
Červenec 2008 číslo 7, ročník XIII Cena 5,- Kč

Divoženky v zámeckém parku při Dni dětí

V sobotu 21.6.2008 se uskutečnilo slavnostní
odhalení pamětní desky u příležitosti pobytu

„řeckých dětí“ v Nových Hradech v období ob-
čanské války v Řecku. Do města tak opět zavíta-
li ti, kteří u nás v padesátých letech pobývali,
pozdravit se se svými bývalými spolužáky při-
šli i někteří místní obyvatelé a u zámeckých
schodů zatančil a zazpíval Soubor řeckých pís-
ní a tanců.

Koncert Kamila Střihavky na hradním nádvoří v sobotu 28. června 2008.
A prázdniny jsou odstartovány!

Jednu noc na Karlštejně
můžete prožít i v Nových Hradech!

31. července 2008
21.00 hodin

Muzikál na nádvoří Státního hradu
v Nových Hradech.
(více uvnitř čísla)

Kulturní tipy na letošní prázdniny
Letošní prázdniny otevřelo naše Kulturní a informační centrum

Nové Hrady koncertem zpěváka Kamila Střihavky. Pětaosmdesát mi-
nut maximálního nasazení hlasu i těla na hradním nádvoří, nepřehléd-
nutelné charisma i příjemné jednání s fanoušky. Kdo by neodolal
alespoň jednomu snímečku… Děkuji všem pořadatelům a dobrovolní-
kům za pomoc při přípravě i zajištění koncertu.

Na další hudební červencové setkání vás zvu do zámeckého parku,
kde v rámci festivalu Novohradské Znění vystoupí např.Tomáš Kočko
se svým Orchestrem (letos dostane více prostoru než vloni), vynikající
kapela FLERET s hostem Jarmilou Šulákovou nebo Létající koberec.
Milovníci sborového zpěvu se zase mohou těšit na koncert Via Lucis
v podání Mezinárodního alikvotního sboru, který se uskuteční 12.7.
v novohradském kostele.

Divadelní bonbónek pro vás připravujeme na konec července, kdy
k nám přijede Divadlo Hluboká nad Vltavou a přiveze muzikálové
představení Jedna noc na Karlštejně. Toto představení mělo v loňském
roce velký úspěch na zámku v Hluboké n. Vlt., letos jej divadlo uvádí
na domovské scéně opět a k tomu dvě předsta-
vení odehraje i v dalších městech - v Nových
Hradech a Třeboni. Toto představení si určitě
nenechte ujít. Bude-li nám z húry přáno a po-
časí nezklame, přijďte 31.7. v 21 hodin na
hradní nádvoří.

Další divadelní představení pak bude hlav-
ně pro děti, jmenuje se O statečném Jankovi,
přiveze je k nám Divadlo Mrak a uskuteční se
v sobotu 9. srpna. A zase… Snad Mrak nepři-
láká mraky a my se budeme moci bavit na na-
šem hradním nádvoří.

Abychom nezapomněli ani na příznivce
dechovek a lidových písniček, tak pro ty je při-
praveno opět jedno podvečerní posezení na
náměstí u kašny. Tentokrát pro prima letní ná-
ladu zahraje Prima Quintet složený z Českých
Budějovic.

Kdo bude chtít s námi popojet trochu za
humna, může se vydat na Otáčivé hlediště do
Českého Krumlovu na operetku Cikánský ba-
ron. Rezervovat vstupenky můžete už nyní, . a
to na všechny výše uvedené kulturní tipy.

Přeji všem krásné léto a těším se na další
setkání na akcích pořádaných naším KIC.

K. Jarolímková (foto KIC)

Při sportovních hrách v MŠ prý vítězili všichni

3. ročník hudebního festivalu

Novohradské Znění 2008
Koncerty:

� Pátek 11.7.2008,
zámecký park, 19.30 hod.
Tomáš Kočko a OSCHESTR
Kapela FLERET a Jarmila Šuláková

� Sobota 12.7.2008,
kostel sv.Petra a Pavla, 18.00 hod.
VIA LUCIS
Mezinárodní alikvotní sbor

� Sobota 12.7.2008,
zámecký park, 20.00 hod.
Regina Lindinger, Gendos,
Žiarislav a Bytosti,
Létající koberec,
Patric Pelouch

(Podrobný program uvnitř čísla)
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Zápis z 12. schůze rady města
ze dne 14. 5. 2008

� 1. Kontrola usnesení z 11. schůze rady

města

Rada provedla kontrolu usnesení 11. schů-

ze rady města. Rada vzala na vědomí před-

loženou kontrolu usnesení z 11. schůze rady

města a nemá k ní připomínek.

� 2. Rozpočtová změna č.1

Rada obdržela žádost o schválení rozpočto-

vé změny č. 1 od paní Evy Stráské (správ-

kyně rozpočtu a účetní Městského úřadu

Nové Hrady). Rada souhlasila s rozpočto-

vou změnou a postoupila ji k projednání na

jednání zastupitelstva města.

� 3. Závěrečný účet města Nové Hrady

roku 2007

Rada byla paní E. Stráskou, správkyní roz-

počtu a účetní MěÚ Nové Hrady, seznáme-

na se Závěrečným účtem města Nové Hrady

roku 2007, který obsahuje informace o hos-

podaření města, jeho zřizovaných organiza-

cích a výsledku přezkoumání hospodaření,

které provedli auditoři Krajského úřadu Čes-

ké Budějovice. Skutečné příjmy Města Nové

Hrady činily v roce 2007 103.960.349,75Kč,

výdaje pak 96.740.265,88 Kč. Rada vzala

Závěrečný účet města Nové Hrady roku

2007 na vědomí a postoupila jej k projedná-

ní na jednání zastupitelstva města.

� 4. Dodatek č. 4 ke zřizovací listině

příspěvkové organizace Mateřská škola

Nové Hrady, Základní škola Nové Hrady

Rada projednala návrh Dodatku č. 4 ke zři-

zovacím listinám příspěvkových orgnizací -

Mateřské školy Nové Hrady a Základní

školy Nové Hrady. Dodatky řeší upřesnění

nakládání s majetkem předaným do správy

MŠ a ZŠ Nové Hrady. Rada souhlasila s ná-

vrhem Dodatku č. 4 ke zřizovací listině pří-

spěvkové organizace Mateřské školy Nové

Hrady a postoupila jej k projednání zastupi-

telstvu města. Rada souhlasila s návrhem

Dodatku č. 4 ke zřizovací listině příspěvko-

vé organizace Základní školy Nové Hrady

postoupila jej k projednání zastupitelstvu

města.

� 5. Zřizovací listina TSM – změna

Rada projednala návrh změny zřizovací

listiny příspěvkové organizace Technické

služby Města Nových Hradů. Upravená

zřizovací listina byla vypracována na zá-

kladě požadavku auditu města z roku 2006,

který již v roce 2006 navrhl změnu zřizo-

vací listiny tak, aby odpovídala zákonu o

obcích z roku 2000. Rada souhlasila s ná-

vrhem změny zřizovací listiny Technic-

kých služeb Města Nových Hradů a

postoupila jej k projednání zastupitelstvu

města.

� 6. Odměny neuvolněných členů

zastupitelstva

Rada byla starostou města a paní M. Bla-

hutovou, MěÚ Nové Hrady seznámena

s návrhem odměn neuvolněných členů za-

stupitelstva od 1.6.2008. Rada souhlasila

s návrhem odměn a postoupila jej k projed-

nání na jednání zastupitelstva města.

� 7. Podmínky prodeje stavebních parcel

v lokalitě Pod Zámeckým

Rada byla seznámena s podmínkami prode-

je parcel v lokalitě Pod Zámeckým zájem-

cům o individuální výstavbu rodinných

domů, které schválilo zastupitelstvo města

na svém zasedání dne 26. 11. 1998. Jedna

z podmínek prodeje se týká závazku kupují-

cího postavit a zkolaudovat rodinný dům do

60 měsíců od podpisu kupní smlouvy. Po

dodržení tohoto závazku je definitivně při-

znána sleva 100 000,- Kč z ceny parcely.

Rada konstatovala, že dle podmínek Minis-

terstva pro místní rozvoj o čerpání inves-

tiční dotace ze státního rozpočtu na akci

„TI 36 b.j. Nové Hrady, evidenční číslo

3174202826“ mají být zainvestované poze-

mky využity k výstavbě a zkolaudovány

nejpozději do 2. 11. 2012. Z těchto podmí-

nek vyplývá, že novým kupujícím u parcel-

ních čísel 311/26 a 311/35 nelze stanovit

závazek 60 měsíců pro výstavbu a následné

zkolaudování. Rada doporučila zastupitel-

stvu revokaci podmínek pro prodej staveb-

ních parcel v lokalitě Pod Zámeckým a

navrhla zkrácení lhůty pro výstavbu a zko-

laudování u parc. č. 311/26 a 311/35 v k.ú.

Nové Hrady tak, aby termín pro nejpozdější

nabytí právní moci kolaudačního rozhodnu-

tí byl stanoven na 31.8.2012. Podmínky

prodeje též stanovily postup při prodeji

v případě více zájemců o jednu parcelu –

tato situace má být řešena obálkovou meto-

dou. Tato situace nastala, protože o koupi

2 stavebních pozemků v ZTV Pod Zámec-

kým.- parc. č. 311/26 o výměře 811 m2 a

parc. č. 311/35 o výměře 910 m2 v k.ú. Nové

Hrady na základě zveřejněného záměru

prodeje ve stanovené lhůtě podali žádost o

koupi žadatelé: manželé Lenka a Tomáš

Vithovi (České Budějovice, Čéčova 709/17

– žádali o parc. č. 311/35 nebo parc. č.

311/26), manželé Renata a Zdeněk Hada-

čovi (Nové Hrady, Zahradní čtvrť 339 –

žádali o parc. č. 311/35 ), manželé Roma-

na a Milan Vicánovi (Nové Hrady, Za-

hradní čtvrť 314 – žádali o parc. č. 311/35

nebo parc. č. 311/26), pan Pavel Michale

(Nové Hrady, 5. května 89 – žádal o parc.

č. 311/35 nebo parc. č. 311/26 ) a manželé

Romana a Pavel Kříhovi (Nové Hrady, Pod

Zámeckým 403 – žádali o parc.č. 311/26).

Rada postoupila projednání prodeje sta-

vebních pozemků parc. č. 311/35 a parc.

č. 311/26 v k.ú. Nové Hrady zastupitelstvu

města s tím, že je nutno potvrdit, případně

upravit podmínky prodeje vyplývající

z usnesení zastupitelstva města ze dne

26.11.1998. Rada doporučila zastupitelstvu

změnit podmínky pro přidělení slevy, a to

tak, že sleva bude poskytnuta pouze v přípa-

dě, že pozemek bude prodán žadateli, který

dosud tuto slevu v minulosti nečerpal.

� 8. Žádost o prodej pozemku

Rada obdržela žádost společnosti Helena

spol. s.r.o. o odkoupení pozemku parc.

č. 1217 v k.ú. Údolí u Nových Hradů. Pro-

dej předmětného pozemku byl již jednou

v zastupitelstvu projednáván a byl odložen

do doby vyjasnění situace kolem stavby jí-

macího vrtu. Společnost Helena uvádí, že

stavba jímacího vrtu byla provedena ne-

úmyslně na pozemku ve vlastnictví Města

N. Hrady a po zjištění této skutečnosti měla

společnost zájem vše urovnat. Společnost

Helena navrhuje vzhledem ke svému po-

chybení navýšení kupní ceny o 40% tj.

20 Kč/m2. Navrhovaná cena za jeden metr

čtvereční by tedy činila 70 Kč. Rada vzala

žádost o odkoupení na vědomí a postoupila

ji k projednání na jednání zastupitelstva

s tím, že rada doporučuje zastupitelstvu,

aby součástí prodeje za cenu 70 Kč bylo

převedení části pozemku, který zasahuje do

cesty, do vlastnictví města. Geometrické

zaměření by bylo pořízeno na náklady spol.

Helena spol. s.r.o.

� 9. Žádost o odkoupení zahrádek

„Za hřištěm“

Rada obdržela žádost pověřených zástupců

nájemců zahrádek “Za hřištěm“ – parc.

číslo 33/14 v k.ú. Nové Hrady o prodej za-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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hrádek do osobního vlastnictví. Zástupci

nájemců (MVDR. Miroslav Valenz a Mgr.

Kateřina Mikešová) osobně seznámili radu

se záměrem 24 nájemců o koupi zahrádky

a požádali radu o stanovení předběžné ceny

a postoupení žádosti zastupitelstvu města.

Rada informovala pověřené zástupce ná-

jemců zahrádek o postupu při prodejích po-

zemků ve vlastnictví města. Rada města

souhlasila s prodejem za předpokladu, že

dojde k odkoupení všech zahrádek včetně

komunikací. Projednání v zastupitelstvu

bude možné po ustanovení občanského

sdružení a provedení geometrického zamě-

ření. Rada pověřila starostu dalším jedná-

ním se zástupci nájemců zahrádek.

� 10. ZŠ Nové Hrady – plavecký výcvik

Rada obdržela dopis ředitele Základní školy

Nové Hrady ve věci plaveckého výcviku

pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ, který je naplánova-

ný na podzim 2008 v plavecké škole Boro-

vany. Dopravu žáků zajišťuje TJ Nové

Hrady, část nákladů hradí rodiče žáků, dofi-

nancování skutečných nákladů v minulosti

hradilo Město Nové Hrady. Ředitel ZŠ žádá

radu o stanovisko, zda i v letošním roce do-

jde k dofinancování ze strany města. Rada

souhlasila s dofinancováním skutečných

nákladů na plavecký výcvik pro žáky 3. a 4.

tříd ZŠ Nové Hrady.

