
prací a navržených cen za správu a údržbu
zámeckého parku na rok 2008. Rada pověři-
la pana Z. Vaňka (Odbor životního prostředí
MěÚ N. Hrady) dohledem nad prováděný-
mi pracemi v zámeckém parku. Rada pově-
řila starostu města podpisem přílohy ke
stávající smlouvě.

� 8. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost pana Pavla Michaleho
Nové Hrady, 5. května 89 o prodej stavební
parcely pro výstavbu rodinného domu v No-
vých Hradech. Rada vzala na vědomí žádost
o prodej stavební parcely pana Pavla Mi-
chaleho. Rada upozornila žadatele, že
v současné době probíhá převod dvou par-
cel v lokalitě Pod Zámeckým zpět do vlast-
nictví města Nové Hrady. Po ukončení
převodu bude rozhodnuto o záměru prode-
je, bude zveřejněna informace o záměru
prodeje a následně bude možno podávat žá-
dosti. O prodeji bude rozhodovat zastupitel-
stvo města.

� 9. Žádost o prominutí placení nájemného
Rada obdržela žádost o prominutí placení
nájemného za měsíc únor 2008 od pana
Jana Silmbroda, bytem Nové Hrady, Česká
79/2 z důvodu prováděné opravy v bytě, ve
kterém nebylo v tomto měsíci možné byd-
let. Jednalo se o rekonstrukci WC a kuchy-
ně a celý měsíc pobýval žadatel v bytě
svého otce. Správce bytů TSM Nové Hrady
doporučily radě města kladné vyřízení žá-
dosti. Rada souhlasila s prominutím nájem-
ného v měsíci únoru 2008 panu Janu
Silmbrodovi za neobyvatelný byt v ulici
Česká 79/2.

� 10. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost pana Leoše Brychty,
Nové Hrady, Komenského 176 o odkoupe-
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ní pozemku parcelní číslo 35/2 o výměře
115 m2 v k.ú. Nové Hrady. Rada pověřila
tajemníka zjištěním vlastnických vztahů a
existencí inženýrských sítí v okolí pozemku
35/2 v k.ú. Nové Hrady.

� 11. Upřesnění výměr pozemků
k odkoupení
Rada města obdržela žádost o dokoupení
pozemků v k.ú. Štiptoň od manželů Moty-
čákových, sídliště Míru 224 na základě
předloženého Geometrického plánu č. 181–
108/2007. Dokoupením pozemků dojde
k zarovnání hranic již zakoupených poze-
mků od Města Nové Hrady. Jedná se o tyto
pozemky – díl parcely č. 379 označený jako
díl b o výměře 147 m 2, díl parcely č. 381
označený jako díl d o výměře 570 m2, díl
parcely PK 382/d2 označený jako díl f o vý-
měře 426 m2, díl parcely PK č. 1493/2
označený jako díl i o výměře 147 m2 a díl
parcely PK č. 1493/2 označený jako nová
parcela 1493/4 o výměře 8 m2. Rada sou-
hlasila s prodejem pozemků v k.ú. Štiptoň
za cenu 50 Kč/m2 a pověřila tajemníka zve-
řejněním záměru prodeje pozemků. Rada
postoupila žádost k projednání na jednání
zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 12. Žádost o prodej pozemku
Rada města obdržela žádost o odprodej
nebo pronájem části pozemku 1440/4 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů pana Vladimíra Ku-
beše, Údolí 24. Rada nesouhlasila s prode-
jem ani pronájmem části pozemku č. 1440/4,
vzhledem k tomu že pozemek je využíván
jako veřejná plocha.

� 13. Žádost o stanovisko
k projektové dokumentaci
Rada byla seznámena s žádostí o vydání zá-
vazného stanoviska k projektové dokumen-
taci na stavbu „Stavební úpravy, nástavba a
vestavba podkroví, Údolí čp. 150, č. parc.
235 a 236, k.ú. Údolí u Nových Hradů“
v NPP Terčino údolí. Rada projedná žádost
po předložení pravomocného rozhodnutí
Odboru výstavby, kulturních památek a
územního plánování Městského úřadu Tr-
hové Sviny. Dále rada požadovala doplnit
do projektové dokumentace způsob zajištění
přístupu – příjezdu k předmětnému objektu.
Rada nesouhlasila s navýšením provozu na
místní komunikaci v NPP Terčino údolí.

� 14. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost pana Ing. Maryšky a
Ing. Hopfingera o finanční podporu pro vy-
dání sborníku historie školy u příležitosti
50. výročí založení SZTŠ v Nových Hra-
dech. Rada pověřila starostu dalším jedná-
ním o finanční podpoře na vydání sborníku
o historii SZTŠ Nové Hrady.

� 15. Program péče o chráněné stromy
Rada obdržela dopis odboru životního pros-
tředí Městského úřadu Nové Hrady o mož-
nosti využití finančních prostředků v rámci
Programu péče o krajinu v roce 2008. Měs-
to Nové Hrady požádá o finanční prostřed-
ky v rámci tohoto programu na „Ošetření
památných stromů a památkových alejí a
dalších významných stromů a alejí – Ochra-
na uchování památných a dalších význam-
ných stromů a alejí včetně jejich obnovy“.
Rada souhlasila se spolufinancováním gran-
tu „Ošetření památných stromů a památko-
vých alejí a dalších významných stromů a
alejí – Ochrana uchování památných a dal-
ších významných stromů a alejí včetně je-
jich obnovy“ a podáním žádosti do
grantového programu Ministerstva životní-
ho prostředí.

� 16. Poptávkové řízení – Strategický plán
Rada projednala postup pro zadání poptáv-
kového řízení na zpracovatele Strategické-
ho plánu rozvoje města pro období 2008 –
2013. Rada stanovila podmínky pro zadání
poptávkového řízení a následného výběru
zpracovatele. Rada pověřila Investiční od-
bor MěÚ přípravou zadávací dokumentace
se zapracováním podmínek dle podmínek
stanovených radou města.

� 17. Grantové programy
– pravidla pro výběr
Rada byla Mgr. Jarolímkem informována
o návrhu Specifikace pravidel grantového
programu Města Nové Hrady pro územní
obvod Nové Hrady. Rada doporučila roze-
slání pravidel pro výběr všem členům fi-
nanční komise s tím, že na příštím jednání
komise bude rozhodnuto, zda se podle toho-
to návrhu provede výběr uchazečů o granto-
vé programy.

� 18. Smlouva o spolupráci – cest. ruch
Rada obdržela návrh Smlouvy o spolupráci
mezi Městem Nové Hrady a Jihočeskou
centrálou cestovního ruchu na rozvoji ces-
tovního ruchu v Jihočeském kraji a poskytnutí
finanční podpory městskému informačnímu
centru z prostředků poskytnutých Jadernou
elektrárnou Temelín a Jihočeskou centrálou
cestovního ruchu. Rada souhlasila se Smlou-
vou o spolupráci mezi Městem Nové Hrady
a Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a
pověřila starostu jejím podpisem.

� 19. Program regenerace MPR a MPZ
na rok 2008
Rada projednala návrh Pracovní skupiny
k Programu regenerace MPR a MPZ pro
rozdělení finančních prostředků z Programu
regenerace MPR a MPZ na rok 2008. Město
Nové Hrady provede z programu především
opravu dvorních traktů domů čp. 11 a 59 a
opravu fasády domu čp. 43 na náměstí. Část
finančních prostředků bude poskytnuta na
opravu střechy kláštera. Rada souhlasila

s předloženým návrhem a s návrhem na fi-
nancování uvedených akcí dle pravidel
Programu regenerace MPR a MPZ. Rada
pověřila investiční odbor MěÚ zajištěním
administrativních náležitostí a přípravou
podkladů pro Souhrnný přehled akcí Prog-
ramu regenerace MPR a MPZ.

� 20. Služební cesta – Vídeň, příprava
projektu Po stopách společné historie
Rada byla informována starostou města a
radním Mgr. M. Jarolímkem o průběhu
a výsledcích služební cesty do Vídně, která
se uskutečnila dne 26.3.2008. Předmětem
jednání byla spolupráce na přeshraničním
projektu Po stopách společné historie, kte-
rý město připravuje ve spolupráci s Boh-
merwaldmuseem Wien a dalšími partnery
projektu. Rada vzala na vědomí informace
o přípravách projektu a pověřila starostu ve
spolupráci s Mgr. M. Jarolímkem další ko-
ordinací příprav.

� 21. Jednání se zástupci Policie ČR
Zástupci Policie ČR (Inspektorát cizinecké
policie České Budějovice se sídlem v No-
vých Hradech a Obvodní oddělení Trhové
Sviny) informovali radu města o úkolech
jednotlivých složek, počtech policistů urče-
ných k plnění úkolů složek Policie ČR a
o možnostech jejich zapojení při řešení
problematických otázek ve městě a osa-
dách. Rada informovala zástupce složek
Policie ČR o problémech v otázce bezpeč-
nosti a dodržování pravidel silničního pro-
vozu ve městě a v osadách. Starosta
konstatoval, že po lednovém zlepšení situa-
ce došlo k útlumu aktivity Policie ČR. Prá-
ce některých složek a jednotlivých policistů
Policie ČR v našem městě a osadách je
dlouhodobě kritizována částí občanů. Sta-
rosta také uvedl příklady dobré spolupráce
se složkami Policie ČR, např. při kontrole
veřejného pořádku o víkendových nočních
hodinách. Starosta požádal jménem rady
města zástupce Policie o větší dohled na
problémových úsecích, kde dochází k poru-
šování pravidel silničního provozu /průjezd
osobních automobilů Údolskou ulicí, vjezd
a parkování v Komenského ulici, průjezd
nákladních automobilů městem N.Hrady ve
směru k hraničnímu přechodu, nedodržová-
ní rychlosti v osadách, jízda pod vlivem alko-
holu ad/. Zástupci složek Policie přislíbili
pomoc při řešení hlavních problémů, zejmé-
na při dodržování pravidel silničního pro-
vozu.

� 22. Doplnění zřizovací listiny TSM
Nové Hrady
Rada byla starostou seznámena s nutností
doplnění Zřizovací listiny TSM Nové Hra-
dy z důvodu úpravy dle zákona č. 250/
2000 Sb. Rada vzala na vědomí doplnění
zřizovací listiny TSM Nové Hrady.
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OŽP informuje – Ořez
lip nám. Republiky
v Nových Hradech

V druhé polovině měsíce března došlo
na náměstí Republiky v Nových Hradech
k ošetření osmi stromů lípy srdčité, které
tvoří dominantu náměstí v Nových Hra-
dech. U těchto stromů byla zanedbána kaž-
doroční údržba. Na provedení tohoto
ošetření byla dle zadaných požadavků po-
ptávkovým řízením vybrána ze čtyř odbor-
ných firem fa. Bohdan a Ondřej Chadt,
neboť předložila nejlépe zpracovaný návrh
komplexního ošetření stromů. Tento návrh
obsahoval dvě varianty, kdy první řešila
celkové ošetření radikálním řezem na hla-
vu, tím by došlo k odstranění všech větví.
Tento radikální řez je méně náročný a fi-
nančně nákladný. Stromy řezané na hlavu
vypadají pěkně až po několika letech, kdy
mají dostatečně veliké hlavičky. Je zde
dlouhá doba, než se vytvoří nové výhony.
Tímto způsobem byly tyto stromy již v mi-
nulosti jednou ošetřeny, ale setkalo se to s
negativním ohlasem u veřejnosti.

Varianta číslo dvě se přikláněla k ra-
zantnímu výřezu všech silnějších výhonů,
tzv. výchovný řez a tvarovací stříhání do
menší koruny. Tato varianta byla doporu-
čena komisí ŽP, následně vybrána a schvá-
lena radou města. Zde se kladl velký důraz,
aby bylo zachováno cca 40 % stávající ko-
runy tak, aby došlo k vytvoření zelené ko-
runy ještě v tomto roce, čímž by nebyl
razantně narušen estetický ráz náměstí.

I když se při prvotním pohledu může
ošetřený strom zdát nevzhledný, se zele-
nou korunou vypadá vše jinak.

OŽP – Vaněk Z.

OŽP informuje – Místní poplatek ze psů
Vzhledem k tomu, že dochází k nedorozu-

měním mezi občany, kteří jsou držiteli psů,
v které době ohlásit na MěÚ OŽP, že se stali
držitelem, nebo že jsou držiteli psa, od jakého
stáří psa platit poplatek a do jaké doby popla-
tek ze psů uhradit, uvádím níže pár upřesňují-
cích informací.