� 11. Veveří – historický majetek města

Rada obdržela oznámení Pozemkového

fondu České republiky ohledně pozemku

parc.č. KN 458/3 v k.ú. Veveří. Při lustraci

uvedeného pozemku Katastrální úřad ozna-

čil tento pozemek jako historický majetek

obce Veveří. Pozemkový fond ČR proto vy-

zývá Město Nové Hrady k podání výzvy

o převodu historického majetku do vlastnic-

tví Města Nové Hrady. Rada vzala informa-

ci o historickém majetku města na vědomí a

pověřila starostu města podáním výzvy Po-

zemkovému fondu České republiky k pře-

psání parc.č. KN 458/3 v k.ú. Veveří do

vlastnictví města Nové Hrady.

� 12. Veveří – žádost o prodej pozemku

Rada obdržela žádost pana Ing. Milana No-

votného, bytem U Kněžské louky 18, Praha

3, o prodej pozemku parc.č. KN 458/3 v k.ú.

Veveří. Tento pozemek patřil k původnímu

statku, který pan Ing. Novotný koupil. Pan

Ing. Novotný původně žádal o odprodej Po-

zemkový fond České republiky, který mu

ale sdělil, že předmětný pozemek nelze pro-

dat, neboť se jedná o historický majetek

Města Nové Hrady. Rada konstatovala, že

v současné době nelze vyhlásit záměr pro-

deje, protože pozemek dosud nebyl zapsán

do vlastnictví Města Nové Hrady.

� 13. Mimořádné pokácení nebezpečného

stromu v havarijním stavu – Veveří

Rada obdržela oznámení MěÚ Nové Hrady,

Odboru životního prostředí o nutnosti poká-

cení nebezpečného stromu v havarijním sta-

vu v blízkosti auto-kempu Veveří. Jednalo

se o lípu sdrčitou na pozemku parc.č. KN 48

v k.ú. Veveří ve vlastnictví Města Nové

Hrady. K pokácení došlo na základě místní-

ho šetření a vyjádření znalce. Rada vzala

oznámení o nutnosti pokácení nebezpečné-

ho stromu v havarijním stavu na vědomí.

� 14. Žádost o vyjádření – kácení stromů

Rada obdržela žádost MěÚ Nové Hrady, Od-

boru životního prostředí o vyjádření Města

Nové Hrady /jakožto vlastníka pozemku parc.

č. PK 1452/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů/ ve

věci žádosti firmy PB Krovy, v.o.s. o výji-

mečného povolení kácení 3 ks vrby jívové a

1 ks jasanu ztepilého, které rostou v bez-

prostřední blízkosti hospodářské budovy ve

vlastnictví firmy PB Krovy, v.o.s. Komise

ochrany přírody /po vyjádření odborného

znalce Ing. B. Švarce/ doporučila pokácení

s tím, že dojde k vysazení nových dřevin

formou náhradní výsadby. Rada souhlasila

s vydáním výjimečného povolení kácení

3 ks vrby jívové a 1 ks jasanu ztepilého na

pozemku parc. č. PK 1452/1 v k.ú. Údolí

u Nových Hradů za předpokladu dodržení

rozhodnutí MěÚ Nové Hrady, Odboru ži-

votního prostředí a doporučení Komise Ko-

mise ochrany přírody a odborného znalce

Ing. B. Švarce.

� 15. Rozhodnutí MěÚ T. Sviny, odbor

životního prostředí – oddělení vodního

hospodářství a rybářství

Rada obdržela rozhodnutí MěÚ Trhové

Sviny, odboru životního prostředí – odděle-

ní vodního hospodářství a rybářství o uděle-

ní souhlasu pro společnost Rezidence Nové

Hrady a.s. k navrhované akci „Nové Hrady

Lázničky Terčino údolí č.p. 150 – stavební

úpravy a vestavba podkroví“. Rada vzala roz-

hodnutí MěÚ Trhové Sviny, odboru životní-

ho prostředí – oddělení vodního hospodářství

a rybářství na vědomí.

� 16. Ukončení pronájmu

Rada obdržela výpověď z pronájmu nebyto-

vých prostor v přízemí domu čp. 74 v No-

vých Hradech od firmy PB Krovy, v.o.s.

Rada vzala ukončení nájmu na vědomí a po-

věřila TSM Nové Hrady převzetím nebyto-

vých prostor na základě nájemní smlouvy.

� 17. Informace o poskytnutí materiálů

Policii ČR

Rada byla starostou a MěÚ Nové Hrady,

Odborem životního prostředí informována

o poskytnutí fotokopií dokumentace a ma-

teriálů vztahujících se k úložišti pneumatik

v obci Byňov – Jakule. O podklady požáda-

la Policie ČR z důvodu provádění šetření

k možnému spáchání trestného činu ve

vztahu k životnímu prostředí, popř. k legál-

nosti podnikání zainteresovaných osob.

Rada vzala informaci o poskytnutí doku-

mentace a materiálů na vědomí.

� 18. Doplnění pojistných smluv

Rada byla starostou města a paní M. Bla-

hutovou, MěÚ Nové Hrady informována

o jednání se zástupci společnosti F.M. Part-

ner spol. s.r.o. ve věci doplnění pojistné

smlouvy Města Nové Hrady. Doplnění se

týká především pojistného rizika obecné

odpovědnosti a vandalismu na nemovitos-

tech. Rada souhlasila s doplněním pojistné

smlouvy a pověřila starostu podpisem pří-

slušných dodatků pojistné smlouvy.

� 19. Smlouva o dílo – vrata SDH Nakolice

Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Inves-

tičního oddělení návrh smlouvy o dílo na

zhotovení dřevěných vrat do objektu hasič-

ské zbrojnice v Nakolicích. V poptávkovém

řízení byly osloveny 3 novohradské firmy,

z nichž pouze firma Truhlářství Daniel Char-

tvát předložila cenovou nabídku. Finanční

komise na svém jednání dne 12.5.2008 do-

poručila uzavření smlouvy o dílo s firmou

Truhlářství Daniel Charvát.

Rada souhlasila s návrhem Smlouvy o dílo

s firmou Truhlářství Daniel Charvát na zho-

tovení dřevěných vrat /včetně povrchové

úpravy/ do objektu hasičské zbrojnice v Na-

kolicích a pověřila starostu jejím podpisem.

� 20. Odstoupení od koupě pozemku

Rada obdržela oznámení pana Vlastimila

Tichavy, bytem Na Huti 43, Suchdol nad
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Lužnicí o odstoupení od záměru koupit po-

zemek parc.č. KN 186/1 v k.ú. Vyšné. Rada

vzala oznámení o odstoupení od koupě na

vědomí.

� 21. Výběrové řízení – akce „Splašková

kanalizace v místní části Údolí u Nových

Hradů“

Rada byla starostou města informována

o jednání s Ing. L. Siegelem/ INŽENÝRING

PRAHA a.s. / ve věci zajištění podkladů pro

žádost o finanční podporu akce „Splašková

kanalizace v místní části Údolí u Nových

Hradů“ ze státního rozpočtu. Rada byla

dále informována o postupu při přípravě a

organizaci výběrového řízení na předmět-

nou akci, kterou na základě předchozí

smlouvy zajišťuje pro Město Nové Hrady

společnost INŽENÝRING PRAHA a.s.

Rada města schválila vypsání zjednoduše-

ného podlimitního řízení na stavební práce

pro stavbu „Splašková kanalizace v místní

části Údolí u Nových Hradů“ s předpokláda-

ným zahájením v roce 2008 v předpokláda-

né ceně 7 320 mil. Kč včetně přípravy a

6,795 mil Kč za vlastní stavbu včetně DPH

a pověřila starostu města Mgr.Vladimíra

Hokra k podepisování příslušných dokladů

nutných k zahájení a realizaci výběrového

řízení. Členové rady byli seznámeni s pod-

klady pro organizaci zadávacího řízení.

Rada schválila výběr 5 firem, které budou

vyzvány k účasti ve veřejné soutěži (v přílo-

ze). Rada pověřila starostu k jmenování

hodnotící komise a to 5 řádných členů a

5 náhradníků. Rada si vyhradila rozhodnutí

o přidělení zakázky dodavateli na základě

doporučení hodnotící komise. Rada vzala

na vědomí časový plán zadávacího řízení.

� 22. Rekonstrukce školní jídelny

Rada projednala s ředitelem ZŠ Nové Hra-

dy návrh na rekonstrukci interiéru školní jí-

delny, který předpokládá opravu omítek,

nové vymalování dle návrhu žáků ZŠ Nové

Hrady a nákup mobiliáře /stoly, židle/. Rada

souhlasila s provedením rekonstrukce a ná-

kupem nového mobiliáře do školní jídelny.

Rada pověřila Technické služby města No-

vých Hradů provedením drobných staveb-

ních oprav a vymalováním interiéru dle

návrhu ZŠ Nové Hrady. Rada pověřila ředi-

tele ZŠ Nové Hrady zajištěním poptávkové-

ho řízení na dodavatele mobiliáře do školní

jídelny. Rada souhlasila s vyčleněním fi-

nančních prostředků na akci.

� 23. Zápis z jednání Finanční komise
Rada byla seznámena se zápisem z jednání

Finanční komise, které se uskutečnilo dne

12.5.2008. Rada vzala zápis z jednání Fi-

nanční komise na vědomí.

� 24. Výběr zhotovitele stavebních prací

na akce v rámci Programu regenerace

MPR a MPZ

Rada byla na základě zápisu z jednání Fi-

nanční komise seznámena s průběhem vý-

běrového řízení na dodavatele stavebních

prací na domech čp. 11, 43 a 59, které budou

realizovány v rámci Programu regenerace

MPR a MPZ. Finanční komise doporučila

jako nejvhodnějšího uchazeče firmu Archatt

a doporučila zahájení jednání s touto firmou

ohledně uzavření smlouvy o dílo. Rada sou-

hlasí s výběrem firmy Archatt Památky spol.

s.r.o. a pověřuje starostu města a Investiční

odbor MěÚ dalším jednáním s vybraným

uchazečem a přípravou Smlouvy o dílo na

předmětné akce. Rada souhlasila s financo-

váním stavebních prací dle podmínek Prog-

ramu regenerace MPR a MPZ.

� 25. Stanovení termínu konání

zastupitelstva

Rada na základě návrhu místostarosty Ing.

L. Kasana projednala termíny konání řád-

ných veřejných jednání zastupitelstva měs-

ta. Rada schválila termíny konání veřejných

jednání zastupitelstva města – 4. 9. 2008,

23. 10. 2008 a 11. 12. 2008.

Zápis z 13. schůze rady města
ze dne 19. 5. 2008

� 1. Obecně závazná vyhláška č.2/2008

o stanovení koeficientů pro výpočet daně

z nemovitostí

Rada projednala návrh Obecně závazné vy-

hlášky č.2/2008 o stanovení koeficientů pro

výpočet daně z nemovitostí, který po kon-

zultaci s Ministerstvem vnitra a Finančním

úřadem připravil místostarosta Ing. L. Ka-

san. Změna stávající vyhlášky vychází ze

zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci ve-

řejných rozpočtů, kterým se mění zákon

č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Mís-

tostarosta Ing. L. Kasan připravil 3 pracovní

verze, které budou předloženy k projednání

zastupitelstvu. Rada po projednání jednotli-

vých pracovních návrhů doporučila zastu-

pitelstvu přijetí Obecně závazné vyhlášky

č. 2/2008 o stanovení koeficientů pro výpo-

čet daně z nemovitostí dle návrhu č.1

� 2. Příprava jednání 13. veřejného

jednání zastupitelstva města

Rada byla starostou seznámena s návrhem

programu 13. veřejného jednání zastupitel-

stva města. Rada provedla kontrolu jednot-

livých bodů navržených k projednání

zastupitelstvem. Rada pověřila starostu ve

spolupráci s MěÚ zajištěním finální přípra-

vy a podkladů pro 13. veřejné jednání za-

stupitelstva města.

Zápis z 14. schůze rady města
ze dne 28. 5. 2008

� 1. Pořízení Změny č. 1 územního plánu

města Nové Hrady

Rada byla starostou města informována

o nutných procedurálních postupech pro za-

jištění změny územního plánu a o jednání

s projektovým ateliérem AD s.r.o. /Ing.

Arch. Jaroslav Daněk/, který byl zpracova-

telem územního plánu města. Pro pořízení

změny územního plánu města musí zastupi-

telstvo určit zastupitele, který bude spolu-

pracovat s pořizovatelem územně plánovací

dokumentace, zastupitelstvo by dále mělo

pověřit pořizováním změny ÚPM Nové

Hrady Městský úřad Trhové Sviny, Odbor

výstavby, kulturních památek a územního

plánování. a schválit zpracovatele Změny

č. 1 ÚPM Nové Hrady. Rada postoupila

projednání postupu pořízení Změny č. 1

ÚPM Nové Hrady na jednání zastupitelstva

města. Rada doporučila zastupitelstvu měs-

ta určit starostu města Mgr. Vladimíra Hok-

ra jako zástupce Města Nové Hrady, který

bude spolupracovat s pořizovatelem územ-

ně plánovací dokumentace podle § 6 odsta-

vec 5, písmene f), zákona č. 183/2006 Sb.,

ve vazbě na § 47 odstavec 1 a 4, § 49 odsta-

vec 1 a § 53 odstavec 1. Rada doporučila za-

stupitelstvu města pověřit na základě § 6

odstavce 6 písmene b), zákona č. 183/2006

Sb., o územním plánování a stavebním

řádu, pořizováním Změny č.1 ÚPM Nové

Hrady Městský úřad Trhové Sviny, Odbor

výstavby, kulturních památek a územního

plánování. Rada vzala na vědomí Orientač-

ní výpočet ceny za zpracování změny ÚPD

(2008) předložený Projektovým ateliérem

AD s.r.o. Rada doporučila zastupitelstvu

města schválit Projektový ateliér AD s.r.o

jako zpracovatele Změny č.1 ÚPM Nové

Hrady. Z13
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ZÁPIS z 13. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových
Hradech dne 5. června 2008
Program jednání:

1. Kontrola usnesení
� Kontrolu usnesení z 12. veřejného jednání

zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Nebyly vzneseny žádné připo-
mínky. Zastupitelstvo bere na vědomí a
schválilo předloženou kontrolu usnesení
z 12. veřejného jednání zastupitelstva 13
hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Město Nové Hrady má k dispozici v sou-
časné době 2 volné stavební parcely – parc.
č. 311/26 a 311/35 v lokalitě Pod Zámec-
kým, které se vrátily do vlastnictví města.
Byl zveřejněn záměr o jejich prodeji. O tyto
parcely požádalo pět zájemců : manželé
Lenka a Tomáš Vithovi (České Budějovice,
Čéčova 709/17 – žádali o parc. č. 311/35
nebo parc. č. 311/26), manželé Renata a
Zdeněk Hadačovi (Nové Hrady, Zahradní
čtvrť 339 – žádali o parc. č. 311/35 ), manže-
lé Romana a Milan Vicánovi (Nové Hrady,
Zahradní čtvrť 314 – žádali o parc. č. 311/35
nebo parc. č. 311/26), pan Pavel Michale
(Nové Hrady, 5. května 89 – žádal o parc. č.
311/35 nebo parc. č. 311/26 ) a manželé Ro-
mana a Pavel Kříhovi (Nové Hrady, Pod
Zámeckým 403 – žádali o parc.č. 311/26).
Ke způsobu prodeje parcel v lokalitě Pod
Zámeckým bylo 26.11.1998 rozhodnuto
usnesením zastupitelstva. Vzhledem k to-
mu, že výstavba domků v uvedené lokalitě
musí být dokončena do 2.11.2012 (vzhle-
dem k tomu, že na přípravu stavebních par-
cel byla poskytnuta dotace, kterou je nutno
vyúčtovat do 2.11.2012), je nutno revoko-
vat toto usnesení a zkrátit lhůtu 60 měsícu
na dostavbu domu a následné uznání moti-
vačního příspěvku. Nově je nutno zkrátit
dobu dokončení stavby do 31.8.2012 – po-
kud nový nabyvatel parcely dokončí řádně
stavbu do tohoto data, bude mu přiznána
motivační sleva. Dle původního usnesení
měl být v případě více zájemců o jednu par-
celu prodej řešen ve finanční komisi a to
obálkovou metodou. Pan starosta konstato-
val, že se mu tento způsob zdá být sice otev-
řený a demokratický, nicméně si myslí, že je
nefér vůči posledním žadatelům, které nutí
o stavební pozemky soutěžit a tím zvyšovat
cenu. V minulosti tomu tak nebylo, protože
byla žadatelům nabídnuta jiná parcela a
obálková metoda nebyla nutná.
� Pan starosta také uvedl, že rada navrhuje,

aby motivační příspěvek 100.000,- Kč
mohl být poskytnut jednomu žadateli pouze
jednou.
� Během jednání se dostavil dosud omluvený

člen zastupitelstva Ing. Štangl.
� Ing. Kříha nesouhlasil s tím, aby sleva byla

poskytována pouze jedenkrát. Uvedl, že si
myslí, že potom by muselo brát zastupitel-
stvo v úvahu i to, kdo byl jak zvýhodněn při

odkoupení bývalých městských bytů, které
byly prodávány taktéž s určitou slevou.
S názorem Ing. Kříhy nesouhlasili Mgr. Ja-
rolímek a Ing. Štangl.

� Pan starosta se dotázal zastupitelů, zda trva-
jí na výběru kupujících obálkovou meto-
dou, sám navrhl prodej přímý s tím, že
výběr by provedlo zastupitelstvo. Pan sta-
rosta řekl, že by osobně preferoval prodej
parcel manželům Hadačovým a Vicáno-
vým. Svůj výběr těchto dvou žadatelů poté
odůvodnil.

� S názorem pana starosty vyslovil souhlas
pan Albert, který též preferoval stejné žada-
tele. Pan Sýkora se také připojil k přímému
prodeji. Pan Kollmann taktéž navrhoval pří-
mý prodej zastupitelstvem, preferoval by
místní žadatele.

� Pan Ing. Kříha nesouhlasí s přímým prode-
jem, protože se domnívá, že by město moh-
lo být nařčeno z toho, že se nesnažilo získat
více finančních prostředků.

� Ing Štangl řekl, že nelze zvýhodňovat míst-
ní žadatele. Neví, podle jakých kritérií by
zastupitelstvo mělo rozhodnout o tom,
komu mají být parcely přiděleny.

� Pan starosta řekl, že si myslí, že zastupitelé
mohou rozhodovat na základě vlastních
vnitřních kritérií, případně využít podobná
kritéria jako při přidělování městských bytů
tzn. například počet osob v domácnosti.
Myslí si též, že zastupitelé jsou kompetent-
ní k tomu, aby rozhodli.

� Pan starosta dále uvedl, že si myslí, že ke
změně způsobu prodeje by měla být silně
většinová shoda. Vyzval proto zastupitele
k tomu, aby se vyjádřili, zda preferují přímý
prodej či obálkovou metodu.

� Pan Šlenc řekl, že souhlasí s návrhem sta-
rosty, včetně jeho návrhu vhodných žadate-
lů. Vzhledem k tomu,že další zastupitelé se
již k věci nevyjádřili, konstatoval pan sta-
rosta, že není většinová vůle k změně pravi-
del a prodej bude proveden formou obálkové
soutěže před finanční komisí.

� Zastupitelstvo revokuje usnesení z 1. jedná-
ní zastupitelstva města ze dne 26.11.1998
ve věci podmínek pro prodej stavebních
parcel v lokalitě Pod zámeckým a nově
schvaluje podmínky pro prodej stavebních
parcel č. 311/26 a 311/35 v k.ú. Nové Hrady
/lokalita Pod Zámeckým/ s tím, že se zkrá-
cuje lhůta pro přiznání motivačního pří-
spěvku do 31.8.2012. Zastupitelstvo dále
schvaluje doplnění podmínek, a to tak, že
poskytnutí motivačního příspěvku ve výši
100.000,- Kč na výstavbu domku je možné
pouze jedenkrát jednomu žadateli 11 hlasy,
3 zastupitelé se zdrželi hlasování.Zastupi-
telstvo pověřuje finanční komisi Města
Nové Hrady provedením výběrového řízení
formou obálkové metody a schvaluje pro-
dej parcel č. 311/26 a 311/35 vybraným ža-
datelům a starostu pověřuje podpisem
kupních   smluv – schváleno 14 hlasy.

2.2. Pan starosta seznámil se žádostí mž. Jana
a Marty Motyčákových, kteří na základě
předloženého geometrického plánu žádají o
prodej pozemků parc. č. 379, díl b o výměře
147m² parc. č. 381, díl d o výměře 570 m²,

parc. č. PK 382/d2, díl f o výměře 426 m²,
parc. č. PK 1493/2, díl li o výměře 1417 m²
a parc. č. kat. 1493/4 o výměře 8 m², vše
v k.ú. Štiptoň. Pan starosta vysvětlil, že se
jedná o „zarovnání hranic pozemku“, které
již zastupitelstvo nedávno schvalovalo. Na-
vrhuje prodej uskutečnit za cenu 50,-
Kč/m².
� Ing. Štangl uvedl, že z geometrického plánu

není jasné, kde se uvedené pozemky nachá-
zejí a navrhl přesunutí prodeje na příští jed-
nání. Pan Mgr. Jarolímek řekl, že si
pamatuje, kde se pozemky nacházejí a
nemá problém se schválením prodeje. Pan
Brychta řekl, že se jedná o pozemky u ryb-
níku Pytlák, prodej považuje za možný. Pan
starosta prohlásil, že prodej může být pře-
sunut na další jednání, neboť žadatel zatím
stejně na těchto pozemcích nemůže začít
stavět z důvodu dosud neprovedené změny
územního plánu. Zastupitelé schválili 9 hla-
sy stažení tohoto bodu z dnešního jednání a
přeložení k projednání na příštím jednání
zastupitelstva. 3 zastupitelé byli proti, 1 se
zdržel hlasování, 1 zastupitel se během hla-
sování vzdálil

2.3. Pan starosta seznámil s obsahem Smlouvy
o smlouvě budoucí zřízení práva odpovída-
jícího věcnému břemenu pro stavbu …Na-
kolice – pí. Kopřivová – úprava NN“
společnosti E.ON České Budějovice za jed-
norázovou úplatu 10.000,- Kč. Trasa kabelu
se nachází lna pozemcích č. kat. 1188/1 (PK
1188/1, 1197/5(PK 1197/1), 73/1, 1197/4
v k.ú. Nakolice – jedná se o pozemky za
kaplí v Nakolicích směrem k pozemku
manželů Kopřivových. Zastupitelstvo
schválilo výše uvedenou smlouvu a pověřu-
je starostu jejím podpisem 13 hlasy, 1 zastu-
pitel se zdržel hlasování

2.4. Pan starosta seznámil s průběhem poze-
mkových úprav k.ú. Byňov a požádal ing.
Novotného, zástupce firmy Traval o infor-
maci o výsledku úprav resp. o ukázku nové-
ho stavu. Ing. Novotný vysvětlil, co
pozemková úprava řeší, kde došlo k výmě-
ně pozemků města a pozemkového fondu,
zejména u rybníka Byňovský a návsi v By-
ňově. Firma jednala se všemi vlastníky po-
zemků v Byňově a má 100 % souhlas.
Město se stalo opatrovníkem Miroslava
Čady a Adolfa Fialy. Seznámil s harmono-
gramem dalších prací.
� Ing. Štangl požádal o předložení všech pod-

kladů zastupitelům po schválení pozemko-
vé úpravy, zejména, kde jsou řešeny
komunikace a jejich úprava.

� Zastupitelstvo schválilo návrh pozemko-
vých úprav v rámci Komplexní pozemkové
úpravy pro k..ú. Byňov týkající se pozemků
ve vlastnictví Města Nové hrady a pověřilo
starostu podpisem příslušných smluv a ná-
vrh pozemkových úprav týkajících se poze-
mků ve vlastnictví pánů Miroslava Čady a
Adolfa Fialy a pověřilo starostu podpisem
příslušným smluv 14 hlasy.

2.5. Pan starosta seznámil se žádostí mž. Vlas-
ty a Jiřího Vicanových o prodej pozemků č.
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ka. 4/1 o výměře 205 m² a p. č. 5 o výměře
318 m² v k.ú. Obora. Prodej tohoto poze-
mku byl schválen na 10. zasedání zastupi-
telstva dne 20.12.2007 a to pouze panu
Jiřímu Vicanovi. Manželé žádají o změnu
tak, aby pozemky získali do společného
vlastnictví. Zastupitelstvo revokuje 14 hla-
sy své usnesení z 10. veřejného zasedání ze
dne 20.12.2007 a schvaluje prodej manže-
lům Vlastě a Jiřímu Vicanovým za cenu
50,-Kč /m² a náklady spojené s pořízením
geometrického plánu a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy.

2.6. Pan starosta seznámil s problémem, který
nastal ve věci prodeje pozemku p.č. KN
186/1 o celkové výměře 1910 m² v katas-
trálním území Vyšné, který byl na 9. zase-
dání zastupitelstva (bod 2.5.) prodán panu
Tichavovi. Při zápisu do katastru se zjistilo,
že žadatel žádal jinou parcelu než tu, která
mu byla prodána, a tato již byla v minulosti
prodána jinému žadateli. Pan Tichava od
uzavření kupní smlouvy odstoupil. Zastupi-
telstvo 14 hlasy ruší své usnesení z bodu
2.5. z 9. veřejného zasedání ve věci prodeje
pozemku panu Tichavovi.

5. Úprava zřizovacích listin Technických
služeb Nové Hrady a Mateřské a Základní
školy Nové Hrady
� Pan starosta informoval o nesouladu ve Zři-

zovací listině TSM Nové Hrady, dle nového
platného zákona o obcích, zjištěném audito-
rem při přezkumu hospodaření v roce 2006.
Řeší se zde hlavně správné označení zřizo-
vatele. Změna ve zřizovacích listinách MŠ
a ZŠ řeší zejména, jakým způsobem jsou
majetky přenechány těmto organizacím.
Listiny byly konzultována s právníkem a
daňovým poradcem. Dotazy Ing. Štangla a
Ing. Kříhy ohledně pojištění majetku odpo-
věděla pracovnice města p. Blahutová. Za-
stupitelstvo schválilo změnu Zřizovací
listiny TSM Nové Hrady dle návrhu a pově-
řuje ředitele předložením inventarizace ma-
jetku a seznámení s výsledkem na nej-
bližším jednání zastupitelstva. Dále pověřu-
je pana starostu o prověření práv třetích
osob dle výše uvedené listiny. Dále zastupi-
telstvo schválilo dodatek č. 4 ke zřizovací
listině Mateřské školy Nové Hrady a Doda-
tek č. 4 ke zřizovací listině Základní školy –
vše schválilo 13 hlasy, 1 zastupitel se bě-
hem hlasování vzdálil.

6. Dohoda o postoupení práv a převzetí
povinností – Rezidence
� Pan starosta seznámil se současným stavem

ve vlastnických vztazích ohledně budovy
bývalé buquoyské Rezidence, kde město je
vlastníkem, společnost Rezidence je strate-
gickým partnerem města a nájemcem, firma
Stavcent je zhotovitel stavebních prací
v hodnotě cca 115 milionů. Předložená
smlouva řeší financování. Rezidence Nové
Hrady a.s. by se stala investorem oprav,
Město Nové Hrady by nebylo kráceno na

vlastnických právech, má dále dohled nad
opravami.