Poplatky ze psů upravuje Obecně závazná
vyhláška Města Nové Hrady č. 5/2007, o míst-
ních poplatcích. Tato vyhláška upravuje mimo
jiné sazby poplatku, podmínky snížení poplat-
ku, osvobození od poplatku a dále i splatnost
poplatků ze psů. Hovoří se zde, že každý po-
platník je povinen ohlásit městskému úřadu ve
lhůtě 15 dnů vznik poplatkové povinnosti,
nebo jakékoli změny, nebo zánik poplatkové
povinnosti. Tímto se rozumí 15 dnů od doby,
kdy došlo k pořízení nového psa, nebo nastala
změna vlastníka – držitele psa, nebo když psa
již nemám. Samotný poplatek se platí ze psů
starších 3 měsíců. Poplatek je roční a měl by
být uhrazen do 15. února každého kalendářní-
ho roku. Pokud poplatník neuhradí roční po-
platek do stanoveného data, může mu být

vyměřen dle zákona č. 337/1992 Sb., o správě
daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů,
poplatek platebním výměrem, nebo následně
v krajním případě až exekučním příkazem,
a to až do výše 3 násobku sazby ročního po-
platku do tří let zpětně. Kdo tak ještě neučinil a
poplatek nemá pro tento rok uhrazen, měl by
to urychleně napravit a poplatek uhradit. Po-
platek lze uhradit v účtárně městského úřadu.

Každý, kdo si chce pořídit čtyřnohého ka-
maráda, by se měl nejprve informovat, jaké
mu z toho plynou povinnosti, a to nejen po-
platkové, ale i kam se psem vstupovat může a
kam nikoliv, o úklidu po svých psech na veřej-
ných prostranstvích ani nehovořím, to by mělo
být pro každého držitele psa samozřejmostí.

Obecně závazné vyhlášky a informace
vztahující se k poplatkům ze psů, nebo k pra-
vidlům pro volný pohyb psů na veřejných
prostranstvích, lze získat na internetových
stránkám Města Nové Hrady www.novehra-
dy.cz, případně na MěÚ – odboru životního
prostředí Nové Hrady. OŽP – Vaněk Z.

Trefa Nové Hrady
v novém „kabátě“

Jednota s.d. České Budějovice zrekonstru-
ovala a dne 22.4.2008 znovuotevřela zmoder-
nizovaný supermarket Trefa Nové Hrady.

Prodejní plocha prodejny je zvětšena o více
než 100 m2, nově je zaveden prodej výsekové-
ho masa, dopek pečiva, je rozšířen úsek uze-
nin, lahůdek, cukrářských výrobků, mléčných
výrobků a pečiva. Novinkou je zavedení pro-
deje stáčeného vína a květin.

Zákazníkům jsou v supermarketu nabízeny
osvědčené výrobky od místních a regionálních
výrobců, kde je zaručen původ a kvalita.

Všem zákazníkům supermarketu Trefa
Nové Hrady přeje Jednota s.d. České Budě-
jovice příjemný nákup.

foto: Jednota, s.d.

foto: Jednota, s.d.
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FINANČNÍ PODPORA Z PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÉ
PAMÁTKOVÉ ZÓNY A MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE

Program regenerace je program, který
v rámci státní podpory Ministerstva kultury
ČR poskytuje finanční příspěvky městům a
obcím, na jejichž území je prohlášena Měst-
ská památková zóna (dále jen MPZ) nebo
Městská památková rezervace (dále jen
MPR) a kde je schválen městský program re-
generace. Finanční prostředky z Programu
poskytuje pouze Ministerstvo kultury ČR
(dále jen MK) v souladu s ročním rozpisem.
Při výběru měst a stanovení výše finanční pod-
pory v Programu se posuzuje, do jaké míry
město splňuje podmínky Programu, který-
mi jsou zejména existence a kvalita městské-
ho programu regenerace, územně plánovací
dokumentace a úroveň a výsledky činností
místní pracovní skupiny. Dále se přihlíží
k přiměřeným finančním potřebám na zachová-
ní památkových hodnot v území MPZ a MPR.
Tyto potřeby předkládají města, po předchozím
projednání s příslušným výkonným orgánem
státní památkové péče a Národním památko-
vým ústavem, k posouzení a vyhodnocení MK
v rámci každoroční ankety zjišťující aktivitu
jednotlivých měst v Programu.

Příspěvky se poskytují za účelem záchra-
ny, zachování a zhodnocení památkových
hodnot a na podporu oprav objektů, kde do-
chází k využití pro kulturně výchovnou nebo
jinou veřejně prospěšnou činnost a kde bude
provoz a údržba zajišťována právnickou, popř.
fyzickou osobou neziskového typu. Příspěvky
poskytované v programu jsou přísně účelové,
mohou být použity jen na úhradu prací zabez-
pečujících uchování souhrnné památkové

hodnoty kulturní památky, nikoliv na
modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu
vlastníka, ani na práce investiční povahy.

Ve správním území Města Nové Hrady se
nachází Městská památková zóna Nové
Hrady, která byla prohlášena vyhláškou Jiho-
českého kraje (dříve KNV) ze dne 19.11.1990
o prohlášení památkových zón ve městech a
obcích Jihočeského kraje. Její hranice jsou za-
neseny do grafické části dokumentace. Hrani-
ce vnitřní určují charakter památkové zóny,
hranice vnější dotvářejí charakter památkové
zóny.

Na základě zásad MK ČR zasílá Město
Nové Hrady každoročně Rekapitulaci akcí
obnovy (soupis městských a soukromých kul-
turních památek) pro konkrétní rok, které jsou
vybírány z městského programu regenerace a
jeho pravidelných aktualizací. Poslední aktu-
alizace na období 2008 až 2013 byla prove-
dena a schválena zastupitelstvem Města
Nové Hrady na konci loňského roku a ze
schváleného seznamu objektů jich bylo pro
rok 2008 vybráno 17 (10 objektů ve vlastnic-
tví města, 7 objektů ve vlastnictví soukro-
mých majitelů) Z původních 13 soukromých
majitelů objektů, kteří byli osloveni a obesláni,
jich 8 využilo možnost zapojit se do programu,
jeden nesplnil všechny stanovené podmínky.

Kulturní památky, které jsou uvedeny
v Rekapitulaci akcí, vybírá a zhodnocuje Pra-
covní skupina Programu regenerace. Ta
byla založena rozhodnutím rady Města No-
vých Hradů jako pracovní a konzultační orgán
pro rozhodování v otázkách revitalizace a re-

generace historického jádra Nových Hradů a
jejími členy jsou Mgr. V. Hokr, Ing. F.
Štangl, J. Tomášek, I. Bartoš, M. Mrkvič-
ková, Ing. arch. A. Vinařová, Ing. arch. S.
Kopecký, Mgr. T. Rolínek, L. Prášil, Ing.
P. Kříha, R. Kříhová a Jihočeský kraj –
krajský úřad, Odbor kultury, památ. péče
a cest. ruchu. A právě Pracovní skupina vybí-
rá, hodnotí a rozhoduje, které kulturní památ-
ky nakonec v daném roce získají finanční
podporu. Rozhodnutí Pracovní skupiny záleží
nejen na celkové finanční podpoře získané
z Programu regenerace MK na daný rok, ale
též záleží na nutnosti, naléhavosti a závažnosti
požadovaných (nutných) oprav.

V letošním roce získalo Město Nové Hrady
z Programu regenerace od Ministerstva kultu-
ry ČR finanční příspěvek ve výši 590 tis. Kč
(v roce 2006 to bylo 420 tis. Kč , v roce 2007
to bylo 400 tis. Kč). Na základě usnesení Pra-
covní skupiny byly v letošním roce, v rámci
Programu regenerace, vybrány a finančně pod-
pořeny tři objekty ve vlastnictví města (domy na
náměstí a to č.p. 43, č.p. 11 a č.p. 59) a jeden
ve vlastnictví soukromého majitele (Klášter
v Nových Hradech). Na financování podpoře-
ných akcí se v souladu s podmínkami Programu
spolupodílejí také samotní vlastníci nemovitých
kulturních památek.

Díky této finanční podpoře z Programu re-
generace Ministerstva kultury ČR se městu,
již několik let, daří zachovávat historický
vzhled o hodnoty kulturních památek.

za Město Nové Hrady Romana Kříhová

Budeme mít zase
rozkvetlé město?
Některé zahrádky jsou už plné žlutých

nebo červených květů, což všem připomíná,
že naše procházky po městě budou zas o něco
barevnější a pestřejší. A také rozkvetlejší,
čímž „nenápadně“ avizujeme další ročník let-
ní inspirativní soutěže Rozkvetlé město 2008.
Při vyhlašování loňských vítězů jsme slibova-
li, že pravidla soutěže trochu pozměníme a do-
plníme o nějaké nové prvky. O tom všem se
dozvíte ještě před tím, než nám léto zaklepe
na dveře, tedy v červnovém čísle Novohrad-
ského zpravodaje. K.J.

Nová japonská stříkačka v Údolí
Členové SDH Údolí u Nových Hradů děkují

městu Nové Hrady za poskytnutí finančního
příspěvku na pořízení nové přenosné hasičské
stříkačky TOHATSU. V sobotu 18. dubna se
tak splnil sen všem členům naší zásahové jed-
notky, když velitel sboru Jiří Matějka a zástup-
ce velitele Roman Lust po řádném proškolení
ve firmě ZHT přivezli z Hranic na Moravě naši
novou stříkačku. Nutno ještě podotknout, že
tuto dalekou cestu podnikl náš velitel v krátké
době již podruhé, když týden předtím společně
se starostou města Nové Hrady Mgr. Vladimí-
rem Hokrem a starostou SDH Údolí Mgr. To-
mášem Rolínkem byli na Moravě dojednat
podmínky prodeje.

Náš sbor si novou stříkačku zaslouží a zce-
la určitě využije k účinné ochraně života a
zdraví občanů a jejich majetku. Vždyť jen
v minulém roce 2007 jsme se s počtem tech-
nických výjezdů a zásahů u požárů umístili
mezi jednotkami SDH na 5. místě v celém Ji-
hočeském kraji. Zde bychom rádi pogratulo-
vali našim kamarádům z SDH Nové Hrady,
kteří byli dokonce první.

Technický stav naší staré hasičské stříkač-
ky již bohužel neodpovídal požadavkům pro
hlavní činnost SDH Údolí, který, jakožto ne-
dílná součást výjezdové zásahové jednotky
JPO II při likvidaci požárů, zajišťuje dodávky

vody z vodních zdrojů do hasících cisteren.
Přesněji řečeno, naše stříkačka byla po namá-
havém roce nefunkční, což bylo nahlášeno a
evidováno i u HZS v Českých Budějovicích.
Pro další činnost jednotky bylo proto nezbytně
nutné vybavit sbor stříkačkou novou.

Proto bychom ještě jednou rádi poděkovali
městu Nové Hrady za rychlý a vstřícný přístup
při řešení vzniklé situace a finanční podporu,
díky níž mohla být nová stříkačka zakoupena.
Uvědomujeme si, že částka na zakoupení stří-
kačky není nejmenší, a proto SDH Údolí ini-
cioval a společně s městem připravil žádost
o grant, který vyhlásil Jihočeský kraj na pod-
poru činnosti jednotek SDH a ze kterého by se
část prostředků městu mohla vrátit. V součas-
né době je žádost o grant podána a čekáme,
zda budeme úspěšní.

Ať už však bude výsledek jakýkoliv, již
dnes můžeme říct, že nová stříkačka jedno-
značně přispěje k ještě větší motivaci členů
jednotky pro další práci a zároveň se stane na
další desetiletí jistotou pro zásahovou jednot-
ku a chloubou celého našeho sboru.

Ať se „Japonce TOHATSU“ u nás v Údolí
daří.