� Ing. Kříha se dotazoval, zda je stoprocentně
prověřeno, zda nedojde k sankcím na dota-
cích a pokud ano, zda Rezidence s.r.o.
smluvně podepíše, že tyto sankce uhradí.
Pan starosta řekl, že toto bylo prověřováno,
nicméně nevidí problém v tom, aby se toto
do dohody doplnilo. Navrhuje doplnit do-
hodu o prohlášení Rezidence Nové Hrady
a.s., že v případě sankcí ze strany poskyto-
vatelů dotací z minulých dotačních progra-
mů, které by byly po městu Nové Hrady
požadovány v důsledku uzavření této doho-
dy, tyto sankce převezme na sebe společ-
nost Rezidence Nové Hrady a.s..

� Ing. Štangl navrhuje dobře identifikovat
subjekty, které tuto smlouvu podepisují,
aby byla jasná jejich pozice. Znovu se dota-
zoval, zde je skutečně prověřena otázka
sankcí při nedodržení podmínek dotací. Za-
stupitelstvo schválilo doplněnou Dohodu o
postoupení práv a převzetí povinností zalo-
žených smlouvou o dílo č. 2363.06, doplně-
nou o výše uvedené prohlášení společnosti
Rezidence Nové Hrady a.s. 13 hlasy, 1 za-
stupitel se zdržel hlasování.

7. Odměny neuvolněným členům zastupi-
telstva města
� Pan starosta seznámil zastupitelstvo s návr-

hem na výši měsíčních odměn neuvolně-
ným členům zastupitelstva města pro
období červen – listopad 2008. Vychází se
z přílohy č. 1 nařízení vlády, kde jsou sta-
noveny maximální možné odměny podle
počtu obyvatel jednotlivých obcí a měst.
V návrhu je navýšení paušálně 10 %, z toho
4,5 % se nově odvádí na zdravotním pojiš-
tění. Návrh rady města dále počítá s odmě-
nami por jednotlivé zastupitele dle jejich
aktivity a práce v komisích města.

� S výší odměn za práce v komisích nesouhla-
sil Ing. Štangl. Pan starosta vysvětlil, že sta-
novením těchto odměn dochází k narovnání
odměny za aktivitu v komisích za období
roku 2007 a 2008, kdy již nelze vyplácet od-
měnu zastupitelům formou dohody o prove-
dení práce.

� Hlasovalo se nejprve o protinávrhu Ing.
Štangla, který navrhoval pouze 10% navý-
šení bez dalšího ohodnocení práce v komi-
sích. Pro tento návrh hlasovali 3 zastupitelé,
6 bylo proti a 5 se zdrželo.

� Následně zastupitelstvo schválilo návrh
předložený radou města osmi hlasy, 2 byli
proti, 4 se zdrželi.

8. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o stanovení koeficientů pro výpočet daně
z nemovitosti.
� Pan starosta informoval o nutnosti úpravy

stávající vyhlášky z roku 1994. Vzhledem
ke změně zákona je nutno upravit obecně
závaznou vyhlášku s tím, že zastupitelstvo
má vedle zákonem dané výše možnost ko-
eficienty ještě navýšit. Zastupitelstvo má
možnost současnou vyhlášku zrušit a ne-
chat výši dle zákona, nebo je možno zvýšit
koeficient vždy o jeden stupeň. ( např 1,4 na
1,6 atd). Zastupitelstvu byly předloženy 3
návrhy na výši koeficientů s tím, že rada do-

poručuje schválit variantu č.1,. která počítá
s minimálním navýšením koeficientů resp.
s dorovnáním na zákonem danou výši. Tyto
koeficienty mohou být rozhodnutím zastu-
pitelstva ještě navýšeny, a to 2 – 5 krát.
Rada doporučuje pouze mírné navýšení ko-
eficientů a poté již jejich výši nenásobit.

� Ing. Štangl navrhuje vynásobit dané koefi-
cienty 2x, a pak je delší dobu neměnit. Pan
starosta zdůvodňuje, že toto zvýšení by
bylo drastické zejména pro osady a navrhu-
je přijmout první variantu.

� Hlasováno nejprve o protinávrhu Ing.
Štangla na násobení koeficientů dle návrhu
č.1 místním koeficientem 2 - 4 zastupitelé
byli pro návrh, 8 proti a 2 zastupitelé se zdr-
želi hlasování.

� Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008 dle
návrhu č. 1 schválilo 10 členů zastupitel-
stva, 3 byli proti a jeden se zdržel hlasování.

9. Změna č. 1 Územního plánu města
Nových Hradů

� Pan starosta informoval o nutných procedu-
rálních postupech pro zajištění změny
územního plánu a o jednání s projektovým
ateliérem AD s.r.o. /Ing. Arch. Jaroslav Da-
něk/, který byl zpracovatelem územního
plánu města. Pro pořízení změny územního
plánu města musí zastupitelstvo určit zastu-
pitele, který bude spolupracovat s pořizova-
telem územně plánovací dokumentace,
zastupitelstvo by dále mělo pověřit pořizo-
váním změny ÚPM Nové Hrady Městský
úřad Trhové Sviny, Odbor výstavby, kul-
turních památek a územního plánování. a
schválit zpracovatele Změny č. 1 ÚPM
Nové Hrady. Rada doporučuje zastupitel-
stvu města určit starostu města Mgr. Vladi-
míra Hokra jako zástupce Města Nové
Hrady, který bude spolupracovat s pořizo-
vatelem územně plánovací dokumentace.
Rada dále doporučuje zastupitelstvu města
pověřit na základě § 6 odstavce 6 písmene
b), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plá-
nování a stavebním řádu, pořizováním
Změny č.1 ÚPM Nové Hrady Městský úřad
Trhové Sviny, Odbor výstavby, kulturních
památek a územního plánování. Rada do-
poručuje zastupitelstvu města schválit Pro-
jektový ateliér AD s.r.o jako zpracovatele
Změny č.1 ÚPM Nové Hrady.

� Zastupitelstvo jmenuje starostu města Mgr.
Vladimíra Hokra jako zástupce Města Nové
Hrady, který bude spolupracovat s pořizo-
vatelem územně plánovací dokumentace
podle § 6 odstavec 5, písmene f), zákona č.
183/2006 Sb., ve vazbě na § 47 odstavec 1 a
4, § 49 odstavec 1 a § 53 odstavec 1. Zastu-
pitelstvo pověřuje na základě § 6 odstavce
6 písmene b), zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu,
Městský úřad Trhové Sviny, Odbor výstav-
by, kulturních památek a územního pláno-
vání pořizováním Změny č.1 ÚPM Nové
Hrady. Zastupitelstvo schvaluje Projekto-
vý ateliér AD s.r.o. jako zpracovatele Změ-
ny č.1 ÚPM Nové Hrady. Schváleno 14
hlasy.

Celé znění zápisu na www.novehrady.cz

INFORMACE Z RADNICE
Pokračování ze str. 5
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Technické služby města Nových Hradů
náměstí Republiky 43, 373 33 Nové Hrady

vyhlašují výběrové řízení na pozici

KNIHOVNICE
(KNIHOVNÍK)

Městské knihovny Nové Hrady

název územního samosprávního celku:
Město Nové Hrady

druh práce a místo výkonu práce:
knihovnická činnost a vedení provozu
knihovny,  technické zajištění vydávání
Novohradského zpravodaje, spolupráce
na organizačním zajištění kulturních
a společenských 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
celý pracovní úvazek
zkušební lhůta 3 měsíce

lhůta pro podání přihlášky:
nejpozději do 15. 7. 2008 do 12 hodin

předpokládaný nástup: 1.8. 2008
(dle dohody lze posunout na 1.9.2008)

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:
a) profesní životopis (údaje o dosavad-

ním zaměstnání a o odborných znalos-
tech a dovednostech)

b) kopie dokladu o nejvyšším dosaženém
vzdělání

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

Budoucí tvář města
Každá obec se chce a potřebuje rozvíjet.

Mění se vnější i vnitřní podmínky, mění se i
potřeby i možnosti lidí a fungování města je
třeba těmto změnám přizpůsobit. Všichni
chceme, aby se rozvíjela kvalita našeho živo-
ta, abychom se ve své obci cítili bezpečně,
měli zde svou perspektivu a viděli tu i per-
spektivu pro své děti. Cesty k dosažení tohoto
cíle jsou různé. Závisí na místních podmín-
kách i představách lidí, kteří v obci žijí. V kaž-
dém případě je však vhodné, když cesty k cíli
jsou dobře prodiskutované a alespoň převahou
těch, kterých se týkají, také akceptované. Pro-
to nejen kraje, ale i regiony a města vytvářejí
svoje strategické plány rozvoje. V něm je dů-
ležitým bodem sdílená vize – to znamená stav,
kterého chceme v určitém časovém horizontu
dosáhnout. Následně je třeba hledat cesty, kte-
rými tohoto stavu můžeme dosáhnout.

Strategický plán je návodem, co, kdy a jak
dělat, do čeho investovat okamžitě a co musí
počkat. Strategický plán umožňuje rozdělení
rolí a sil. Je nutné vedle velkých akcí souběžně
řešit zároveň i akce malé, které se mohou zdát
podružné, ale pro život města a spokojenost
jeho obyvatel jsou stejně důležité. Strategický
plán je důležitý také z hlediska možnosti zís-
kání finanční podpory na realizaci rozvojo-
vých záměrů města. Toho, kdo peníze dává,
zpravidla zajímá, jestli připravovaný záměr je

v souladu s potřebami obyvatel obce a jestli je
součástí promyšlené koncepce.

Město Nové Hrady se rozhodlo svůj rozvoj
a rozvojový plán diskutovat s veřejností. Ten-
to postoj není u měst a obcí samozřejmostí.
Vyžaduje totiž více času než diskuze v uzavře-
ném kruhu vedení města. Je náročnější nejen
časově, ale i finančně. Organizace i vedení ve-
řejných jednání něco stojí, ale snad se všichni
zúčastnění shodnou na tom, že to stojí za to.
Vedení procesu strategického plánování měs-
ta Nové Hrady bylo svěřeno organizaci Rosa,
o. p. s. z Českých Budějovic (www.rosacb.cz).

Během přípravy strategického plánu města
proběhne dotazníkové šetření ve městě samém
i osadách. Zajímají nás názory nastupující ge-
nerace, a proto budeme spolupracovat také se
školou. Do strategického plánování se budou
moci občané zapojit také prostřednictvím tří
pracovních setkání, která proběhnou v měsí-
cích září a říjnu. Vedle veřejnosti bude na
přípravě strategického plánu rozvoje města
pracovat také expertní skupina složená ze zá-
stupců města.

Strategický plán rozvoje města bude vy-
tvořen pro období 2008 – 2013, tedy období,
kdy očekáváme velký příliv dotací z Evrop-
ské unie, které každé město a každá obec
chce v maximální možné míře využít ve svůj
prospěch. J. Kadubec, Rosa, o.p.s.

Přání k narozeninám
Dne 19. května 2008 oslavila 98. naroze-

niny naše milá paní Marie Chalupová. Popřát
jí přišly členky Vincenského společenství a
k přání se jistě rádi připojí i všichni spoluob-
čané. K tomuto krásnému životnímu jubileu
Vám paní Chalupová ještě jednou přejeme
hodně zdraví a Božího požehnání.

Ing. Marie Štanglová

Rozkvetlé město inspiruje
k dalším krásným věcem…

v Rozkvetlém městě  by chtěl žít asi každý…
Rozkvetlým městem se stávají přes léto i Nové
Hrady…
I letos vyhlašuje Město Nové Hrady soutěž
podporující zkrášlení předzahrádek, balkonů,
okenních říms a dalších architektonických prv-
ků rodinných a bytových domů.
Kdo chce svou květinovou úpravou inspirovat
ostatní a zároveň získat finanční podporu pro
výsadbu na příští rok,

přihlaste se do soutěže

„ROZKVETLÉ MĚSTO2008“
Stačí se telefonicky nebo osobně přihlásit do
31.8.2008 na Kulturním a informačním centru
N.Hrady (KIC). Podle přihlášek nafotí pra-
covníci KICu soutěžní místa a vystaví je pod

orientačním číslem na informačním panelu před
radnicí. Hlasování bude probíhat do poloviny
září a o vítězi rozhodnou hlasovací kupóny, kte-
ré lze získat vystřižením z Novohradského zpra-
vodaje. Ty je pak potřeba odevzdat na KICu N.
Hrady.

Soutěžní kategorie:
– 1. kategorie: bytové domy
– 2. kategorie: rodinné domy
Soutěžní místa musí být viditelná z veřejných
prostranství, z cest či silnice.

Odměna pro soutěžící:
– 2 x kupón v hodnotě 600,-Kč na výsadbo-

vý materiál
– 2 x kupón v hodnotě 400,-Kč na výsadbo-

vý materiál
– 2 x kupón v hodnotě 200,-Kč na výsadbo-

vý materiál
Platnost kupónu bude do 30.6.2009 ve vybra-
ných místních Květinářstvích a Zahradnictvích.

Odměna pro hlasující:
2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě
500,- Kč na kulturní a společenské akce pořáda-
né Kulturním a informačním centrem Nové Hra-
dy. Platnost permanentky bude do 30.6.2009.
Kontaktní osoba pro soutěž
„Rozkvetlé město 2008“: K. Jarolímková,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, KIC N. Hrady
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V posledním červnovém týdnu uspořádal
starosta města několik schůzek k připravova-
nému projektu, který by měl zahrnovat úpra-
vu některých veřejných prostranství v Nových
Hradech. Jedním z nich je prostranství za by-
tovými domy čp. 233 a 181, a proto pozval
obyvatele této části, aby se nejprve sami vy-
jádřili, jaké úpravy a změny by považovali za
důležité. Dalším místem, které starosta navští-
vil, bylo odstavné parkoviště za autobusovým
nádražím. To si vybrali mladí fandové skate-
boartu pro umístění několika prvků a jako zá-
zemí pro tento sport. K.J. (foto KIC)

Novela živnostenského
zákona usnadní podnikání

České firmy očekávají už od léta snížení administrativní zátěže.
Právě to si totiž slibují od novely živnostenského zákona, která nabude
účinnosti 1. července. Součástí novely je například zrušení živnosten-
ských listů nebo zkrácení lhůt pro zápis do živnostenského rejstříku.

„Mezi nejvýznamnější změny, které novela podnikatelům přináší,
patří zejména zrušení živnostenských listů a koncesních listin a jejich
nahrazení výpisem z živnostenského rejstříku, dále pak kompletní re-
strukturalizace volných živností, zrušení místní příslušnosti živnosten-
ských úřadů, snížení nároků na povinnou praxi při splnění podmínek
odborné způsobilosti a v neposlední řadě i zkrácení lhůt pro provedení
zápisu živností do živnostenského rejstříku,“ uvedla zástupkyně ředite-
le Úřadu Jihočeské hospodářské komory (JHK) Michaela Fouňová.
Právě Hospodářská komora ČR se novelou dlouhodobě zabývala a na
její přípravě spolupracovala s ministerstvem průmyslu na pracovní i
politické úrovni.

Připomněla, že v současné době živnostenský zákon upravuje 125
volných živností s 622 předměty činnosti. Novela však zavádí pouze je-
dinou volnou živnost, a to „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílo-
hách 1 až 3 živnostenského zákona“. „Podnikatel tak nebude muset
vlastnit na každý obor činnosti zvláštní živnostenské oprávnění a za ta-
kové oprávnění platit zvláštní poplatek,“ sdělila Fouňová.

V souvislosti se zavedením jediné volné živnosti tak podnikatel
v budoucnu zaplatí za ohlášení volné živnosti pouze jeden poplatek ve
výši 1 000 Kč, a to bez ohledu na to, kolik oborů činností v ohlášení vol-
né živnosti uvede. Rovněž byl podstatným způsobem snížen správní
poplatek za vydání rozhodnutí o udělení koncese, a to z částky 2 000 Kč
na 1 000 Kč.

„Novela umožňuje začít s podnikáním i prostřednictvím tzv. kon-
taktního místa veřejné správy – Czech POlNT, mezi které patří i sídla
všech oblastních kanceláří Jihočeské hospodářská komory působících
v bývalých okresních městech. Kontaktní místo veřejné správy přijaté
podání neprodleně doručí živnostenskému úřadu, který si podatel zvo-
lí,“ dodala Michaela Fouňová. Jihočeská hospodářská komora

POZVÁNKA

DO SLEPIČČÍCH HOR
ZO ČSOP v Nových Hradech

zve své členy a mladé ochránce přírody na

odbornou exkurzi „Slepičí hory“,
která se uskuteční

v sobotu 5. července 2008
Odjezd z autobusového nádraží v 8.30 hod.

Předpokládaný návrat do 16.00 hod.
Zároveň zveme zájemce i z jiných organizací.

Bližší informace podá p. Jarolímková (ICM – v radnici MÚ).

CASTECH – novohradské sdružení pro povznesení věd
a technologií oznamuje, že ve dnech 9.7., 10.7., 11.7
a 14.7.2008 vždy od 16.00 do 20.00 proběhne na zámku
v Nových Hradech první kolo kurzů projektu „Energie
pro jihočeský venkov“ z celkem 4.

Přednášky se budou týkat technologií udržitelného roz-
voje s důrazem na využívání solární energie a jsou urče-
ny veřejnosti.

Bližší informace na www.castech-nh.xf.cz
Mgr. Naďa Štysová, CASTECH občanské sdružení

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa
investuje do venkovských oblastí“
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Vstup do Koželužny rozkvetl
Aktivity projektu Senioři městu, které měly za cíl vhodnými čin-

nostmi propojit děti ze školní družiny a seniory, jdou do finále. Něko-
likrát jste se o nich mohli dočíst v našem zpravodaji nebo vidět na
vlastní oči. V minulém čísle jsme informovali o těch předposledních,
kterými bylo plánovaní změn v okolí Koželužny a které se následně
uskutečnily.

Během několika dnů se záhony při vstupu do Koželužny proměnily
k nepoznání. Na místě nevzhledného trávníku teď kvetou trvalky, které
zde zasázela paní Šafaříková. A někteří návštěvníci výstavy v Kože-
lužně už ocenily, jak krásné zákoutí tím vzniklo. Na dvorek přiléhající
k historické budově vysadily děti společně s dalšími seniory nové keře
a vchod ozdobily pomalovanými kameny. Zbývá už jen vytvořit cestič-
ku z plochých kamenů, která povede k příjemnému posezení u Kože-
lužny.

O úplném finále projektu se můžete buď dočíst po prázdninách ane-
bo se rovnou přijít během léta podívat za námi do Koželužny.

K. Jarolímková (foto KIC)

Volby školské rady
Ředitelství ZŠ Nové Hrady oznamuje, že školská rada končí své vo-

lební období. Žádá proto všechny zájemce z řad zákonných zástupců
nezletilých žáků, kteří mají zájem pracovat v radě, aby se hlásili v ředi-
telně základní školy. Z navržených kandidátů si oprávněné osoby (rodi-
če) zvolí při prvních třídních schůzkách ve školním roce 2008/09 své
zástupce, nové členy rady. S výsledky voleb se bude moci veřejnost se-
známit ve škole, na úřední desce Měst. Ú. a v Novohradském zpravodaji.

Připomeňme si, že školská rada je orgán školy, který umožňuje zá-
konným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům ško-
ly a zřizovateli (Město N. Hrady) podílet se na správě školy.

Zřizovatel jmenuje třetinu členů školské rady. Třetinu členů volí zá-
konní zástupci žáků, třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pra-
covníci školy.

Funkční období členů je tříleté. Školská rada zasedá nejméně dva-
krát ročně. Do její kompetence patří:

– vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů
– schvalovat výroční zprávu o činnosti školy
– schvalovat školní řád a navrhovat jeho změny
– schvalovat pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
– podílet se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
– projednat návrh rozpočtu na další rok, vyjadřovat se k rozboru

hospodaření
– projednávat inspekční zprávy České školní inspekce
– podávat podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům

vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní
správy.

Závěrem.

Existence školské rady je dána školským zákonem. Přípravu a prů-
běh voleb do školské rady zajišťuje ředitel školy v souladu s volebním
řádem vydaným zřizovatelem.

Vedení školy děkuje rodičům za projevený zájem a těší se na spolu-
práci s novými členy školské rady. ředitelství ZŠ, Nové Hrady

Stravování ve školní jídelně
Už v měsíci září 2008 čeká strávníky školní jídelny při ZŠ Nové

Hrady zvýšení cen obědů. Obědy je nutné zdražit z důvodu navýšení
DPH, zdražení elektrické energie a potravin. Přestože k navýšení DPH
z 5 % na 9 % došlo v lednu 2008, školní jídelna se na situaci připravila a
předzásobila se potravinami ještě za nižší sazbu DPH. Zvýšení cen
energie a ostatních vstupů s tímto zvýšením spojené ovlivnit již nemů-
žeme, a proto v novém školním roce bude cena oběda vyšší.

nyní od září 2008

strávníci do 6 let 17 Kč 19 Kč

strávníci 7 – 10 let 18 Kč 20 Kč

strávníci 11 – 14 let 20 Kč 22 Kč

strávníci 15 let a více 21 Kč 23 Kč

zaměstnanci školy 22 Kč 24 Kč

cizí strávníci 42 Kč 44 Kč

Výdej čipů a přihlášení nových strávníků do školní jídelny na nový
školní rok 2008/09: poslední týden v srpnu od 25.8.2008 do 29.8.2008,
v době od 8.00 hod. do 12.00 hod.

Hana Staňková, hlavní kuchařka

Příjemné a poklidné prožití velkých prázdnin panu řediteli ZŠ,
všem učitelkám a učitelům, vychovatelkám školní družiny, kuchař-
kám, kněžím a sestřičkám a všem vedoucím kroužků a sportovních
oddílů za Školskou radu přeje předsedkyně Ing. Marie Štanglová.
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Jízdní řády autobusu v době opravy mostu v Byňově
pro období od 1. 7. – 10. 8. 2008

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

Trasa Byňov – Nové Hrady

Trasa Jakule – Nové Hrady
přes Žofinku, Nakolice

Pracovní dny – odjezdy z N. Hradů

Víkendové dny – odjezdy z N. Hradů
pokud není uvedeno jinak, jede v sobotu i v neděli

Pracovní dny – odjezdy z Byňova

Víkendové dny– odjezdy z Byňova
pokud není uvedeno jinak, jede v sobotu i v neděli

Pracovní dny – odjezdy z N. Hradů

Víkendové dny – odjezdy z N. Hradů
pokud není uvedeno jinak, jede v sobotu i v neděli

Pracovní dny – odjezdy z Jakule

Víkendové dny– odjezdy z Byňova
pokud není uvedeno jinak, jede v sobotu i v neděli

Komentář:
– rušíme pouze jeden spoj na Jakuli a zpět 14.40, který pojede pouze

do Byňova, spoj nebyl využíván -v době školních prázdnin není nutný.
– úprava některých spojů z hlediska jejich návaznosti
– platí od 30.6. do ukončení stavby, které by mělo být 10.8.2008
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Mateřská škola v květnu a červnu pořádala:
15. 5.  Vystoupení dětí 2. a 3. třídy k svátku matek v domě s pečo-

vatelskou službou
22. 5.  Hromadné vystoupení pro maminky v zámku
29. 5.  2. Sportovní hry v MŠ s oslavou Dne dětí
30. 5.  Výlet do Borovan do Zámeckého divadla na pohádku Pos-

lední loupežník
13. 6.  Běh pro zdraví v zámku
16. 6.  Celodenní výlet do Týna nad Vltavou
20. 6.  Dopravní výchova na dopravním hřišti ve Třeboni
23. 6.  Koncert žáků ZUŠ pro školku

DEN MATEK
Pro oslavu svátku maminek si všechny děti se svými učitelkami při-

pravily společné vystoupení v zámku. Každá třída předvedla střípky
toho, co se děti ve školce naučily spojené v jeden tématický obraz. Kaž-
dý rodič mohl být právem na své dítko pyšný, protože všechna podala
ten nejlepší výkon, i když byla stresována hlukem pocházejícím z řad
obecenstva od některých necitlivých hostů. Všechny děti i paní učitelky
si zaslouží velkou pochvalu a dík. Děkujeme též Akademickému centru
za pohostinnost.

SPORTOVNÍ HRY V MŠ
Již podruhé jsme ve školce uspořádali SPORTOVNÍ HRY spojené

s oslavou Dne dětí. Sportovci označeni startovními čísly soutěžili
v běhu, hodu, slalomu, překážkové chůzi a skoku. Vítězi byli všichni.

ŠKOLNÍ VÝLET
Na školní výlet v závěru roku jsme se vypravili do Týna nad Vl-

tavou, kde jsme chtěli na otáčivém hledišti zhlédnout pohádku
O TLUSTÉ PRINCEZNĚ. Protože pršelo, pohádku hráli v Zámeckém
divadle. Pohádka nás potěšila a odčarovala déšť. Mohli jsme se přemís-
tit do parku k řece, kde se děti jídlem posilnily na plavbu lodí po Vltavě.
Hodinový výlet po řece byl úžasný, všichni si jej náležitě vychutnali.

Za zdárný a radostný průběh výletu patří poděkování všem pedago-
gickým pracovnicím, tetě Janě Hriňů, kuchařkám a řidiči Milanovi Vicá-
nů. Všichni jsme se v pořádku navrátili a nyní si můžeme povzdychnout,
jak nám ten školní rok utekl.

Doprava na tyto výlety je hrazena ze sponzorského daru firmy pana
Tomáše Müllera.

Ještě nás čeká 20. 6. návštěva dopravního hřiště ve Třeboni
23. 6. uspořádá ZUŠ koncert pro školku
– a budoucí školáci se rozloučí s kamarády, učitelkami a ostatními

zaměstnanci školky.
Zaměstnanci mateřské školy přejí spoluobčanům a dětem
krásné prázdniny, slunečné dny a letní pohodu (foto MŠ)
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Poděkování všem
Chtěla bych poděkovat všem – paní ře-

ditelce bývalé i současné, učitelkám, uklí-
zečkám, asistentkám a dětem za trpělivost
a lásku, kterou v mateřské škole věnovaly a
tím velmi pomáhaly našemu autistovi Hon-
zíkovi. Děkuji, Marie Štanglová

Písničky a scénky
v angličtině

Žáci ze 3. třídy ZŠ pod vedením paní učite-
lek Aleny Štajnerové a Ireny Schaffelhoferové
připravili pro své mladší kamarády ze 2. třídy
motivační pásmo scének a písniček v anglic-
kém jazyce.

Zúčastnili jsme se představení o anglickém
jazyce. Připravila si ho 3. třída s paní učitel-
kou Štajnerovou a paní učitelkou Schaffelho-
ferovou. Byli jsme pozvaní, protože se jej
budeme učit příští rok. Viděli jsme: různé
básničky, pohádky, písničky. Celé představe-
ní se mi líbilo. Těším se na anglický jazyk,
protože se s ním domluvím všude.

Štěpán Brácha

27. května jsme se byli podívat na anglické
představení, které připravili p. uč. Štajnerová a
p. uč. Schaffelhoferová. Byli jsme pozvaní,
protože příští rok budeme mít anglický jazyk.
Viděli jsme scénku „Restaurace“, pohádku
„Boudo budko“. Mohli jsme se naučit barvy,
čísla. Na konci jsme dostali bonbóny a pexeso.
Mně se nejvíc líbily písničky a hodně se mi lí-
bila písnička o duze, protože tam byly barvy.