Mgr. Tomáš Rolínek, starosta SDH Údolí
(foto: SDH Údolí)
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JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ
v době opravy mostu v Byňově pro období od 5. května – 30. června 2008

Trasa Nové Hrady – Byňov Trasa Nové Hrady – Jakule
přes Nakolice, Žofinku

Trasa Byňov - Nové Hrady

Trasa Jakule – Nové Hrady
přes Žofinku, Nakolice
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Technické služby města Nových Hradů
náměstí Republiky 43, 373 33 Nové Hrady

vyhlašují

výběrové řízení
na pozici

KNIHOVNICE
Městské knihovny

Nové Hrady
název územního samosprávního celku:
Město Nové Hrady
druh práce a místo výkonu práce:
knihovnická činnost a vedení provozu kni-
hovny, technické zajištění vydávání Novo-
hradského zpravodaje, spolupráce na orga-
nizačním zajištění kulturních a společen-
ských akcí města Nové Hrady

požadované vzdělání: SŠ

další požadavky:
• knihovnický kurs nebo vzdělání tohoto

zaměření vítáno
• znalost práce na PC, výborná znalost

českého jazyka, základní znalost cizího
jazyka (NJ, AJ), řidičský průkaz sk. B

• komunikativnost, kreativita, časová fle-
xibilita, zájem o sebevzdělávání

platová třída odpovídající druhu práce: 7

zkušební lhůta: 3 měsíce
lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději do 21. 5. 2007 do 12 hodin
předpokládaný nástup: 1.7. 2008
místo a způsob podání přihlášky:
výhradně písemné přihlášky zaslané poš-
tou nebo doručeny osobně na podatelnu
TSM přijímají Technické služby města
Nových Hradů náměstí Republiky 43,
373 33  Nové Hrady
Náležitosti písemné přihlášky:
• jméno, příjmení a titul zájemce
• datum a místo narození zájemce
• státní příslušnost zájemce
• místo trvalého pobytu zájemce
• datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• profesní životopis (údaje o dosavadním

zaměstnání a o odborných znalostech a
dovednostech)

• zdůvodnění a motivace zájmu o pozici
knihovnice (v rozsahu 1 str. A4)

• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

ZO KSČM společně s KČP
zve všechny občany

na pietní akt k uctění památky
padlým při příležitosti

63. výročí osvobození
Československa,

který se uskuteční
8. května 2008 od 17.00 hodin

u hrobu Rudoarmějců
na místním hřbitově před hrobkou.

OPRAVA MOSTU
na hrázi Byňovského rybníku

– informace pro občany města a osad
Plánovaná oprava mostu v blízkosti Byňo-

va by měla být zahájena 5. května 2008. Jestli-
že přibližně měsíční trvání prací na dokončení
úseku za železničním přejezdem a úpravy pře-
jezdu samotného znamenaly pro všechny ob-
čany a firmy komplikace z hlediska dopravy,
přinese oprava mostu v Byňově kompletní
uzavření na dobu 3,5 měsíce.

Investorem stavby je stejně jako v případě
celé silnice od Třeboně k našemu městu Jiho-
český kraj.

Vzhledem k délce uzávěrky a množství do-
tazů bych rád prostřednictvím NZ poskytnul
občanům informace o nejdůležitějších dopa-
dech této akce, a to zejména z hlediska do-
pravní obslužnosti.

1/ Autobusová doprava
Po jednání s ČSAD Jihotrans a.s. byl vy-

tvořen jízdní řád, který by měl platit od mo-
mentu, kdy dojde k uzavření mostu. Jízdní řád
autobusů byl dojednán na základě požadavků
občanů a osadního výboru pro Byňov, Jakuli a
Štiptoň tak, aby došlo k zabezpečení základ-
ních dopravních spojů pro školáky i dospělé.
Myslím si, že se v dané situaci podařilo zajistit
více než adekvátní spojení v pracovních dnech.
Víkendové spoje jsou omezené, což vychází
z velmi nízké vytíženosti těchto spojů.

Jízdní řád bude ČSAD Jihotrans vyvěšen
na autobusových zastávkách, pro větší pře-
hlednost jsem však vytvořil hlavní základní
přehled, ze kterého jsou nejenom patrné změ-
ny, ale doplnil jsem také několik informací
o vytíženosti některých spojů či upřesnění
o návaznosti autobusů.

Navržený jízdní řád bude průběžně moni-
torován a jsme s ČSAD Jihotrans a.s. domlu-
veni na pravidelných schůzkách ohledně
vytíženosti jednotlivých linek. Na základě
zkušeností z prvních dvou měsíců pak bude
stanoven jízdní řád pro období školních prázd-
nin.

2/  Zajištění dostupnosti pro pěší
Vím, že se mezi občany rozšířila informace

o tom, že po odstranění mostu nebude zajištěn
přechod pro pěší. Na základě jednání s členy
osadního výboru jsme však již v dostatečném
předstihu informovali Jihočeský kraj o nut-
nosti zajištění náhradního řešení v podobě láv-
ky. Na náš písemný požadavek jsme nedostali
písemnou odpověď, nicméně alespoň z ústní-
ho sdělení vyplývá, že náš požadavek byl ak-
ceptován a přechod pro pěší bude zajištěn!

3/ Objízdné trasy pro automobily
Řešení opravy mostu neumožňovalo opra-

vu „po částech“, protože je nutno větší část
starého mostu zbourat a poté postavit nový

most, který bude při pohledu od Jakule
posunut mírně vpravo a dojde tak k narovnání
celého úseku silnice. Vytvoření náhradního
mostu v blízkosti nebylo investorem schvále-
no, proto byly stanoveny MěÚ Trhové Sviny,
odborem dopravy a silničního hospodářství
objízdné trasy.

Zatímco u nákladní dopravy asi nebylo
možno řešit situaci jinak, u osobních automo-
bilů byly od počátku velké výtky, a to zejména
k délce objížďky. Naším záměrem bylo pomo-
ci občanům a snažili jsme se najít jiné, přede-
vším kratší varianty. Cesta přes byňovské
„letiště“ ke Kahounu byla jednou z nich, nic-
méně cesta by potřebovala nejprve opravu,
která byla vyčíslena na více než 600 000,-Kč.
Další možností byla cesta z Byňova přes Dlou-
hé hráze k Tomkovu mlýnu, ale i zde by byla
investice příliš vysoká a neekonomická z hle-
diska dalšího využití.

Společně s místostarostou Ing. Kasanem
jsem proto jednal s panem Ing. Žemličkou
/Lesy ČR/ ohledně možného průjezdu osob-
ních automobilů Kapinosem pro místní obča-
ny a zaměstnance firem z Jakule. Pan Ing.
Žemlička nesouhlasil s dohodou o průjezdu,
protože nemohl z důvodu nakládky a průjezdu
nákladních automobilů se dřevem převzít od-
povědnost za bezpečnost dopravy a cizích
osob v komplexu Kapisnosu.

S dotazem na možné řešení situace jsme se
tedy opětovně obrátili na MěÚ Trhové Sviny,
odbor dopravy a silničního hospodářství s tím,
že jsme požadovali nové projednání za účelem
stanovení objízdné trasy přes komplex Kapi-
nosu pro osobní automobily do 3,5 tuny. Vý-
sledkem naší žádosti bylo opakované jednání
s Lesy ČR a nakonec se nám podařilo dospět
k dohodě o průjezdu automobilů do 2,5 t přes
Štiptoň k Tomkovu mlýnu s tím, že automobi-
ly nebudou uhýbat z označené objízdné trasy a
umožnění vjezdu do Kapinosu bude ukončeno
po skončení opravy komunikace a mostu
v Byňově. Vzhledem k probíhající těžbě a od-
vozu dřeva je nutno v celém úseku počítat
s možností složitějšího průjezdu /řidiči osob-
ních aut by měli dát přednost projíždějícím
soupravám se dřevem/. Prosím též občany,
aby věnovali zvýšenou pozornost dopravnímu
značení.

Doplňková objízdná trasa přinese snadnější
dostupnost bydliště i zaměstnání. Věřím tedy,
že občanům alespoň částečně zmírní komplika-
ce, které oprava komunikace a mostu u Byňova
vyvolá.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta
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Návštěva z Francie
Na konci března navštívila naše město vzácná návštěva z městečka

Vaulx-Vraucourt ze severofrancouzského kraje Artois, který je koléb-
kou šlechtického rodu Buquoyů. Právě částečně společná historie stála
na počátku spolupráce, která směřuje k uzavření oficiálního partnerství
a společných aktivit na úrovni spolků, sportovních organizací, města či
mikroregionů.

Po sérii osobních setkání došlo již v loňském roce k navázání ofi-
ciálních jednání o spolupráci a po loňské únorové návštěvě Francie
jsme byli velmi rádi, že jsme mohli našim přátelům oplatit jejich pohos-
tinnost a především jim představit město Nové Hrady a jeho okolí, aktivi-
ty našich organizací, spolků a také „novohradské“ Jihočeské univerzity.

Francouzští hosté přijeli do Nových Hradů jako představitelé obce
Vaulx-Vraucourt a vlastivědného spolku se zaměřením na historii As-
sociation Carthophile et Historique de Vaulx-Vraucourt /dále jen
ACHVV/. Francouzskou „delegaci“ vedl pan Christian Dessognis - pre-
sident ACHVV a radní Vaulx-Vraucourt, kterého doprovázela i jeho
manželka Josiane /tajemnice ACHVV/. Dalšími hosty byli vicepresi-

dentka ACHVV a vedoucí její genealogické
sekce Marie-Pierre Jaument, její manžel Alain
/zastupitel Vaulx-Vraucourt odpovědný za
oblast sportu/, člen ACHVV Daniel Meunier
/vedoucí sekce zabývající se obnovou pev-
nostních podzemních chodeb v Bapaume/,
jeho žena Therese a Marcel Degardin /člen
Asociace a odborník na Maginotovu linii/
s manželkou Monique. Paní Monique nám
také osobně předala poselství od svého bratra
Jean-Paula Delevoye, který je starostou města
Bapaume /6 km od Vaulx-Vraucourt/ a fran-
couzským ombudsmanem.

Městečko Vaulx-Vraucourt bylo v minu-
losti jedním ze sídel hraběcí rodiny Buquoyů,
jejíž členové byli svobodnými pány z Longue-
val, barony z Vaux /v dnešní francouzštině
Vaulx/ a hrabaty z Buquoy. Longueval, Buqu-
oy /dnes Bucquoy/ a Longueval jsou malá
městečka, která se nacházejí jen několik kilo-
metrů od sebe v okolí města Bapaume. Asi
nejznámějším městem a centrem celého kraje
je však Arras, který asi budou znát nejen mi-
lovníci sladké Manon…

Během krátké, třídenní návštěvy došlo nejenom k prohlídkám histo-
rických objektů ve městě a okolí, ale také k jednání o dalších společ-
ných aktivitách na úrovni spolků a obcí. Obdrželi jsme pozvání k další
návštěvě, která by již měla být rozšířena o další spolky či aktivity /spo-
lupráce škol, sportovních organizací, společných kulturních akcí ad./.
Vzájemné poznávání a přiblížení provázaných i neprovázaných histo-
rických období a současnosti našich měst a regionů by pak měly podpo-
řit výstavy, které by ve Francii i u nás představily obě bývalá
longuevalsko-buquoyská panství od středověku do současnosti. Všech-
ny společné kroky budou připravovány také ve spolupráci s velvysla-
nectvím Francouzské republiky /mimochodem sídlící v Praze v bývalém
buquoyském paláci/ a s osobní podporou Jeho Excelence francouzské-
ho velvyslance Charlese Friese a jeho poradce pro spolupráci a kulturu
J. - M. Berthona.

Pomoc při přípravě přislíbila i českobudějovická pobočka Alliance
Francaise de Boheme du Sud. Spolupráce s Alliance Francaise již byla
zahájena a město Nové Hrady se stalo jedním z jihočeských měst, kde
se konaly Dny francouzské kultury. Letošní koncert francouzského
šansonu dua Dag a Claire tak byl první vlaštovkou a věřím, že v příštím
roce připravíme pro zájemce o frankofonní kulturu další program, včet-
ně výstav, koncertů či ukázek francouzské kuchyně. Mgr. V. Hokr

Během tří dnů navštívili naši hosté v doprovodu starosty města historic-
ké památky N. Hradů a okolí. Při návštěvě Nového zámku byli Doc.
RNDr. Daliborem Štysem CSc. seznámeni s historií zámku, jeho součas-
ným využitím a hlavními badatelskými úkoly. Ing. Lukáš Šácha /předse-
da Novohradské občanské společnosti/ pak představil projekty NOSky,
které byly směřovány k cestovnímu ruchu a historii Novohradska.

Při oficiální části programu představil president ACHVV a radní
Vaulx-Vraucourt pan Christian Dessognis historii i současnost
Vaulx-Vraucourt a kraje Artois. Společenské akce, při které došlo k na-
vázání kontaktů a řešení budoucí spolupráce, se zúčastnili také další
představitelé Města Nové Hrady, zástupci Jihočeské univerzity, Akade-
mie věd ČR, ZŠ Nové Hrady, SDH Nové Hrady, členové kulturní komise
další pozvaní hosté.