Sára Deberová

Nejvíce se mi líbily písničky a hlavně se mi
líbila písnička o zvířátkách.

Anička Hynková

Hodina angličtiny
V úterý jsem viděli hodinu angličtiny, kte-

rou nám připravili žáci 3.třídy. Poznali jsme,
že se umí představit, pojmenovat barvy, jídla,
zvířata a čísla do deseti. Líbilo se nám skoro
všechno, nejvíce ale písničky a scénky. Na
angličtinu se strašně těšíme, ale trochu taky
ne. Chceme se angličtinu učit, abychom mohli
cestovat.

Žáci 2.B: Vojtěch Kříha, Marek Kovář, Si-
mona Šedivá, Ilona Slepičková, Patrik Kuče-
ra, Daniel Ondrejmiška, Petr Morong, Matěj
Škornička, Veronika Volková, Pavlína Vaň-
ková, David Kysela, Josef Štangl, Sabina Spá-
lenková, Daniel Sulay, Tereza Škvařilová,
Kryštof Mikuláš Štys, Jiří Vopelka, Michaela
Vochozková

Bylo to výborné!!!

Klášterní školička
Klášterní školička Immanuel děkuje městu

Nové Hrady za finanční příspěvek, za který
jsme dětem do třídy pořídili dětské atlasy svě-
ta a zvířat, dětské encyklopedie a novou ilus-
trovanou Bibli a také doplnili materiál pro
výtvarné a pracovní činnosti. Během roku jsme
totiž nezaháleli. Každé středeční dopoledne
jsme s dětmi prožili doslova naplno. Mile nás
překvapila pravidelná účast dětí i zájem a pod-
pora rodičů, s níž  nám své děti svěřují.

Program na jednotlivé středy máme vysta-
věný tématicky k ročním obdobím a svátkům,
které během roku společně slavíme a prožívá-

me a zároveň vychází z Rámcového vzděláva-
cího programu pro Mateřské školy.

Po celý rok jsme směřovali k cíli stanove-
nému už na začátku: rozvíjet v dětech vníma-
vost a vztah k sobě samému, k druhým, ke
světu a k Bohu, který o vše s láskou pečuje.
Snažili jsme se tedy prostřednictvím zajíma-
vých her a pestrých činností umožnit dětem
všemi smysly poznávat svět lidí i přírodu ko-
lem nás jako dar a zázrak stvoření a učit se
v něm podle toho žít. Chtěli jsme formovat
v dětech takový životní postoj ke světu, který
vychází

z radostné vděčnosti k Bohu a odhodlání
žít pro druhé. Nezbývá než doufat, že to děti

pochopily také tak a že
si od nás odnesly mno-
ho krásných zážitků, na
které budou tak jako my
rády vzpomínat celé
prázdniny.

A pozor děti, po
prázdninách vás v na-
šem Immánkovi čeka-
jí nová dobrodružství,
tak se na vás moc těší-
me. Hezké a požehna-
né prázdniny vám přeje
teta Maruška a sestřič-
ka Marta.

Mgr. Marie Průková

Klub maminek
Také Klub maminek při Klášteře Božího Mi-

losrdenství v Nových Hradech děkuje městu
Nové Hrady za finanční příspěvek, za který jsme
dětem pořídili dětské pískoviště, výtvarné potře-
by a nejen pro maminky kurz první pomoci.

Každé čtvrteční dopoledne totiž patří kláš-
terní třída maminkám a našim nejmenším. Pro
ně zde připravujeme program plný her, pohá-
dek a z nich vycházejících hudebních, výtvar-
ných a všelijak tvořivých činností.

I zde jsme prožili školní rok s nejmenšími
vesele, tvořivě a rozhodně jsme se nenudili.
Každý měsíc měl své stanovené téma jako
dobrodružství, ve kterém děti spolu s ma-
minkou poznávaly rozmanitý svět, který nás
obklopuje a domů si odnášely nejen jedno-
duché úkoly a podněty do celého týdne, ale
také dětská i dospělá přátelství, dobrou nála-
du a plno nových nápadů z domácích dílen
šikovných maminek.

Hezké léto s rodinou přejí maminkám i
dětem Marie Průková a Pavla Chrtová

Čeho se bojí dospělí?
To nám prozradí děti

z páté třídy …
David: „Moje mamka se hlavně bojí o mě

– třeba když přijdu o hodinu později domů.
Bála se taky, když jsem tátovi vypil benzin
u motorky, vyboural se v autě nebo jsem si
píchl klacek do krku.“

Kačka: „Mamka se bojí nejvíce o mě (hlav-
ně, když nepřijdu domů včas) a ještě se mamka
bojí kostela – Krista na kříži.“

Júla: „Mamka se o mě bojí hlavně, když
přijdu domů později, než slíbím (asi tak o jednu
hodinu později). A taťka se o mě bojí vždycky,
když neví, kdy mně končí vyučování.“

Míša: „Moje mamka měla strach o bráchu,
když se doma neukázal od školy. Přišel až
v šest večer. Moji rodiče se o nás bojí jako vět-
šina rodičů.“

Honza: „Rodiče se bojí, aby nepřišli o za-
městnání nebo aby něco důležitého neztratily.“

Tom a Lukáš: „Když se dospělí bojí, tak
jsou nervózní, křičí a přitom rudnou nebo sedí
u počítače.“

Ela: „Moji rodiče se teď už nebojí, když
přijdu domů pozdě, ale když mám někam jet.“

Petr: „Naši mají strach, když přijdu pozdě
nebo neřeknu, kam jdu.“

Eva, Dominika a David: „Dospělí se ne-
bojí takových blbostí, jako jsou čerti, vodníci a
bubáci, ale bojí se hlavně o svoje děti.“

Marek, Kamil a Andrea: „Co rodiče pro-
žívají když mají strach? Mají depresi, nahlas
přemýšlí, co by se mohlo stát, jsou vzteklí, ně-
kteří mají až hysterický záchvat.“

David: „Mamka měla veliký strach, když
se za mnou v našem autě objevil sršán. Oka-
mžitě na mě křičela, abych z auta vylezl. Udě-
lal jsem to a sršán odletěl.“

Foto klášter
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Koně dary bohů
Tak nějak jedním slovem bychom nazvali výlet naší družiny do

Westernového městečka Wild West Boskovice.

Již podruhé jsme dětem chtěli umožnit navštívit westernové městeč-
ko vybudované v areálu bývalého pískolomu, nádherné prostředí jako
vystřižené z indiánských filmů. Děti mohly zhlédnout divadelní před-
stavení Vinnetou – jak ho neznáte – komedie plná zábavy a druhý den:
Koňskou show – Na hřbetech koní – Koně dary bohů .Navštívili jsme
svět plný romantiky, koní, příjemných lidí, svět jako vystřižený z dob
Divokého západu. Děti i paní vychovatelky se rozdělily na skupiny a
vymyslely si každý své indiánské jméno i pokřik. Ubytováni jsme byli

stylově, v dobových saloonech a pěkných chatkách. Mimo dvou
divadelních představení si děti mohly vyzkoušet mnoho zajímavých
atrakcí: jízdu na koni, na mechanickém býkovi, střelbu z luku, rýžování
zlata…

Druhý den děti zaujala Koňská show, příběh koní, indiánů a kovbo-
jů, podívaná byla nádherná a velmi dojemná. Děti ani nedutaly, když
viděly příběhy ze života krásných zvířat, zasazené do nádherného pro-
středí starého lomu. Počasí sice nebylo nijak teplé, ale nepršelo nám,
tak jsme si výlet skvěle užili.

Když se tedy podíváme zpátky, prožili jsme si nádherné dobrodružství
v krásném prostředí, na které budou děti ještě dlouho vzpomínat!

Přejeme vám všem také dobrodružné a slunečné prázdniny,
děti školní družiny a jejich vychovatelky (foto ŠD)

Dětské odpoledne
Sportovní klub Byňov připravil dne 31.5.08 od 15.00 hod. u pří-

ležitosti dětského dne, dětské odpoledne pro děti z Byňova a Jakule se
soutěžemi a táborákem. Soutěžilo se v 9 disciplínách, ve kterých ne-
chyběly tradiční soutěže, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky a háze-
ní na plechovky. Všechny soutěžící děti obdržely drobné ceny. Po
ukončení soutěží se hrál fotbálek rodiče proti dětem. Na závěr byl zapá-
len táborák, na kterém si všechny zúčastněné děti opékaly špekáčky.
Úplné zakončení dětského odpoledne do pozdních večerních hodin
udělali dospěláci při pivu a klobásách.

Děkuji tímto všem pořadatelům, kteří odpoledne připravili, a také
těmto sponzorům – Město Nové Hrady, HBSW Dobrá Voda a Krajský
úřad České Budějovice. Text a foto Vochozka Miroslav (SK Byňov)

Děti v Kouzelném lese
Na první červnový den se zámecký park proměnil opět v Kouzelný

les. A že se v něm pohybovaly pohádkové bytosti, postavičky z večer-
níčků nebo kočka v policejní uniformě nepřišlo zvláštní ani mrňatům ani
dosplělákům. Na Den dětí je prostě možné cokoli… K.J. (foto KIC)
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Pochvala mladým malířům
V poslední době došlo vedení SOŠ a SOU

Trhové Sviny několik dopisů, jejichž autoři
děkují žákům naší školy v oboru malíř za kva-
litní a čistě provedenou práci a zároveň vy-
slovují uznání učitelům odborného výcviku
p. Gobymu a p. Davidovi za profesionální ve-
dení a vzornou organizaci práce.

Tyto dopisy nás velmi těší, proto je nám
líto, že na tak potřebný a slušně placený obor
se nám hlásí stále méně žáků. Rádi bychom,
aby veřejnost, tedy naši zákazníci, byli i nadá-
le spokojeni se službami našich učňů, jen lidí
se občas nedostává…

Pracovníci stavebních profesí se ani do bu-
doucna nedostatku práce obávat nemusí.

Staň se malířem – slušně vyděláš a lidem
zkrášlíš domov
Text a foto Mgr. Jaroslav Michal, ředitel školy

Petrův zdar!
Stejně jako každý rok i letos místní rybář-

ská organizace uspořádala pro děti v Nových
Hradech a v Horní Stropnici na přelomu květ-
na a června dětské rybářské závody. Tato akce
se tradičně těší velké oblibě dětí. Vždyť toto je
vlastně jediná příležitost chytat ryby legálně i
bez registrace v Českém rybářském svazu.
Děti, kde byla většina chlapců, se pobavily,
něčemu se přiučily a navíc měly možnost zís-
kat spoustu hodnotných cen.

Za pořadatele mohu slíbit, že některé drob-
né nedostatky v organizaci, které nijak vý-
znamně neovlivnily radost z četných úlovků a
zábavy, v příštím roce odstraníme.

Dovoluji si už nyní nadšence Petrova cechu
pozvat na závody malých rybářů v příštím roce.

Za výbor MO ČRS Mgr. Petr Kroupa,
vedoucí dětského kroužku (foto autor)

Soutěž Jarní střílení proběhla dne 26. 4. 2008 za účasti 11 závod-
níků z našich řad i z okolních  organizací.

Výsledné pořadí bylo následující: Hanzal J., Neuberg J. a Kotrč Z.

Další soutěž se konala dne 10. 5. 2008 O pohár Burbon baru, kte-
ré se zúčastnilo 12 závodníků.

Dne 31. května 2008 v dopoledních hodinách byl uspořádán na
střelnici Dětský den.

Sešlo se celkem 35 dětí a byly rozděleny do dvou věkových kategorií.

Výsledné pořadí dle kategorií:

− v první kategorii do 10 let bylo toto pořadí Blafka Jan, Balko
Tomáš a Němec Martin

− ve druhé kategorii nad 10 let  Jelínek Jiří, Bárta Ladislav
a Zachařová Lenka

Počasí nám přálo a myslíme si, že všichni byli spokojeni, jak s prů-
během soutěží, tak i s cenami, kterých bylo opravdu hodně.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem sponzorům za jejich dary pro děti.

Ernest Glogar s.r.o., Město Nové Hrady, Rybářství Nové Hrady, s.r.o.,
Pekařství Vondrová Nové Hrady, Motor Jikov – strojírenská a.s., Ji-
hočeské Lesy Nové Hrady, Miroslav Vacl, Martin Němec, Doppler
Trhové Sviny, HBSW a.s. Byňov a firma Renault.

Texta foto členové AVZA TSČ ČR

Přehled pořádaných akcí organizací AVZO TSČ ČR
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Novohradské Znění 2008 – mezinárodní festival world music
11.7. – 13.7. 2008, Nové Hrady

Festivalové koncerty proběhnou letos převážně v zámeckém parku,
hudební dílny, filmové projekce a přenášky budou probíhat na zámku.