Během závěrečného večera v radniční restauraci se ukázalo, že jazyková bariéra nebude problé-
mem. Na fotografii zleva Pavel Podzimek, Ing. Radek Kolář, Marcel a Monique Degardinovi,
starosta města Mgr. V. Hokr, Marie-Pierre a Alain Jaumentovi, Christian a Josiane Dessogniso-
vi a Therese a Daniel Meunierovi.

foto: M. J.

foto: M. J.

foto: M. J.



květen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 11

MAS nabízí podporu projektům
z Programu rozvoje venkova
Místní akční skupina (MAS) Sdružení Růže je seskupení aktivních

lidí, představitelů obcí, neziskových organizací i podnikatelů, jejímž
cílem je aktivně podporovat harmonický rozvoj regionu Sdružení Růže
(území 23 obcí od Srubce až po Nové Hrady a Dolní Dvořiště).

MAS různým subjektům v regionu zprostředkuje dotace z Programu
rozvoje venkova na projekty, které přispívají k naplňování cílů MAS.
V uplynulých čtyřech letech MAS takto podpořila téměř 50 projektů
v celkové výši 22,5 milionů Kč.

V letech 2008 – 13 bude MAS Sdružení Růže 2x ročně vyhlašovat
výzvu k podávání projektů podle specifických opatření, které naplňují
strategii MAS. Žadatelé budou moci žádat o dotaci ve výši 100 tis. –
1 mil. Kč, která dle typu žadatele může dosahovat až 90% celkových
nákladů na realizaci. Během následujících 6ti let takto MAS přerozdělí
na 70 mil. Kč. Pro případné uchazeče o dotaci bude MAS pořádat školí-
cí semináře (příprava projektu, jeho administrace atd.)

Aktuální informace budou zveřejňovány prostřednictvím místních
zpravodajů, webových stránek obcí i MAS.

A jaké aktivity budou podporovány?

Specifické opatření Podporované aktivity

Infrastruktura
pro kvalitu vzdělávání

Vytváření a zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj lidských zdrojů a současně realizace vlastních vzděláva-
cích programů. Projekty zaměřené pouze na jeden z výše uvedených záměrů nebudou podporovány.

Infrastruktura pro
předškolní výchovu

Vytváření lepších materiálních a prostorových podmínek pro předškolní výchovu v MŠ i mateřských centrech.
Každý předkládaný projekt by měl být podložen analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách.

Konkurenceschopnost
zemědělství

Podpora výkonnosti zemědělských subjektů a zpracovatelských podniků, rozvoj nových odbytišť pro zemědělské
produkty, podpora marketingu zemědělských výrobků, zlepšování kvality výrobků a podpora oblasti výroby potra-
vin. Projekty mohou být doplněny o aktivity zaměřené na investice do zemědělských staveb a technologií (rekon-
strukce staveb), včetně nezbytných manipulačních ploch pro živočišnou a rostlinnou výrobu.

Konkurenceschopnost
cestovního ruchu

Rekonstrukce nebo výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení, půjčoven sportovního vybave-
ní a objektů a ploch pro sportovně rekreační vyžití. Kooperace dvou či více subjektů zapojených v území MAS do
poskytování těchto služeb. Projekty by měly být podloženy analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných
službách.

Konkurenceschopnost
mikropodniků

Zakládání nových mikropodniků nebo rozvoj mikropodniků v podnikatelských činnostech zařazených do těchto
sekcí Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ):
CB 14 (Těžba a úprava ostatních nerostných surovin), D (Zpracovatelský průmysl), F (Stavebnictví), G (Ob-
chod;opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost, s výjimkou oddílu 51);
Nezbytná je kooperace dvou či více subjektů do poskytování těchto služeb.

Podmínky pro sociální
služby a zdravotní péči

Vytváření a zlepšování materiálně technických a prostorových podmínek pro poskytování sociálních služeb nebo
pro zdravotní péči. Projekty mohou být zaměřeny na pouze jeden z obou účelů a měly by být podloženy analýzou
současné nabídky a poptávky po příslušných službách.

Podmínky pro volný čas Rozvoj a modernizace infrastruktury potřebné pro plnohodnotné trávení volného času v oblasti kultury, sportu, tra-
dičních spolkových aktivit a neformálních výchovných aktivit pro děti a mládež

Podmínky pro kultivací
životního prostředí
obcích

Zlepšování vzhledu obcí prostřednictvím úprav veřejných prostranství a na jejich využití pro vytvoření zázemí pro
společenské, kulturní, spolkové, environmentální a spolkové aktivity, včetně dětských hřišť.
Předpokladem pro získání podpory bude příprava projektu za aktivní účasti veřejnosti. Preferovány budou projek-
ty multifunkčního zaměření.

Podmínky pro ochranu
zdraví a majetku obyvatel

Investice do technických opatření vedoucí k zvyšování ochrany zdraví a majetku obyvatel měst a obcí v území
MAS, zejména v oblasti prevence, ale také vytváření materiálně technických podmínek pro organizace, které chrá-
ní zdraví a majetek občanů a organizací působících v území MAS (například SDH).

Podmínky pro ochranu
a rozvoj kulturního
dědictví venkova

Investice spojené s udržováním, obnovou a zhodnocováním nebo využitím kulturního dědictví venkova. Prefero-
vány budou projekty, které v sobě spojí obnovu a následné využití objektů kulturního dědictví pro nekomerční akti-
vity v oblasti rozvoje lidských zdrojů a kulturních aktivit.
Projekty by měly být podloženy analýzou současné nabídky a poptávky po příslušných aktivitách.

Od letošního roku má MAS sídlo i kancelář v Borovanech, kde je možné si sjednat konzultaci k možnosti zapojení do činnosti MAS, popřípadě
k možnosti čerpání dotace z Programu rozvoje venkova na opatření naplňující cíle MAS. Pro případné uchazeče o dotaci bude MAS pořádat školí-
cí semináře (příprava projektu, jeho administrace atd.)

Kontakty: Zuzana Guthová Jarkovská, Žižkovo náměstí 107 (zadní trakt radnice),
tel.: 724 643 050, 386 327 055, e-mail: guthova@cb.gin.cz, http://mas.sdruzeniruze.cz

MO ČSSD uspořádala besedu
„Nechali jste se na předváděcí akci zlákat nabídkou výhodné do-

volené a uzavřeli smlouvu o užívání apartmánu na Kanárských os-
trovech?“

„Kdy nepodepisovat reklamační protokol?“

„Jak číst v potravinových obalech?“

„Jak kupovat a reklamovat boty, auto, oděvy,…?“

Jednoduše: „Jak nenaletět a jak se bránit nekalým praktikám pro-
dávajících, jak odolávat klamavé reklamě a dalším nešvarům, které
vytahují lidem peníze z kapes ?“

Tyto a mnoho dalších spotřebitelských otázek a problémů vysvět-
lovala ve čtvrtek 17.4.2008 v Kinosále Nové Hrady paní Libuše Ou-
lehlová ze Sdružení obrany spotřebitelů. Beseda byla velmi zajímavá
a všichni účastníci dostali nepřeberné množství užitečných informací.
Vstup na besedu byl zdarma, a tak každý, kdo nevyužil této příležitos-
ti, přišel o mnoho cenných rad pro běžný „spotřebitelský život“.

S. Kovářová
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Činnost Mysliveckého sdružení Nové Hrady v uplynulém roce
V měsíci březnu proběhla v mysliveckém

sdružení Nové Hrady výroční členská schůze,
na které jsme bilancovali uplynulý myslivec-
ký rok. Vítaným a milým hostem naší schůze
byl starosta města Nové Hrady pan Mgr. Hokr
Vladimír, kterému jsme tak mohli poděkovat
za pozitivní a vstřícný přístup vedení města
k naší organizaci.

V loňském roce se udělalo hodně práce a
bylo skutečně co hodnotit. Zejména se nám
podařilo úspěšně dokončit budování klubovny
mysliveckého sdružení a získali jsme tím dů-
stojný prostor k dalšímu rozvíjení své spolko-
vé činnosti. Klubovnu jsme vlastně svou
schůzí otevírali a při této příležitosti jsme měli
tu čest ocenit dlouhodobou, obětavou práci na-
šich členů a tak pánové Máša Josef, Brychta
Zdeněk, JUDr. Krupauer, ing. Štěpánek,
Šnokhaus Josef, Chalupa Karel, Klíma Jan a
Maxa Vlastimil byli slavnostně jmenováni
čestnými členy Mysliveckého sdružení Nové
Hrady. Všichni jmenovaní mají dlouholeté a
nezpochybnitelné zásluhy na budování, roz-
voji a udržování tradic myslivecké spolkové
činnosti v Nových Hradech, byli a jsou nám
vzorem pravodatných myslivců a ochránců
přírody. Do příštích let jim přejeme především
pevné zdraví a mnoho bohatých mysliveckých
zážitků v našem kolektivu.

Rovněž jsme ocenili práci dalších členů
MS Nové Hrady, kteří v uplynulém roce nejví-
ce přispěli k úspěšné bilanci naší práce. V loň-
ském roce odpracovali členové MS Nové
Hrady při různých mysliveckých a společen-
ských akcích celkem 2590 hodin, které jsme
také z části museli věnovat na odstraňování
následků větrné kalamity, zdarma jsme napří-
klad pomáhali při úklidu zámeckého parku a
dále jsme opravovali poškozená myslivecká
zařízení, zničené krmelce, zásypy a posedy.
Velice vysoko a kladně hodnotíme práci pana
Karla Ottenschlägera, který se nezištně a obě-
tavě věnuje práci vedoucího kroužku Mladých
myslivců a ochránců přírody s pěknými vý-
sledky v jejich soutěžích. Myslivecké sdružení
také uspořádalo, pod vedením pana Kopřivy
Ladislava, tradiční myslivecký ples s přeboha-

tou mysliveckou tombolou, bohužel účastníků
plesu se nesešlo takové množství, které by od-
povídalo vyloženému úsilí a prostředkům na
organizaci  plesu.

Na výroční členské schůzi bylo zvoleno, na
pětileté období, nové vedení mysliveckého
sdružení, které bude řídit předseda MS Nové
Hrady pan Jiří Vicány. Myslivecké sdružení
má v současné době 65 členů a hospodaří na
pronajaté honitbě o výměře 4 295 Ha, jejímž dr-
žitelem je Honební společenstvo Nové Hrady.

V myslivecké práci jsme se věnovali pře-
devším chovu drobné pernaté zvěře. Do honit-
by jsme vypustili 1500 ks kachny divoké a
750 ks bažanta obecné. Vypuštěná drobná
zvěř byla z poloviny určena pro společné lovy
MS a z poloviny k zazvěření revíru. Výnosy
z poplatkových honů, (hony prodané zahranič-
ním lovcům za účelem získání finančních
prostředků) byly zpět investovány do mysli-
vecké činnosti. Další finanční prostředky jsme
získali například prodejem lovu spárkaté zvěře
a prodejem zvěřiny, organizováním placených
brigád u zemědělských organizací, příspěv-
kem od Měst. úřadu v Nových Hradech, Ho-
nebního společenstva Nové Hrady, granty
a každý člen ročně přispívá na činnost mysli-
veckého sdružení částkou 1000,-Kč. Veškeré
takto získané prostředky jsme opět investovali
do myslivecké činnosti. Například jsme na-
koupili krmivo pro zimní přikrmování zvěře
za 150 000,- Kč, zaplatili jsme za pronájem
honitby 64 000,- Kč, uhradili jsme elektrickou
energii, materiál na výstavbu klubovny a mys-
liveckých zařízení, léčiva pro zvěř atd., cel-
kem jsme za loňský rok proinvestovali více
jak 400 000,- Kč. Jak vidíte, myslivost skuteč-
ně není levnou záležitostí.

Bohužel trvalý růst cen, například pro nás
důležitého jadrného krmiva (pšenice, oves,
ječmen, kukuřice, krmné směsi) se nepříznivě
odráží i v nákladech mysliveckého sdružení a
tak budeme zřejmě nuceni přehodnotit a ome-
zit zejména chov a vypouštění bažantů a ka-
chen do přírody v letošním roce. Staráme se
také o zvyšování úživnosti honitby, udržujeme
řadu mysliveckých políček pro zvěř, kde pěs-

tujeme převážně topinambury a oves pro pří-
mou spotřebu zvěří. Členové se také starají
o 50 krmelců a 40 slanisek pro zvěř spárkatou
to je zvěř srnčí, daňčí, jelení a divoká prasata a
30 zásypů a krmítek pro přikrmování zvěře
drobné do které počítáme, bažanty, kachny,
zajíce a koroptve.