Festivalový program:
Pátek 11.7.2008
� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál

16:00 – 17:00 – MAGIE HLASU – přednáška s ukázkami –
Wolfgang Saus (DE)
Vstupné 60,-Kč
17:00 – 18:00 – KAŽDÝ MŮŽE ZPÍVAT – malá sborová dílna
pro laickou veřejnost -  Prof. Steffen Schreyer (DE)
Vstupné 60,-Kč

� Zámek Nové Hrady – modrý salonek
18:15 – 19:15 – KOUZLO LYRY
hudebně – terapeutická přednáška Jana  Braunsteina (CZ)
Vstupné 60,-Kč

� Zámecký park
19:30 – 22:00 –  Do tanca ! – world music inspirovaná morav-
skou tradiční muzikou
Vystoupí: Tomáš Kočko & ORCHESTR,

FLERET & Jarmila Šuláková
Vstupné 100,-Kč

Sobota 12.7.2008
� Zámek Nové Hrady – modrý salonek

10:00-11:00 – Hlasová dílna – HLAS  DOKOŘÁN
Monika Šramlová (Praha)
Vstupné 150,-Kč

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál
10:00  – 11:00 – HARMONIE V NÁS
přednáška – Miloslav BAUER
Každý člověk je unikátní bytost obdařená svobodnou vůlí.
Rozhodne-li se řešit svoje problémy a přijmout zodpovědnost za
vlastní život , odměnou za tuto snahu mu bude pocit svobody,
uvolněnosti a radosti ze života. Přednáška o metodě SRT, která
je při tomto procesu  velmi nápomocná.
vstup volný

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál
11:30 – 13:15 – What the Bleep Do We Know? – Co my víme?
– dokumentární film USA
Radikální řez skrz všechny konvence. Vyžaduje naprostou od-
poutanost od zažitých stereotypů. Je to dokument. Je to příběh.
Film, který diváka uvede do kvantové neurčitosti, kde se realita
mění každou další myšlenkou. Dokument s hranými pasážemi a
spoustou počítačových efektů, ve kterém vystupuje několik před-
ních světových fyziků, neurologů, molekulárních biologů, mysti-
ků a duchovních vůdců, popisuje realitu na základě nejnovějších
objevů fyziky.
Vstupné 50,-Kč

� Zámek Nové Hrady – zrcadlová síň
10:30-12:45 – Workshop – VOICE FLOW – ŽIVÝ HLAS
Regina Lindinger (DE)
Zvuk těla jako cesta k osobnímu růstu pod vedením vynikající ně-
mecké  intuitivní zpěvačky a zkušené lektorky. Jako nástroj duše
nás vlastní autentický hlas vede k nejvnitřnějšímu zdroji, k osobní
pravdě, tvořivosti a hluboké sounáležitosti.
Vstupné 350,-Kč

� Zámek Nové Hrady – modrý salonek
13:00-14:00 – Workshop – MANTRA – SILA SLOVA
Lenka Šramlová (Praha)
Magický zvuk manter pomáhá uvolnit mysl, zklidnit emoce a
otevřít srdce.
Vstupné 150,-Kč

� Zámecký park
14:00-15:00 – Workshop – LÉTAJÍCÍ BUBEN
Létající buben je projekt, který vedou členové skupiny Létající
koberec. Skupina se inspiruje původní hudbou přírodních národů
z celého světa a vytváří současný moderní mix stylů
Etno-world-music-trance – dance – breakbeat.
Vstupné 150,-Kč/ děti zdarma

� Zámek Nové Hrady – zrcadlová síň
15:30-17:00 – SVĚTLO V NÁS – koncertní SOUZNĚNÍ křišťá-
lových mis, alikvotního zpěvu a lyry. Interaktivní setkání diváků
s alternativní léčivou hudbou a muzikoterapeutickými nástroji.
Vystoupí: Hans Uijleman (NL), LeHarMonja (Praha), Jan
Braunstein a hosté (Praha)
Vstupné 80,-Kč

� Zámek Nové Hrady – modrý salonek
17:15 -19:00 – Workshop – ZPĚV Z KONCOVKY
ODVOZENÝ – Miro Žiarislav Švický
Vstupné 150,-Kč

� Kostel sv. Petra a Pavla
18:00 – 19:00 – VIA  LUCIS – na cestě zvuku a světla
Koncert mezinárodního alikvotního sboru „European Overtone
Choir“ pod vedením prof .Steffena Schreyera (DE) a Wolfganga
Sause (DE)
Sbor se zaměřuje na  interpretaci klasické i novodobé hudby za
použití nových pěveckých technik.
Vstupné 80,-Kč

� Zámecký park
20:00 – 22:30 – SETKÁNÍ POD PLATANEM – koncert world music
Intuitivní zpěv, šamanský hrdelní zpěv, horalské divopiesne, kon-
covky, housle, rytmy přírodních národů v doprovodu psychede-
lické trubky.
Vystoupí: intuitivní zpěvačka Regina Lindinger (DE), tuvinský
zpěvák a šaman Gendos (Tuva), bard slovenských hor Žiarislav a
Bytosti (SZ), alikvotní skupina a hudební rytmické UFO Létající
koberec a host Patric Pelauch „psychedelic trompet“ (Praha)
Vstupné 100,-Kč

Neděle 13.7.2008
� Zámek Nové Hrady - zrcadlová síň

10:00 – 13:00 – Workshop – ALIKVOTNÍ  ZPĚV
INTENZIVNĚ – Wolfgang Saus (DE)
Tento kurz je určen pro začínající i pokročilé alikvotní zpěváky.
Vstupné 400,-

� Zámek Nové Hrady – modrý salonek
10:00-13:00 – Workshop – KŘIŠŤÁLOVÝ ZVUK
Hans Uijleman (NL)
Křišťálové mísy v hudbě a  léčení. Výuka hry na křišťálové mísy
pod vedením holandského mistra. Křišťálové mísy budete moci na
tomto kurzu osobně vyzkoušet a eventuelně i zakoupit.
Vstupné 400,-

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál
9:30 – 10:00 – dokumentární film – TABU POSLEDNÍ ŠAMAN
Vstup volný

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál
10:00 – 13:00 – Workshop – HRDELNI ZPĚV – Gendos (Tuva)
Genadij „Gendos“ Čamzyryn je vyjímečná postava na tuvinské
alikvotní scéně. Svoje umění zakládá na šamanské tradici předá-
vané ve vlastní rodině. Šaman, zpěvák, hudebník a učitel hrdelní-
ho zpěvu Vás v tomto kurzu seznámí nejen s technikami
hrdelního zpěvu, ale i s jeho tradicí v tuvinském šamanismu.
Gendos Vás zavede do světa asijských stepí, sibiřské tajgy, minu-
losti a budoucnosti.
Vstupné 450,-

Program pro děti:
V průběhu festivalu bude pro děti od tří let otevřena Festivalová školka
s pestrým programem.
Pátek 11.7. – 17:00 – 18:00 Zpívánky s Tomášem Kočkem (šikovné
děti mohou vystoupit s Tomášem Kočkem na večerním koncertě )
Sobota 12.7. – 10:00-11:00 - Hrátky s písničkou - Mgr. Lenka Šramlová

15:00-15:40 - Létající buben dětem - Létající koberec
Dílny jsou otevřeny i pro ostatní děti za dobrovolný poplatek, pro festi-
valovou školku zdarma.
Vstupenky:
Předprodej vstupenek v síti Ticketpro (www.ticketpro.cz), nebo přímo
na místě, permanentka v hodnotě 500,-Kč (platí na koncerty, páteční
dílny, filmové projekce a přednášky) lze objednat v KIC Nové Hrady,
tel. 386362195, 602150208, kic@novehrady.cz, www.novehrady.cz
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Letošní prázdniny otevřelo naše Kulturní a informační centrum Nové
Hrady koncertem zpěváka Kamila Střihavky. Pětaosmdesát minut maxi-
málního nasazení hlasu i těla na hradním nádvoří, nepřehlédnutelné
charisma i příjemné jednání s fanoušky. Kdo by neodolal alespoň jedno-
mu snímečku….

Děkuji všem pořadatelům za pomoc při přípravě i zajištění koncertu.
Přeji všem krásné léto a těším se na další setkání na akcích pořáda-
ných naším KIC. K. Jarolímková

SDH Údolí u Nových Hradů
vás srdečně zve na taneční zábavu

HYALIT párty
Kdy: 19. 07. 2008 od 20.00 hod.
Kde: Jánská louka v Údolí (u Motorestu)
Vstupné: 80 Kč
Hraje: HYALIT

Odpolední program:
16.00 ukázka hasičské techniky a požárního útoku

Jednu noc na Karlštejně
můžete prožít i v Nových Hradech!

Nový český muzikál
na motivy hry Jaroslava Vrchlického

uvádí
Divadlo Hluboká nad Vltavou

Autor hudby: Zdeněk Barták
Autor libreta: Petr Markov

JEDNA NOC NA
KARLŠTEJNĚ

31. července 2008
21.00 hodin

nádvoří Státního hradu v Nových Hradech

Vstupenky: 150,-Kč,  děti do 100 cm zdarma,
děti do 150 cm 50,-Kč

Rezervace vstupenek a další informace
na KIC Nové Hrady,

tel. 386 362 195,  602 150 208, kic@novehrady

KIC Nové Hrady zve na představení na

Otáčivém hledišti
V Českém Krumlově:

Cikánský baron
Johan Strauss II.

operetka, Opereta Jihočeského divadla

21. srpna 2008, 20.30 hod.
Vstupenka 550,-Kč + doprava

Doprava společná autobusem.

Rezervace vstupenek na KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz
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Malířské Nové Hrady
Ve dnech 23. – 31.7.2008 proběhne na No-

vých Hradech v prostorách bývalé koželužny
již 11. ročník malířského sympozia. Tohoto již
tradičního kulturního setkání , jež pořádá čes-
kobudějovická Galerie VIDA za laskavé po-
moci města Nové Hrady a přispění sponzorů
v malebném prostředí Novohradských hor, se
jako každoročně zúčastní naši přední malíři a
výtvarníci. Pozvání pro letošní rok přijali aka-
demické malířky Alena Petříčková a Marina
Richterová, akademičtí malíři Arnošt Chabe-
ra, Dimitrij Kadrnožka, Vojtěch Kolařík, Ka-
rel Marx, Jiří Mika, Karel Rossí a akademičtí
sochaři Jaroslav Bartoš a  Lubomír Macháň.

Většinu zde přítomných umělců inspiruje
příroda, kterou vnímají z nejrůznějších pohle-
dů. V této mimořádně krásné tvorbě se odráží
rytmus nejen krajiny, zasažené lidskou civili-

zací, ale i abstrakce. Ostatně, krásná krajina
Novohradska, uklidňující prostředí kláštera či
blízkost nejstarší přírodní rezervace ve Střední
Evropě lze považovat za prostředí, v němž je
možné ještě dnes potkat i múzy. Je již tradicí,
že na těchto sympoziích mohou umělci nejen
tvořit, ale především mohou otevřeně hovořit
o své práci a názorech na život a umění minu-
lé, současné i budoucí. Na tvorbu akademic-
kých malířů se můžete přijít podívat kdyko-
liv během konání sympozia a zároveň Vás
srdečně zveme na vernisáž vytvořených
děl, která se koná v hradní galerii Státní-
ho hradu v Nových Hradech dne 30. čer-
vence 2008 od 17 hodin.

Štěpánka a Michal Říhovi,
Galerie VIDA České Budějovice

KIC Nové Hrady
Vás zve nejen na výstavu obrazů

ANDĚLÉ
Vladislava Maria Zítová

Koželužna Nové Hrady
v červenci otevřeno
denně: 10 – 17 hod.

Výstava bude otevřena do 20. července 2008
a v rámci ní se uskuteční:

Výtvarná dílna pro zájemce
o malování

aneb
Přijďte si namalovat svého Anděla

4. – 6.7.2008 v Koželužně,
Výtvarné potřeby zajištěny, malovat

pro radost může každý, vyzkoušet se prý
má všechno….

Taneční a pohybová dílna
pro zájemce o orientální tance

18. – 20.7.2008
Časy pro oba prodloužené víkendy vždy

10.00 – 17.00 hod.
Poplatek 50,-Kč.

Přihlásit se můžete předem
na KIC Nové Hrady (K. Jarolímková)

nebo přijít podle svých časových možností
tel.386 362 195, 602 150 208,

kic@novehrady.cz

BOROVANSKÉ BORŮVKOBRANÍ
11. – 13. července 2008 bude v Borovanech u Českých Budějovic
patřit již tradičním borůvkovým slavnostem, při nichž si přijdou na své především milovníci
lesních i pěstovaných borůvek a dobrot z nich.

Hlavní borůvkový program „BORŮVKOBRANÍ“
v neděli 13.7.2008
Soutěž v pojídání kynutých borůvkových knedlíků se koná u školní jídelny místní základní
školy, další gastronomicko-kulturní program a borůvkový i řemeslný jarmark proběhne
v areálu zámku.
Pro děti jsou v zámeckém parku připraveny soutěže s pohádkovým kaprem Jakubem Borův-
kářem, loutkové pohádky i soutěž dvojic-jedlíků „O poklad borůvkového koláče“. V modré
tvůrčí dílně si můžete nabatikovat tričko, vyrobit korále….
Zahrádkáři zde najdou rady odborníka na pěstování kanadských borůvek i možnost zakoupe-
ní sazenic, hospodyňky inspiraci v borůvkové kuchařce a rady kuchařských mistrů. Dozvíte
se také mnohé o léčivých účincích malých modrých bobulek a jejich magických silách.
Borůvkové menu je v tento den nabízeno v místních restauracích Alf, Valeš, Borovanský
mlýn (zde i borůvkové pivo), U Hofhanzlů a v kavárně Zámek.
O kulturní program se během dne postarají kapely Prima Quintett, orchestr Péro za klobou-
kem, Pražský hradčanský orchestr, divadlo Studio dell arte či  žonglér Vojtáno
Časový program celé akce a přihlášky do soutěže jedlíků najdete na www.borovany-cb.cz.

Okénko do knihovny
Jo Beverly: Zdráhavá nevěsta.

Beth vede život přesně podle svých představ.
Pracuje jako učitelka v dívčí škole, což jí skýtá
vytouženou nezávislost a především způsob,
jak se  vyhnout jhu manželského svazku.

Pulp, Fristions: Historky drsné školy.
Sestavil Peter Haining.Výběr historek zná-
mých i méně známých detektivních spisovate-
lů.

V ČERVENCI NECHOĎTE SPÁT, POJĎTE NA DIVADLO!
Zvou nás ochotníci ze Suchdola nad Lužnicí

Chcete strávit léto kulturně, v dobré společnosti, blízko od Vašeho domova a za skvělou cenu?