V současné době nám dělá největší starost
neustálé zvyšování stavů černé zvěře (prase
divoké), kde hrozí neúměrné zvyšování škod
zejména na zemědělských pozemcích. Po le-
tošní mírné zimě lze očekávat další enormní
nárůst početních stavů černé zvěře nejen
v naší honitbě ale i v honitbách sousedních, a
proto jsme přijali řadu opatření s cílem zvýšit
zájem o lov a stavy regulovat. V loňském roce
se nám podařilo ulovit 52 ks černé zvěře.

V této souvislosti uvádím hlavní druhy
zvěře, které se v naší honitbě vyskytují, nejpo-
četněji je zastoupen srnec obecný, prase divo-
ké, dále zde žije daněk skvrnitý, jelen lesní,
liška obecná, jezevec lesní, kuna lesní a skal-
ní, ondatra pižmová. Ze zvěře drobné je to zej-
ména kachna obecná, bažant obecný, zajíc
polní, polák velký, polák chocholačka, husa
velká, kormorán černý. Dále například, lyska
černá, holub hřivnáč a doupňák, hrdlička lesní
a zahradní, koroptev polní, jestřáb lesní, káně
lesní a rousná a samozřejmě straka obecná,
vrána obecná ale i krkavec velký, čáp černý,
jeřábek lesní, vydra říční, psík mývalovitý,
orel mořský, výr velký a další. Druhová sklad-
ba novohradské přírody je skutečně pestrá a
bohatá a to je samozřejmě i hlavním smyslem
a cílem myslivosti - trvale udržovat a rozvíjet
kvalitu a biodiverzitu životního prostředí.
Chceme mít v přírodě kvalitní a zdravé popu-
lace různých druhů zvěře. Věřím, že nám po-
může i široká veřejnost třeba jen tím, že se
v přírodě a k přírodě budeme chovat slušně a
ohleduplně, budeme dodržovat základní pra-
vidla, zákony a normy. Ohlídáme si domácí
mazlíčky, především kočky a pejsky, které ne-
necháme volně pobíhat a rušit zvěř v jejím do-
mově. Zkrátka chovejme se v přírodě tak, jak
se slušní lidé mají na návštěvě chovat.

V loňském roce se nám také podařilo navá-
zat spolupráci se Střeleckým klubem Nové
Hrady, uspořádali jsme malou střeleckou sou-
těž a snad se nám podaří v těchto setkáních
pokračovat. Máme i nadále zájem navazovat
vzájemně prospěšnou spolupráci s dalšími spo-
lečenskými organizacemi v Nových Hradech.

Zároveň chceme pochopitelně hlavně pok-
račovat ve svých aktivitách a myslivecké práci
tak, abychom co nejlépe a racionálně naplňo-
vali výkon práva myslivosti v souladu s tradi-
cemi a posláním myslivosti jako společensky
prospěšné aktivitě v přírodě a věnovat se své
zálibě v kolektivu lidí, kteří chtějí a dokáží vě-
novat svůj čas a nemalé prostředky k ochraně
přírody, chovu zvěře a péči o zvěř v naší krás-
né novohradské honitbě. Leoš Brychta

myslivecký hospodář MS Nové Hrady
foto: MS N. Hrady



květen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 13

V pátek, 18. dubna, se uskutečnilo v restauraci U Václava neformální a příjemné setkání býva-
lých zaměstnanců Střední zemědělské a rodinné školy Nové Hrady. Škola, která byla založena
v roce 1958 sídlila na novohradském zámku, jehož prostory opustila v roce 1999.

Komplexní pozemková úprava
Zúčastnil jsem se zahájení řízení pro kom-

plexní pozemkovou úpravu katastru Nové
Hrady. Smyslem schůzky vlastníků byly in-
formace a volba sboru zástupců. Akci organi-
zuje pozemkový úřad, který si pro tyto práce
najal prováděcí firmu a vše platí stát.

Mám za to, že občané by měli být informo-
váni o zásadní akci, která na dlouhou dobu
ovlivní nejen využívání přírodních podmínek
pro zemědělskou výrobu, ale také vzhled kra-
jiny, o které tvrdíme, že je naším klenotem.

O potřebnosti a správnosti komplexní úpra-
vy katastru není třeba pochybovat. Nashro-
máždila se řada důvodů. V Nových Hradech
byly vyjasněny majetkové poměry Buquoyů,
jsou známi noví vlastníci, došlo k velkoploš-
ným úpravám stát.statkem pro využití velké
mechanizace, spousta remízků vzala za své,
nerovnosti terénu a meze srovnány, mnohé po-
zemky změnily majitele, byly provedeny i res-
tituce zabraného majetku po odsunu po válce.

Je třeba v terénu i v papírech upřesnit hra-
nice co koho je, odkud kam, pozemky pokud
možno scelit pro možnost efektivního obdělá-
vání, je třeba vytyčit cesty, propustky, hospo-
daření s vodou. Mám za to, že jedním z cílů je
zjistit , zda v katastru nezbývá státní půda, kte-
rou by bylo možno prodat. Při úpravách se vy-
rovnají hranice, je možné, že vlastník získá za

své pozemky jiné ve stejné kvalitě jinde v ka-
tastru.

O co mi jde, když píšu tento článek? Přede-
vším o to, že nahlédnutím do zákona jsem zjis-
til, že účastníky řízení jsou pouze vlastníci
pozemků a kritériem je zemědělská výroba.
Každý však ví, že něco jiného je intenzita ze-
mědělské výroby někde v Polabí nebo na
Hané a jiná v pohorských oblastech. Krajina,
tedy katastr u nás, už dnes a v budoucnu čím
dál více bude plnit kromě výroby i další funk-
ce, krajinářské, ekologické, rekreační, měl by
to být prostor trvale udržitelného rozvoje
všech složek. Škoda, že ministerstvo zeměděl-
ství nemá žádnou koncepci rozvoje venkova,
ačkoli by nyní byla příležitost napravit hříchy
na venkovu a ukrojit pro něj z porce
700miliard z fondů EU aspoň část. Čtyři pilíře
chystané ODS pro následující období nazvané
reformou v zemědělství jsou jen propaganda,
protože hned první pilíř chce:zvýšit kvalitu ži-
vota na venkově. Co to je? Jaký to má konkrét-
ní obsah a jakými cestami toho dosáhneme?
Města zpracovávají strategické plány rozvoje,
venkov nic!

Zpátky k pozemkové úpravě v Nových
Hradech. Účastníky řízení, kromě vlastníků,
však není nikdo, kdo by oprávněné širší poža-
davky při úpravách hájil. Zákon o nich mlčí. Je
možné, že prováděcí firma splní úkol ke spo-

kojenosti všech, ale měly by být (jako účastní-
ci řízení) slyšeny i názory nezemědělců,
ochranářů, myslivců a dalších, kteří mají v ka-
tastru své zájmy.

V průběhu jednání nám byly promítnuty
záběry z již provedených komplexních po-
zem. úprav některých katastrů. Nebyl jsem
nadšen, spíše naopak, když jsem viděl ty reali-
zované polní cesty nalajnované podle pravítka
podobně jako naše Stropnička ve Štiptoni, ty
betonové můstky bijící v krajině do očí. Mys-
lím si, že by šlo tyto úpravy provést citlivěji a
že by to měli už v průběhu zpracování pohlídat
ti, kteří budou dbát, aby krajina byla: zemský
ráj to na pohled. Úkolem po zpracování je ela-
borát vyvěsit k posouzení veřejností. Jistě bu-
dou shromažďovány připomínky. Využijte
možnosti vyjádřit se. Nemůže to být záležitost
jen zpracovatelů, vlastníků a sboru zástupců,
zvlášť když je složen především z vlastníků
největších. J. Maryška

Koželužna, veřejné
prostory a kameny

Ještě nevíte kde je v našem městě budo-
va zvaná Koželužna, co se v ní děje a jak to
tam vypadá? Tak to jste možná už jedni
z mála. A pokud o ní skutečně ještě nevíte,
tak se zeptejte svých dětí. Ty už jí navštívi-
ly několikrát a v květnu budou mít zase jed-
nu příležitost,  tentokrát trochu netradiční.

Vstup do Koželužny lemují dva travna-
té záhony a k zadní části budovy přiléhá
malý zelený dvorek. Tato dvě místa by
měla postupně ožít a trochu změnit svou
stávající podobu. O to by se měly přičinit
děti ze školní družiny, které se pokusí na-
vrhnout jaké rostliny zde vysadit a jakými
dalšími přírodninami místo oživit. Jejich
nápady budou utříděny a za pomoci zkuše-
ných zahrádkářů pak vytvoří společný návrh
na vylepšení těchto prostranství. A nezůstane
jen u návrhu. Podle něj pak necháme děti
měnit, tvořit, sázet a „pracovat“!

Tato plánovaná aktivita je součástí tzv.
tvůrčích dílen pořádaných ve školní druži-
ně, o kterých Vás průběžně informujeme.
Možná si někteří vzpomínáte na první tvůr-
čí řezbářskou dílnu v loňském prosinci, pak
to byla dubnová výtvarná tvůrčí dílna (po-
drobněji v tomto čísle NZ) a ta poslední
bude tedy zaměřená na úpravu venkovních
veřejných prostorů.

Než se děti pustí do práce, jedna prosba
k dospělákům: věnujte nám větší oblé a
hladké kameny, na které lze malovat. Dě-
kujeme. Více o květnovém „pracování“
u Koželužny se dozvíte ve školní družině
U Klouzajícího sluníčka při ZŠ Nové Hrady.

K. Jarolímková
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Mateřská škola v knihovně
Knihovnice Jaroslava Janošková pozvala na návštěvu do knihovny

nejstarší děti z mateřské školky, většinou předškoláky, aby jim ukázala
„malý svět knížek“. Pro některé z dětí to byla první návštěva a kontakt
s takovým množstvím knih, jiné už knihovnu znaly díky svým starším
sourozencům či rodičům. Na připravené minivýstavce knih, kde byly
hlavně pohádky, říkadla nebo encyklopedie, jednoznačně nejvíce za-
ujali dinosauři a jiní veleještěři. Nezbývá než si přát, aby takovýto bez-
prostřední zájem o tajemství v knihách zůstal dětem i za pár let. K.J.

ASPV a KIC Nové Hrady zvou děti
v neděli 1.6.2008 od 14.00 hodin

na

DEN DĚTÍ
do zámeckého parku, kde se na ně budou těšit

nejrůznější pohádkové postavičky.
Po procházce parkem bude pro děti připraven

na hřišti TJ oheň a vuřty na opékání.

AVZO technických sportů ZO Nové Hrady pořádá

DĚTSKÝ DEN
Datum konání: sobota 31. května 2008
Místo konání: sportovní střelnice

u “Zevlova mlýna” v Nových Hradech
Začátek střelecké soutěže: 10 hodin dopoledne
Střelby: mladší děti – vzduchovka na terč + překvapení

starší děti – malorážka na terč + překvapení
Občerstvení: opečené buřty co kdo sní!
Ceny: přijďte se podívat!

KIC Nové Hrady nabízí

zájezd pro děti a rodiče

DIVADLO KOUZEL
Pavla Kožíška

Profesionální a nevšední kouzelnická podívaná
pro děti i dospělé

„Magická esa“
Na cestě ještě jedno malé zastavení podle

časových a fyzických možností dětí.

Sobota 7.6.2008,
Líbeznice u Prahy,

www.divadlokouzel.cz

Čas odjezdu bude upřesněn přihlášeným účastníkům zájezdu.

Cena 400 Kč (dospělí),  300 Kč (děti)

Kontakt KIC N. Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208

Změny v Městské knihovně Nové Hrady podpořené Ministerstvem kultury ČR
V lednu tohoto roku podaly Technické služby města Nových Hradů

žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu odboru umění a knihoven Minis-
terstva kultury ČR, a to na podprogram „Informační centra veřejných
knihoven“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven
(VISK3). Žádost byla podána prostřednictvím projektu Změna knihov-
ního systému LANius na systém Clavius a rozhodnutím z 1.4.2008 jí
bylo vyhověno v požadované výši 51 000,-Kč.

Změnou knihovního systému by mělo v Městské knihovně Nové
Hrady dojít od září 2008 ke zlepšení služeb čtenářům, k snadnější ko-
munikaci s bázemi regionálních a Národní knihovny, k lepšímu zapoje-

ní do veřejné sítě knihoven a k využívání systému výpůjček z větších
knihoven.

Součástí projektu je i vytvoření webové prezentace knihovny na
stránkách města Nové Hrady, zkvalitnění prezentace činnosti knihovny a
jejích nových aktivit, které by pomohly rozšířit stávající počet čtenářů.

V souvislosti s rozšířením pracovní náplně a aktivit knihovnice do-
jde během letních prázdnin nejen ke změně výpůjčního systému, ale i
ke změně personální. To by mělo vést k většímu zapojení do celorepub-
likových aktivit knihoven, k sledování nejnovějších trendů v doplňko-
vých činnostech knihoven a k úzké spolupráci s mateřskou a základní
školou v našem městě. K. Jarolímková

foto: KIC foto: KIC
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Malovaný týden
ve školní družině

Ve školní družině U Klouzajícího sluníčka se v rámci tvůrčího týdne
od 14. do 18. dubna každé odpoledne žehlilo. Nikoli však prádlo, ale
obrázky. Zpočátku ani děti nevěřily, co všechno je možné se žehličkou
a voskovkami vytvořit, ale stačilo několik pokusů a originální obrázky
vytvořené technikou enkaustika byly na světě. A byla jich spousta.

Díky výtvarně zkušené paní Dermové začaly děti velmi rychle „ča-
rovat“ a vytvořily svoje barevné světy plné fantazie, které začaly „exis-
tovat“ během několika vteřin. Stačilo se jen na obrázek podívat a každý
tam našel tu svoji krajinu, vodo-
pády, hory, kameny, rostliny, a
možná i útržky svých snů.

Většinu obrázků vystavily děti
s paní Dermovou a paní vychova-
telkou Dorotovičovou v Koželuž-
ně, aby se mohli i rodiče a další
lidé podívat a potěšit barevnou
fantazií. V sobotu 19. dubna byla
výstava otevřena od 10 do 17 ho-
din, vstupné bylo zdarma. Při tvůr-
čí dílně spolupracovaly mimo paní
Dermové i paní Hlinšťáková a
paní Doležalová, a tak jim tímto
děkujeme za věnovaný čas a po-
moc.

Materiál a výtvarné pomůcky
byly zakoupeny z finančních
prostředků projektu Senioři měs-
tu, který podpořila Nadace České
spořitelny a Nadace OSF Praha
v rámci programu Senioři vítáni.

K. Jarolímková

Ptáci zatím neodletěli
Třetí dubnová sobota patřila dětem, které si rády malují a tvoří.

V Koželužně jim byly celý den otevřeny dveře a připraveno dvacet růz-
ných ptačích předloh, které pak mohly děti podle své barevné fantazie
dotvářet. Ačkoli byly ptačí předlohy určeny především malým malí-
řům, málokterý „dospělý doprovod“ odolal, aby si nevzal štětec a barvy
a vybarvil si svého originálního ptáka.

Štětců, barev i předloh bylo dostatečné množství pro všechny, a tak
vznikly zhruba čtyři desítky nejrozmanitějších a pestrých „zobanů“.

Každý čerstvě vymalovaný pták dostal i své nové jméno, takže se pod
jednou střechou setkali například Štěbetalka, Dorka a Dick, Sýkorka
zelená, Třebák, ptáci Líbáci nebo Indiánská babička.

Vzhledem k tomu, že počasí tu sobotu bylo příliš větrné a ptáci by
uletěli do nenávratna, pověsili jsme je všechny za kolíky na šňůru v Ko-
želužně a tam si budou viset do doby, než je vystřídá další výstava.

K.Jarolímková

foto: KIC

foto: KIC

foto: KICfoto: KIC
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Květnový program v novohradském
klášteře a farnostech

� 5.5. – Jarní sbírka šatstva
Novohradský Klášter Božího Milosrdenství organizuje ve spolu-
práci s diakonií Broumov charitativní sbírku šatstva. Očištěné
oděvy lze nosit do kláštera do 5. května.

� 11.5. – Svatodušní pouť na Dobré Vodě
V neděli 11. května o slavnosti Seslání Ducha svatého proběhne
na poutním místě Dobrá Voda u N. H. slavná mše svatá.
Začátek poutní mše bude v 10.30.
Po skončení udělí novokněžské požehnání P. Peter Šabo.
Svoz autobusem je zajištěn v následující časy:
Nové Hrady – 10.00, Horní Stropnice – 10.10.

� 13.5. – Fatimský den na Dobré Vodě
V úterý 13. května proběhne tradiční měsíční pouť na Dobrou
Vodu. Začátek světelného procesí bude v 18.00 v chrámových
ambitech.
Svoz autobusem je zajištěn v následující časy:
Kaplice – 17.00, Trhové Sviny – 17.00,
Nové Hrady – 17.20, Horní Stropnice – 17.30.

� 25.5. – Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně
Mše svaté začínají ve farnostech jako obvykle.
V Nových Hradech (mše sv. 9.00) bude po mši svaté následovat
procesí kolem novohradského kláštera se čtyřmi zastaveními a
eucharistickým požehnáním.

Francouzské písničky pod radnicí
V páteční podvečer, 4.4.2008, se z Restaurace pod radnicí ozývala živá
francouzská hudba. Své vystoupení zde totiž měla dvojice francouzských
písničkářů Dag a Claire, která k nám zavítala na pozvání starosty měs-
ta. Sympatický hudební pár u nás vystoupil v rámci dubnových Dnů fran-
couzské kultury v Českých Budějovicích a Jihočeském kraji. K.J.

Okénko do knihovny
Hill, Tobias: Kryptograf. Tato kniha je prvním románem anglic-

kého spisovatele Tobiáše Hilla, který byl přeložen do češtiny. Autor
zde rozvíjí pozoruhodný příběh o kódech, lásce a penězích, který se
odehrává v kulisách Londýna nedaleké budoucnosti.

Zuzana Růžičková a Marie Kulijevyčová: Královna cembala.
Životní osudy Zuzany Růžičkové a její vzpomínky na osobnosti hudeb-
ního světa. Příběh děvčátka toužícího po hře na klavír. Příběh radostné-
ho dětství, ale také utrpení v koncentračním táboře.

Heyerová, Georgette: Debora. Ustaraná lady Mablethorpeová
žádá poručíka svého syna, bohatého a cynického Maxe Ravenscara,
aby mladého Adriana dostal z drápů dívky z hráčského doupěte: ne-
zkušený mladík se s ní chce oženit. A jak vše dopadne? Dozvíte se až
si přečtete tento milostný román anglické spisovatelky.

Becnel, Rexanne: Na první pohled. Uznávaná autorka romantic-
kých příběhů napsala dlouhou řadu úspěšných románů, přeložených
v zápětí do mnoha jazyků. S oblibou čerpá atraktivní náměty z různých
etap historie, například z doby bojů, intrik a vášní ve 12. století. Román
Na první pohled je příběhem dívky Abby,která se musí vyrovnat se
smrtí matky a později i svého  otce.

Leonová, Daniela: Vražda v muzeu. Pro milovníky detektivek vy-
chází napínavá kniha, která nám přiblíží další případ benátského komi-
saře Brunettiho. Komisař řeší spletitou krádež v benátském muzeu,
následné vraždy, kde je zapletena  dokonce italská mafie.

Gregor, Dalibor. Krnínský, Jan Matěj a Poullain, Chantal jsou
autoři půvabné knihy fotografií ze života Chantal Poullain. Knihu vy-
dalo jihočeské Nakladatelství Růže, s. r.o. České Budějovice a textem do-
plnil Jan Matěj Krnínský. Kniha má název Krása koní z Camargue.

Hrubín, František: Říkadla pro celý den a taky navečer. František
Hrubín patří již po několik generací mezi nejoblíbenější a také nejvyhle-
dávanější tvůrce poezie pro děti. Tento nový výběr veršů, ilustrovaný Lu-
cií Lomovou, přináší mnohá pozapomenutelná říkadla, která vyšla
doposud pouze v časopise Mateřídouška, o jejíž vznik se v roce 1945
František Hrubín zasloužil. Knižně však vycházejí poprvé.

Černá, Olga: Poklad starého brouka. V nové knížce Olgy Černé
tentokrát nekouzlí baterka, ale les. Pro všechny děti, co si v lesním šeru
staví města z klacíků, mechů a kůry a přátelí se s jejich obyvateli…

J. Janošková, knihovnice

INFORMACE Z REGIONU

POZVÁNKA DO KAPLICE
� 21.4. – 21.5.

pondělí až pátek 10.00 – 16.00 hodin
Výstava „PRŮNIKY“
Jana Pešková /obrazy/, Vladimíra Konvalinková /keramika/,
Stanislava Konvalinková /keramické objekty/,
Katarína Nováková /keramická plastika/.
Kulturní dům Kaplice, malý sál v I. patře

� 16. květen, pátek
DISCO SHOW,
Kulturní dům Kaplice

� 17. květen, sobota od 14.00 hodin
MÁJOVÉ SKOTAČENÍ
Pořádá a srdečně zve PS Poutníci,
Městský park

POZVÁNKA DO ČESKÝCH VELENIC
� 3.5. Vitorazská jízda

8. ročník zahájení cyklosezony do 9.00 hod.
registrace účastníků na stadionu TJ LOKO České Velenice
večer OLDIES disco v KD Beseda od 20. 00 h.

� 3.5. Májová zábava
na Rychtě pořádá Obec Baráčníků
od 20.00 hod., vstup 60,- Kč, hrají Flamendři

� 11.5. „Oslava svátku matek“ se Senior klubem v KD Beseda
od 14.00 hod., hrají Flamendři, vstup 60,- Kč

foto: KIC
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LIDÉ  Z RADNICE – Kulturní a
informační centrum Nové Hrady

V květnovém čísle Novohradského zpravodaje Vám přinášíme
úvodní část miniseriálu o lidech z novohradské radnice. Cílem minise-
riálu by mělo být podrobnější nahlédnutí do pracovní náplně, aktivit a
činnosti zaměstnanců městského či stavebního úřadu, abyste měli větší
představu o tom, co a kde můžete požadovat či získat, jaká rozhodnutí a
povolení vám zde vystaví, s čím vám mohou poradit. Věříme, že tyto
informace uvítají nejen ti, kteří se na úřady teprve chystají, ale i ti, kteří
už mají s nimi nějakou zkušenost.

A protože těmi, kteří pro vás Novohradský zpravodaj připravují,
jsou pracovníci kulturního a informačního centra, začínáme minise-
riál jimi.

Kulturní a informační centrum Nové Hrady má sídlo na novohrad-
ském náměstí v přízemí radnice a je otevřeno od pondělí do pátku od 8
do 16 hodin (červen – srpen do 17 hod.), květen až září je otevřeno i
o víkendech. Provoz KIC zajišťuje Martina Kolářová (zaměstnanec
Města Nové Hrady) a Květa Jarolímková (zaměstnanec TSM N. Hra-
dy). V předchozím období jste mohli v prostorách KIC najít i paní Her-
mínu Mocovou, která zde zastupoval Impulsní přeshraniční centrum
Sdružení Růže (zaměstnanec Sdružení Růže), ale v letošním dubnu se
její kancelář přesunula do Borovan. V době letní turistické sezony zde
dvoučlenný tým doplňují ještě studenti středních či vysokých škol.

Ačkoli obě pracovnice KIC jsou samostatnými referentkami s vy-
mezenou pracovní náplní, společně vytváří souhrn služeb a aktivit pro
místní občany i návštěvníky Nových Hradů a regionu.
Informační část zajišťuje či informace zprostředkuje
Martina Kolářová:
1. informační servis – obsluha u informačního pultu a veřejného inter-

netu, vyhledávání informací prostřednictvím internetu (jízdní řády,
otevírací doby institucí, atd.), vysílání městského rozhlasu, zasílání
rozhlasových zpráv elektronickou poštou, aktualizace interneto-
vých stránek města

2. nákup a prodej informačních, propagačních a upomínkových ma-
teriálů

3. správa a aktualizace databáze ubytovatelů v N. Hradech a okolí
4. spolupráce s Jihočeskou centrálou cestovního ruchu a Jadernou

elektrárnou Temelín (sponzor KIC), zajištění účasti města na veletr-
zích cestovního ruchu

5. příprava inzertní části Novohradského zpravodaje
6. spolupráce na přípravě prostor v Koželužně při pořádání akcí města

či jiných subjektů
7. řízení projektů turisticko – informačního charakteru

Kulturní část zajišťuje či informace zprostředkuje
Květa Jarolímková:
1. pořádání kulturních a společenských akcí ve městě – koncerty, vý-

stavy, divadla, tvůrčí dílny v Koželužně, alternativní  pořady
2. spolupráce s Kulturní komisí města a Základní školou N. Hrady na

akcích pro děti a mládež
3. pořádání zájezdů do divadel a na koncerty do jiných měst, spoluprá-

ce s kulturními a informačními centry v regionu, předprodej vstupe-
nek na akce pořádané KIC

4. zajištění obsahové stránky a vydávání Novohradského zpravodaje,
propagace vlastních akcí, příprava podkladů pro Regionální mě-
síčník

5. zajištění provozu Kina Český dům – dramaturgická část, rezervace
ubytování v ubytovně Český dům

6. spolupráce na provozu KIC v době letní turistické sezony
7. řízení projektů kulturně – společenského charakteru

Kontakty na KIC Nové Hrady:
Telefon: 386 362 195, 602 150 208

kic@novehrady.cz, infoc@novehrady.cz, www.novehrady.cz

Květa Jarolímková (vlevo) je na snímku s kolegy z ostatních center a
kulturních institucí našeho regionu. V loňském roce se podařila navá-
zat užší spolupráce s Českými Velenicemi, Horní Stropnicí, Benešovem
nad Černou, Kaplicí, Pohorskou Vsí, Dolním Dvořištěm, Ledenicemi a
Borovany. Díky tomu se podařilo uskutečnit několik společných zájez-
dů do divadel a na koncerty, což by v případě malého zájmu lidí z jedné
obce nebylo možné. Spolupráce funguje i na bázi informační, kdy se sna-
žíme navzájem propagovat svoje akce na více místech, a to prostřednic-
tvím zpravodajů nebo v místě KIC.

Martina Kolářová (vlevo) na KIC při obsluze u informačního pultu. Od
května do září je o informace o Nových Hradech a Novohradsku velký
zájem, a tak doplňují stálé zaměstnance v hlavní turistické sezoně i
brigádníci.

foto: KIC

foto: KIC

foto: KIC
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Sobota 3.5.2008, 20.00 hodin

� Asterix a Olympijské hry
Asterix a Obelix jsou zpět! A tentokrát vás
čeká příběh plný sportovního zápolení mezi
Galy a jejich soupeři z celého světa. A při tom
všem se odvážný mladý Gal Alafolix vášnivě
zamiluje do řecké princezny Iriny. Spolu s As-
terixem a Obelixem a za pomoci jejich čarov-
ného elixíru se vydá do Řecka s cílem vyhrát
nejen Olympijské hry, ale i srdce princezny
Iriny.
Mládeži přístupné, česky, 117 min., 55 Kč

Středa 7.5.2008, 20.00 hodin

� Zlatý kompas
Náš svět je jenom jedním z mnoha. Kromě něj
existuje nesčetně dalších světů, které se tomu
našemu mnohdy podobají. Některé odlišnosti
jsou ovšem nadmíru pozoruhodné. Ve světě
Zlatého kompasu má každý člověk svého dae-
mona, který je součástí jeho duše, má podobu
zvířete a existuje mimo lidské tělo. Mezi člo-
věkem a jeho daemonem panuje nesmírně sil-
né pouto: vnímají navzájem svoje myšlenky,
nálady i pocity. V dětství může daemon měnit
podobu podle vlastního přání, ale jakmile člo-
věk dospěje, získá jeho daemon definitivní
stálou podobu. V takovém světě žije Lyra Be-
lacqua, dvanáctiletý sirotek vyrůstající pod
dohledem scholárů na Jordánské koleji v brit-
ském Oxfordu. Poslal jí sem ještě jako malou
její přísný strýček, badatel lord Asriel. Lyra
ještě nic netuší, ale její život se už brzy od zá-
kladu změní. Podle dávného proroctví má prá-
vě ona rozhodnout o osudu nejen vlastního
světa, ale i všech ostatních...
Mládeži přístupný, české titulky, 113 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 10.5.2008, 20.00 hodin

� Monstrum
Tahle noc změní život všem. A některým ho
ukončí. Producent J. J. Abrams, autor originál-
ních a velmi sledovaných televizních seriálů
Alias a Ztraceni tentokrát připravil výjimečný
zážitek pro diváky kin. S jeho thrillerem Mon-
strum vás čeká stoprocentní adrenalinový zá-
žitek, s jakým jste se v kinosále určitě ještě
nesetkali (?).
Přístupné od 15 let, české titulky, 84 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 14.5.2008, 20.00 hodin

� Kausa CIA
Thriller Kauza CIA nás zavádí hluboko do
temného světa Ústřední zpravodajské služby a
špionáže.1939, život mladého Edwarda Wil-
sona (Matt Damon) se zásadně změní, když na
Yaleské univerzitě vstoupí do mocného tajné-
ho spolku Skull & Bones. Jako ctižádostivý
student udá z čirého vlastenectví svého oblíbe-
ného profesora (Michael Gambon) kvůli jeho
sympatiím k nacistům. Tímto krokem získá
přátele ve federální vládě, která ho najme na

několik tajných operací. Jako tajný agent musí
celý život volit mezi svou okouzlující manžel-
kou (Angelina Jolie) a loajalitou k CIA, mezi
věrností a zradou...
Přístupný od 15 let, české titulky, 167 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 17.5.2008, 20.00 hodin

� Let´s Dance 2
Když vzpurná Andie, která nadevše miluje
Street Dance, začne studovat na Marylandské
škole umění, snaží se zapadnout a přitom si
udržet starý styl života. Když spojí své síly
s nejlepším tanečníkem školy Chasem, aby
vytvořili formaci a zvítězili v taneční soutěži
The Street, najde způsob, jak žít svůj sen a při
tom propojit své dva oddělené světy.
Mládeži přístupný, české titulky, 98 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 21.5.2008, 13.45, 17.00 hodin

� Kronika rodu Spiederwicků
Dům prastrýce Spiderwicka, do kterého se
sourozenci Jared, Simon a Mallory právě při-
stěhovali, vypadal už na první pohled velmi
záhadně. A druhý pohled jim stačil k tomu,
aby vytušili, že je na téhle divné adrese čeká
největší dobrodružství jejich života. Kronika
rodu Spiderwicků je adaptací populární stej-
nojmenné knižní série (vyšla i u nás), ve které
ožívá fantastický svět obývaný ještě fantastič-
tějšími bytostmi. “Strašidelné domy skrývající
řadu tajemství, fantastické světy se spoustou
úžasných bytostí, to všechno nás lákalo, když
jsme byli malí, a myslím, že se děti od té doby
nezměnily,” říká producent Mark Canton.
Mládeži přístupný, 95 min., vstupné 40 Kč

Středa 21.5.2008, 20.00 hodin.

� 3:10 Vlak do Yumy
Bezcitný a sebevědomý pistolník Ben Wade
(Russell Crowe) se svou bandou zločinců a
vrahů přepadnou poštovní dostavník. Bez mi-
losti postřílejí všechny členy doprovodu a
uloupí velkou sumu peněz. Jenže každý jed-
nou udělá chybu. Obávaný vůdce bandy Wade
je zatčen. Rančer Dan Evans (Christian Bale)
má dluh, který není schopen splatit. Za 200$ se
přidává k eskortě dobrovolníků, která Wadea
musí živého dopravit k soudu v Yumě. Po ces-
tě se oba protivníci, kteří jsou každý z napros-
to rozdílných světů, snaží získat respekt toho
druhého. Oba tuší, že tahle cesta rozhoduje
o jejich dalším osudu. Čas se krátí a vlak do
Yumy odjíždí ve 3:10…
Přístupný od 12 let, české titulky, 117 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 24.5.2008, 20.00 hodin

� Pokání
Příliš bujná fantazie dvanáctileté “budoucí
spisovatelky” Briony Tallisové odstartuje tra-
gický příběh, který nenapravitelně změní osu-
dy tří lidí. Vinou vlastní nezralosti a série

nedorozumění nařkne mladého zahradníka
Robbieho Turnera (James McAvoy) ze znásil-
nění nezletilé sestřenice. Nadaný chlapec, kte-
rý původně mířil na lékařskou fakultu, končí
ve vězení. Toto obvinění ale ničí život i její
sestře Cecilii (Keira Knightley), která Robbie-
ho bezhlavě milovala. Když si záhy už o něco
starší Briony (Romola Garai) uvědomí, co na-
páchala, je už pozdě…
Přístupný od 15 let, české titulky, 122 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 28.5.2008, 20.00 hodin

� Soukromá válka pana Wilsona
Pád sovětského impéria měl na svědomí jedi-
ný člověk. Charlie Wilson. Děvkař, alkoholik,
příležitostný uživatel drog a kongresman, kte-
rému se podařilo vyhnat Rudou armádu z Af-
ghánistánu, a tím odstartovat rychlý krach
komunistické říše. Stačilo dodat špatně ozbro-
jeným afghánským odbojářům kvalitnější zbra-
ně. Příběh, který je příliš šílený na to, aby
nebyl pravdivý, režíroval držitel Oscara Mike
Nichols (Absolvent, Na dotek), jemuž se před
kamerou sešla výjimečná herecká sestava v
čele s Tomem Hanksem, Julií Roberts a Phili-
pem Seymourem Hoffmanem.
“Dnes, snad víc než kdy jindy v dějinách, pla-
tí, že každý sedí na zadku a o všem jen speku-
luje. Je osvěžující vidět někoho, kdo se
skutečně rozhodl změnit historii,” říká režisér
Nichols o hrdinovi filmu, který se žánrově po-
hybuje na hraně mezi komediální satirou a
thrillerem, a to tak zdařile, že si “vykoledoval”
pět nominací na Zlatý glóbus a řada recenzen-
tů ho označila za jeden z nejchytřejších filmů,
které byly v roce 2007 natočeny.
Přístupný od 15 let, české titulky, 102 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 31.5.2008, 20.00 hodin

� Tahle země není pro starý
Kdybyste v pustině našli hromadu mrtvol a
auto s kufrem narvaným drogami a penězi
(přesně dvěma milióny dolarů), co byste udě-
lali? Vzali je nebo nechali ležet? Pádnou od-
pověď na tuhle pokušitelskou otázku dávají
bratři Coenové ve svém nejnovějším thrilleru
podle slavného románu Cormaca McCarthyho
Tahle země není pro starý. “Je to pravděpo-
dobně náš nejdrsnější a nejtemnější film,” říká
Joel Coen. Film začíná jako klasické kriminál-
ní drama a postupně na sebe navléká motivy,
které jsou stejně letité jako Bible a zároveň kr-
vavě aktuální jako titulky dnešních novin.
Schopnost odolávat pokušení, násilí coby nej-
častější řešení problémů, sebeobětování ve
jménu lásky a víra v naději, která opravdu
umírá až jako poslední.
Přístupný od 15 let, české titulky, 122 min.,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Květen 2008

Červen
A bude hůř, Kuličky, Karamazovi

Červenec
Lovec draků, Než ďábel zjistí, že seš mrtvej,
Smutek paní Šnajdrové

Kino – připravuje



20 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2008

Mistrovství České republiky v karate 2008
V sobotu 29. března 2008 v Litomyšli pro-

běhlo Mistrovství České republiky v karate, na
které se nominovalo celkem 280 závodníků.
Přestože ne všichni se nakonec šampionátu
zúčastnili, jednotlivé kategorie reprezentovaly
vrchol českého karate. Soutěžilo se v disciplí-
nách kata (souborná cvičení) muži, ženy a
muži tým, v devíti váhových kategoriích ku-
mite (sportovní zápas) a ve dvou soutěžích ku-
mite bez rozdílu hmotnosti.
Naše barvy hájil závodní tým ve složení:
předseda oddílu Martin Hermann, trenéři To-
máš Balík a Magda Pelechová a Martin Sláma
z Tsunami Dojo Prachatice, který byl člen na-
šeho kata týmu. Chyběl nám David Švenda,
který se společně s námi nominoval na MČR,
ale bohužel ze zdravotních důvodů nemohl na-
stoupit a účinně zasáhnout do bojů v nejtěžší
váhové kategorii v disciplíně kumite.

Do slavnostně vyzdobené
haly jsme nastupovali již
v osm hodin z důvodu včasné
prezentace jednotlivých dis-
ciplín. Již tradičně se začínalo
soutěží kata jednotlivců, kde
v prvním kole Magda podleh-
la závodnici z oddílu Kessl
Ryu Praha. Po jednotlivcích
nastupovaly týmy. Náš slože-
ný tým nastupoval pod označe-
ním Jihočeský tým a obsadil
3. místo za Relax sport klubem
a Národním týmem ČR. V této
kategorii se hodnotí sehranost
všech tří závodníků, sestava
musí být zacvičená bezchyb-
ně a ve finále se cvičí bunkai – praktická apli-
kace jednotlivých technik, kde se hodnotí
jejich technická náročnost, ale taky návaznost
a praktická využitelnost v boji s více útočníky.
Bronzová medaile z MČR v karate je historic-
ky prvním cenným kovem v této kategorii pro
náš oddíl.

V odpoledních hodinách začaly boje v dis-
ciplíně kumite, kde v prvním kole zvítězila
Magda nad soupeřkou Káňovou ze Shito ryu

Praha 4:1, bohužel v dalším zápase technický-
mi chybami neuspěla v souboji s Hepnarovou
z Trutnova.V postupu do repasáže prohrála
s Kubečkovou a tak okusila hořkost"brambo-
rového" čtvrtého místa. Tomáš neměl štěstí
v souboji s Mačákem ze Žatce, zápas skončil
nerozhodně a ani v prodloužení se žádný ze
závodníků neprosadil bodově a tak došlo na
vyhlášení bez bodů, kdy se přikloní panel roz-
hodčích složený z pěti členů poroty k jednomu

ze soutěžících a k našemu velikému překvape-
ní to tentokrát nebylo v Tomův prospěch.
Rozhodnutí se v těchto případech dělá tak, že
se hodnotí aktivnější bojovník, což Tomáš
rozhodně byl, ale bohužel tři rozhodčí měli
jiný názor. Náš borec v silně obsazené katego-
rii -80 kg skončil na 6. místě.

Do kategorie bez rozdílu hmotnosti nastupo-
vali Magda s Tomášem s velikým nasazením,
leč zápasy byly velmi složité a v některých pří-
padech zbytečně tvrdé, váhové, ale především
výškové rozdíly udělaly své a tak oba naši zá-
vodníci nakonec obsadili slušné 6. místo mezi
českou elitou. Naštěstí se vše obešlo bez váž-
nějších zranění a zkušenosti nasbírané určitě
využijeme v dalších soutěžích.

Turnaj v Litomyšli se organizátorům vyda-
řil na výbornou. Kromě plynulého chodu a
pěkných cen ozdobila soutěž i návštěva japon-
ského velvyslance v České republice Hideaki-
ho Kumazawy, který shlédl část finálového
bloku a předal ceny vítězům. Kromě něj nav-
štívili turnaj karate v Litomyšli také představi-
telé města i hejtman Pardubického kraje Ing.
Ivo Toman.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

foto: oddíl karate
foto: oddíl karate

foto: oddíl karate

foto: oddíl karate



květen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 21

Velikonoční turnaj:
Tento turnaj je mezi občany Nových Hradů

velmi oblíben, o čemž svědčí každoroční vy-
soká účast občanů. Letošní rok byl ve znamení
soubojů dvojic a také soubojů rodinných klanů
o lepší výsledek.

Velikonočního turnaje se zúčastnili cca
94 občané z Nových Hradů a okolí. V katego-
rii registrovaných jsme předali 15 cen, v kate-
gorii neregistrovaných bylo předáno 25 cen a
v kategorii dětí do 14 let bylo předáno 20 cen.
V kategorii dětí dostal cenu každý malý účast-

ník, ostatně tato praxe v této kategorii je naším
zvykem od začátku jejího zřízení.

Turnaj O pohár starosty města
Nové Hrady:

Na tomto turnaji se pravidelně schází pra-
covníci firem z Nových Hradů a okolí. Tohoto
turnaje se účastnilo 12 čtyřčlenných družstev
z podnikatelských subjektů působících v No-
vých Hradech a okolí. V tomto turnaji bylo
předáno celkem 20 hodnotných cen. Ceny jed-
notlivcům a družstvům předal starosta TJ So-
kol. Letos si první cenu z tohoto turnaje
odneslo družstvo ŽPSV.

Tyto hodnotné ceny jsme mohli rozdělit
také díky podpoře města Nové Hrady, které
nám poskytlo příspěvek ze svého grantového
programu na částečné pokrytí nákladů těchto
turnajů. Za TJ Sokol Nové Hrady

Stanislav Sladký, starosta TJ Sokol

PRVNÍ SPORTOVNÍ ZKUŠENOST!
Naše mladé gymnastické naděje si vyzkoušely prv-

ní závodní zkušenost. V pondělí 7.4.2008 se sedm
děvčat zúčastnilo regionální soutěže ČASPV ve spor-
tovní gymnastice jednotlivců a družstev v Českých
Budějovicích. Děvčata soutěžila poprvé ve čtyřboji –
akrobacie volná sestava, přeskok, hrazda, kladina/ lavič-
ka volná sestava a byla rozdělena do družstev podle roku
narození.

Celé naše družstvo Nových Hradů bylo sladěno do
jednotného cvičebního úboru a moc nám to slušelo, co
říkáte? Nadšení, píle a chuť našich malých gymnastek
si zasoutěžit byla na jejich výkonech znát.

Všechny gymnastky byly ohodnoceny krásnými
diplomy za účast v soutěži, ale největší radost měly, že
si mohly vyzkoušet zasoutěžit na takových závodech.

Konkurence byla veliká, ale naše heslo je: ,,Není
důležité vyhrát, ale zúčastnit se“!!! Velké poděkování
patří trenérce Zdeňce Tomáškové za vzornou přípravu
děvčat na tyto závody a příští rok se nám určitě povede
lépe!!!

SPORTU ZDAR! Marie Dorotovičová,
předsedkyně ASPV N.H.

AVZO  technických sportů ZO  Nové Hrady
vydává

PROPOZICE

veřejné střelecké soutěže

O POHÁR BURBON BARU
Datum konání: sobota 10.května 2008

Místo konání: sportovní střelnice u “Zevlova mlýna” v Nových Hradech

Časový rozvrh soutěže:
8:00-9:00 – prezentace závodníků  (přesně)
9:00 – zahájení střelec. soutěže

– velkoráž. pistole, 10+14 ran, terč + gongy – 1 kolo,
nutné 2 zásobníky

– velkoráž. pistole, 3+10 ran, 25m, MT 50x20
cca 14:00 – vyhlášení výsledků, předání cen

Protesty: písemně do 10 min. u hlavního rozhodčího – kauce 300Kč

Jury: Ředitel soutěže: Martin Němec
Hlavní rozhodčí: Jaroslav Búda
Rozhodčí a techn. zajištění: členové AVZO N. Hrady

Účastníci soutěže startují na vlastní nebezpečí, jsou povinni dodržovat
pravidla pro bezpečné zacházení se zbraní a řídit se pokyny organizátora
soutěže. Zbraně a střelivo dle zák. č.119/2002 Sb. Chrániče sluchu a
ochranné brýle povinné.
Nedodržení zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem může
být důvodem k vyloučení závodníka ze soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo časové či technické změny.

Občerstvení zajištěno

Turnajové klání v kuželně

foto: TJ Sokol

foto: TJ Sokol

foto: ASPV gymnastiky



22 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2008

III. ROČNÍK
FIT SOBOTY

Asociace Sport pro všechny pořádala pro
veřejnost již III. dopolední sobotní seminář
FIT SOBOTY 12.4.2008 v tělocvičně TJ
(hala). Jednou ročně se společně setkáváme a
prezentujeme nejnovější cvičební trendy pro
veřejnost. Program byl pestrý, začínala naše
nejmladší cvičitelka Zdeňka Tomášková
s AEROBIKEM, druhá Zdeňka Horelicová –
STEP AEROBIK, Marcela Michaleová –
PILÁTES a Marie Dorotovičová – POWER-
JOGA. Vyškolené cvičitelky ASPV na tomto
semináři mají třicetiminutový výstup, takže
obava z únavy nehrozí a ještě se příjemně po-
bavíme při cvičení. Letos jsme obohatili se-
minář o orientální tanec a tai-či pod vedením
lektorky Vlaďky Zítové z taneční školy
AMIRAH a pro zájemce i posilovnu s trené-
rem Tomášem Horelicou.

K FIT SOBOTĚ patří každoročně také FIT
TYČINKA, která nám dodá sílu a energii. A
nakonec se losují vstupenky o tři nádherné
ceny - letos – ( 1. místo: červené tepláky,
2. místo: overball – gumový cvičební míč a
3. místo: DVD – Hubněte do kondice s Vaš-
kem Krejčíkem). Tento seminář navštěvují ne-
jen místní, ale i děvčata z okolí jako je Horní
Stropnice, Borovany, Hartůnkov:,,Děvčata dě-
kujeme za váš zájem a jsme rádi, že se vám se-
minář líbil“.

PŘEKVAPENÍ, které patří k atmosféře to-
hoto dne je společný oběd, letos v REZIDENCI,
kde jsme se příjemně najedli, pobavili a se-
známili se s novými děvčaty.

Chci poděkovat cvičitelkám, lektorce i tre-
nérovi za vzornou a pestrou přípravu své lekce
a sponzorům TJ za věcné ceny, které nám
obohatí seminář.

Těšíme se na příští ročník a hojnou účast!
SPORTU ZDAR Marie Dorotovičová,

předsedkyně ASPV

SOUTEŽ PLAMEN
Dne 17. května 2008 se od 9:00 hodin

uskuteční na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady
finále soutěže dětí a mládeže v požárním sportu

“Plamen”
Klání mladých hasičů,

které potrvá po celý den,
se zúčastní více než 20 družstev.

Přijďte podpořit záchranářské naděje!!!

Novohradský hasičský sbor

foto: ASPV

foto: ASPV

foto: ASPV
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LÉTO S BUFFALLO BILLEM
Jestli nemáte program na letní prázdniny pojeďte na letní tábor

s „BUFALLO BILLEM“ a staňte se na chvíli kovboji a indiánkami na
divokém západě.

Nabízíme volná místa dětem s bohatou fantazií, které si rády hrají a
jsou ve věku 6 – 16 let. Jsme skauti ze střediska SIRIUS Kaplice a LST po-
řádáme na základně DÁLAVA u Ličova v době od 3.08. do 16.08.2008 za
3.100,- Kč/osoba (platba za tábor lze rozdělit na 3 splátky, dále je mož-
nost požádat zaměstnavatele o příspěvek na tábor z Fondu kulturních a
sociálních potřeb).

O bližší informace o táboře lze získat: u šerifa Buffalla Billa (p. An-
gyal) tel.: 606 598 063 nebo u asistenta šerifa Buffalla Billa (p. Aksamit)
tel.: 728 200 933, e-mail: Petr-Aksamit@centrum.cz, www.kometa.es-
tranky.cz Na všechny se těší ČERNÝ MUSTANG
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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

UHELNÉ SKLADY
STANĚK

u železničního nádraží
Suchdol nad Lužnicí

Otevírací doba: pondělí – pátek 7.30 – 16.00

telefon: 384 782 209
mobil: 723 738 553

Nabízím Vám:
černé uhlí, hnědé uhlí – bílinské

kostka 315,–  ořech1 304,–  ořech2 209,–

� Ceny jsou uvedeny včetně DPH, ekologické daně
� Doprava zdarma
� Uhlí je neustále uskladněno pod plachtami
� Možnost složení dopravníkem do Vaší uhleny
� Nejnižší ceny tohoto roku, platí do vyprodání zásob

www.uhli.unas.cz

příjímáme objednávky na brikety
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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
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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

��������
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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.

Kominictví
a obchodní činnost

Miroslav Jung, České Budějovice

� prodej kosmetiky, obuvi a hraček

� expresní kominické práce i do 24 hod.

GSM: +420 608 043 563
e-mail: kominictví.jung@centrum.cz

� ������������
� ����������������
� � !"���#"$�!%����%�
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Aleš
Kekrt

Školní 1152,
Trhové Sviny,

bývalý areál Fruty
tel.: 386 322 588,

mob.: 777 826 701

STŘEŠNÍ OKNA� PODLAHY� DVEŘE

Otevřeno:
Po, St: 9.00 – 11.30

12.30 – 16.30
Čt: 9.00 – 11.30

12.30 – 15.00
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� Hledám pronájem bytu 1+1 nebo garsonku. Cena kolem 5 000 Kč

Lokalita: Nové Hrady a okolí (Spěchá, nejlépe 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, pevnou linku a přípojka na plyn. Byt má rozlohu 77 m2. V zimě

možnost dobrého lyžování v Rakousku cca 20 km.
tel.: +420 732 726 959, e-mail: racing666@centrum.cz

tel.: 724 185 497, e-mail: ms-servis@seznam.cz
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