Navštivte tedy a podpořte

1. ročník divadelního festivalu v Suchdole nad Lužnicí

“SUCHDOLSKÉ DIVADELNÍ VEČERY”,
jenž jsou pod záštitou europoslankyně Zuzany Roithové.

neděle 6.7., sobota 12.7., sobota 19.7. a sobota 26.7.2008
Čekají Vás 4 červencové dny naplněné dobrou atmosférou, skvělými lidmi a kvalitní podívanou.

Představí se samotní suchdolští ochotníci s hrou Pamfilo a spol., ale přijedou i ochotníci
z Českého Krumlova (Dvojí pravda o Vilémovi z Rožmberka), Plzně (Pletené pohádky), Tá-
bora (Malý Alenáš, Lékařem proti své vůli), Českých Budějovic (O selce Lakomce) a dva
soubory z  Benešova u Prahy (Amant, Cikánská balada).

Dramaturgický výběr se orientuje spíše na pohádky pro děti a  kusy,

Začátky jsou vždy od 16.00 a od 20.00 hodin na farní zahradě u kostela, nebo v kině. Čeká i
milé překvapení pro lepší náladu a živější zábavu. Nevěříte? Tak přijďte!

Více na www.divadlo.unas.cz nebo na telefonu 602 806 508.
Na setkání s Vámi se těší ředitel festivalu, Vít Pávek nebo v KIC Nové Hrady.

INFORMACE Z REGIONU
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Středa 2.7.2008, 20.00 hod.

� Než ďábel zjistí, že seš mrtvej
Bratři Andy (Philip Seymour Hoffman) a Hank
(Ethan Hawke) mají problém - tíživý nedosta-
tek financí. Jeden si užíval, ale za cenu daňo-
vých úniků, na které mu právě přišel auditor.
Druhý nemá práci, a tím pádem ani peníze na
výživné pro své dítě a svoji bývalou ženu. Aby
se z toho dostali ven, napadl Andyho tak tro-
chu zvrácený nápad, jehož realizací je pověřen
Hank. Rozhodnou se vyloupit klenotnictví
svých rodičů. Věci se ovšem vymknou kontro-
le a místo lupu se oba dostanou do ještě šíle-
nějších situací, než si kdy dokázali představit.
Při loupeži totiž byla zavražděna jejich matka
a otec se sám pouští do pátrání po vrazích.
Jméno letos čtyřiaosmdesátiletého režiséra
Sidney Lumeta u nás příliš známé není. Jeho
filmy však ano. Je totiž podepsaný pod více než
čtyřmi desítkami filmů mezi kterými najdeme
Dvanáct rozhněvaných mužů (1957), Pahorek
(1965), Serpico (1973), Vražda v Orient expre-
su (1974), Rozsudek (1982), Rodinný podnik
(1989), Gloria (1999) nebo Dokažte mi vinu
(2006).
Přístupné od 15let, české titulky, 116 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 9.7.2008, 20.00 hod.

� Smutek paní Šnajdrové
Je horké léto na začátku 60. let minulého stole-
tí a právě se začíná neuvěřitelné, ale pravdivé
dobrodružství tří mladých studentů pražské
FAMU, kteří odjíždějí z velkoměsta do
Českého Šternberku, aby natočili svůj ab-
solventský film. Brzy se seznamují nejen
s prostředím továrny na výrobu motocyklů,
o níž mají natáčet, ale i s rozvernými mladý-
mi „soudružkami“, bodrou hospodskou (Bára
Štěpánová) nebo se stranicky zapáleným ve-
doucím továrny (Tomáš Töpfer). Osudová
setkání zažívá především jeden ze studentů -
Albánec Leke Seriani (Nik Xhelilaj). Už od
první chvíle jej upoutá krásná, záhadná a po-
divně smutná paní Šnajderová (Anna Geisle-
rová), manželka věčně opilého šéfa místní
policejní stanice, se kterou později prožívá
hluboký milostný vztah. Nakonec se však
Leke musí rozhodnout mezi láskou a svou ro-
dinou v Albánii. V tomto důležitém okamžiku
je pro něho stejně osudové setkání s hrabětem
Šternberským (Michele Placido), který pro-
vždy ovlivní jeho život.
Přístupné, česky, 110 min., vstupné 55 Kč

Středa 16.7.2008, 20.00 hod.

� Iron Man
Slavná komiksová postava Iron Man patří
mezi nejhýčkanější superhrdiny sdružené pod
křídly giganta jménem Marvel. Přesto (nebo
možná právě proto) se až teď mohl přidat ke

svým sourozencům Spider-Manovi, Fantastic-
ké čtyřce a X-Menům, kteří o sobě mohou hrdě
prohlašovat, že o nich natočili film. Nečekejte
ovšem dalšího spasitele lidstva, kterému k jeho
mimořádným schopnostem pomohlo pavoučí
kousnutí nebo ozáření. Muž se železnou mas-
kou, občanským jménem Tony Stark, se ke své
výjimečnosti “poctivě” propracoval.
Podle producenta Petera Billingsleyho se Iron
Man mezi současnými komiksovými superhr-
diny na filmovém plátně rozhodně neztratí.
“Od většiny z nich se totiž výrazně liší tím, že
svou pozornost spravedlivě dělí mezi akční
scény a budování příběhu. Při vší úctě k ostat-
ním hrdinům je Tony Stark o něco chytřejší,
což pomáhá i samotnému filmu,” tvrdí Billin-
gsley.
Přístupné od 12 let, české titulky, 125 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 19.7.2008, 20.00 hod.

� Lovec draků
Lov papírových draků patří k nejoblíbenějším
hrám afghánských dětí. Dvěma z nich, neroz-
lučným kamarádům Hassanovi a Amirovi, ale
osudově změnil život, když jejich přátelství
rozbil na padrť. Tak začíná příběh, který spiso-
vatel Khaled Hosseini vydal ve stejnojmenné
knížce, jež se v roce 1995 stala třetím nejpro-
dávanějším titulem na americkém trhu a doja-
la milióny čtenářů. Vzhledem k tomu, že
filmového zpracování se ujal jeden z nejtalen-
tovanějších režisérů současnosti Marc Forster
(Ples příšer, Hledání Země Nezemě), lze před-
pokládat, že dojme i milióny diváků.
Přístupné od 15 let, české titulky, 127 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 23.7.2008, 20.00 hod.

� V Bruggách
Držitel Oscara a známý scénárista Martin
McDonagh nám přináší černou komedii o cti a
podvodech, která se odehrává v nádherném
prostředí belgického Bruggy.
Hrají Colin Farrell a Brendan Gleeson, Ralph
Fiennes, Cléménce Poésy,  a další.
Přístupné od 15 let, české titulky, 107 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 26.7.2008, 20.00 hod.

� Paříži, miluji Tě
Ve filmu Paříži, miluji Tě se sešli světoznámí
režiséři, mezi něž patří bratři Coenovi, Gus
Van Sant, Gurinder Chadha, Wes Craven,
Walter Salles, Alexander Payne a Olivier As-
sayas, aby společně ukázali Paříž způsobem,
jaký tu ještě nebyl. Natočen lidmi stejně kos-
mopolitními jako město samo. Americký tu-
rista vidí rasové napětí a paranoidní vize
města. Mladá emigrantka pracuje v buržoaz-
ním prostředí. Americká hvězdička natáčí

film. Muž neví, zda být s manželkou nebo
milenkou. Mladík pracuje v tiskárně a touží po
jiném muži. Otec se pere se vztahem ke své
dceři. Pár se snaží okořenit svůj sexuální ži-
vot. To je jen pár zážitků, které tvoří PAŘÍŽI,
MILUJI TĚ...
Přístupné od 12 let, české titulky, 120 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 30.7.2008, 20.00 hod.

� Indiana Jones a Království křišťálové
lebky

Devatenáct let čekání skončilo. Jedna z nej-
slavnějších postav filmové historie se vrací na
stříbrné plátno. Za doprovodu typických fan-
fár Johna Williamse, v charakteristickém klo-
bouku a s bičem coby nepostradatelnou
zbraní. Indiana Jones. Univerzitní profesor a
muž, který objevil legendární Archu úmluvy,
zachránil posvátné Sankarové kameny a na-
lezl Svatý grál. V novém dobrodružství bude
pátrat po další slavné relikvii - záhadné Křišťá-
lové lebce.
Příběh se odehrává symbolicky přesně devate-
náct let po Poslední křížové výpravě, v době
rodící se Studené války. Indiana Jones je
v něm profesorem archeologie na prahu pen-
ze, jenž si navzdory bouřlivé minulosti ze
všeho nejvíc užívá klid a nebezpečně se začí-
ná podobat vlastnímu otci. Staré instinkty se
v něm probudí ve chvíli, kdy se objeví stopy
vedoucí k legendární Křišťálové lebce a hlav-
ně informace, že po tomto údajně mocném
artefaktu prahnou sovětští agenti. Indy proto
setřese únavu a vydá se na další mimořádně
dobrodružnou cestu.
Přístupný, české titulky, 122 min.,
vstupné 55 Kč

V rámci festivalu

NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ 2008
můžete navštívit promítání

i následujících filmů:

Sobota 12.7.2008

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál

11.30 – 13.15 – CO MY VÍME?
– dokumentární film USA
Radikální řez skrz všechny konvence. Vyža-
duje naprostou odpoutanost od zažitých ste-
reotypů. Je to dokument. Je to příběh. Film,
který diváka uvede do kvantové neurčitosti,
kde se realita mění každou další myšlenkou.
Dokument s hranými pasážemi a spoustou po-
čítačových efektů, ve kterém vystupuje něko-
lik předních světových fyziků, neurologů,
molekulárních biologů, mystiků a duchovních
vůdců, popisuje realitu na základě nejnověj-
ších objevů fyziky. Vstupné 50 Kč

Neděle 13.7.2008

� Zámek Nové Hrady – přednáškový sál

9.30 – 10.00 – TABU POSLEDNÍ ŠAMAN
– dokumentární film
Vstup volný

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Červenec 2008
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II. KOLO KRAJSKÉ LIGY v KARATE v  PRACHATICÍCH
Soutěž se konala v sobotu, 17. května.

Zúčastnilo se 130 soutěžících z 12ti oddílů,
z toho 9 závodníků reprezentovalo TJ Nové
Hrady.

Už ranní cesta do Prachatic poukazovala na
parný (perný) den. Prachatice opět nezklama-
ly. Nevím už, kolik let jezdí náš tým soutěžit
do tohoto města, ale zatím pokaždé jsme se
setkali s objížďkami, rozkopanými silnicemi
apod. Nevycházeli jsme z údivu, ale v tomto
směru nás už jen tak něco neudolá a díky
před-cestovní přípravě předsedy oddílu, se
tentokrát žádné bloudění nekonalo. Náš oddíl
tak dorazil jako první.

Samotná tělocvična, velikostně téměř to-
tožná s novohradskou, musela pojmout všech
130 závodníků + nemalý počet diváků a roz-
hodčích. Naštěstí pro všechny měli pořadatelé
k dispozici ještě jednu malou v téže budově.

Klání započalo tradičně soutěží sestav ka-
ta, kdy se celý prostor rozdělil do tří částí. Nej-
větší počet závodníků ( přes 30 ) byl mezi dět-
mi cca od 6 do 11 let. Z našeho oddílu zde
cvičili Štěpán Silmbrod a Kamil Šavel. První,
kdo se z našeho týmu zapojil do soutěže svým
podáním katy Heyan sandan, byl Kamil, který
byl ale bohužel poražen členem Budějovické-
ho Fight clubu, který cvičil stejnou sestavu.
Štěpán nebyl celý den ve své kůži a jen díky
své i tak nadstandardní technice, se prokousal
až do semifinále. V boji o třetí pozici se teprve
probral a my viděli konečně perfektně zacvi-
čenou mistrovskou katu Jion, jak jsme od Ště-
pána z tréninku zvyklí. Tato sestava mu tedy
s přehledem zajistila 3. místo. Mladší z našich
dvou dívek, Caroline Podhorová, cvičila své
sestavy ve třech kolech, kde se jí v konkurenci
starších žákyň podařilo zvítězit jen jednou.
Její technice se ze strany trenérů však nedalo
nic vytknout a také bodová ohodnocení byla
vždy těsná. V kategorii dorostenců prohrál
Láďa Bárta bohužel v předkole 1:2, což mu
znemožnilo další postup. Mezi dorostenkami
byla rovněž hned na začátku vyřazena další
naše nová závodnice Denisa Bočanská, která
cvičila katu Jion. Bohužel hned na začátku na-

razila na soupeřku se značnými zkušenostmi
(byla jí členka Bushido Strakonice – nositelka
mistrovského stupně tj. černého pásu). Denisi-
no provedení postrádalo jistotu a dynamiku
soupeřky. Mezi juniory soutěžící Martin Her-
mann se rovněž neumístil. Petr Zachař (poprvé
v kategorii mužů) se svým podáním mistrov-
ských kat Jion a Empi probojoval na 2. místo.
V téže kategorii se na 4. pozici umístil Jaromír
Švenda, který mohl pomýšlet i na vyšší pozi-
ce, ale trocha smůly a drobounké chyby ho
z klání o medailové pozice odsunuly. Naše je-
diná žena, Magda Pelechová, si bohužel neza-
závodila, jelikož jí žádná ze soupeřek
nedorazila ani na soutěž v kata, ani do soutěže
v kumite (sportovní zápas).

V odpoledních hodinách začala soutěž
v soubojích kumite. Naše jediná dívka, která
se soubojů zúčastnila, Caroline Podhorová,
prohrála ve finálovém souboji těsně 5:4 a zís-
kala stříbro. Láďa Bárta mající ve své skupině

dorostenců do 75 kg jen jediného soupeře,
vedl zdlouhavý vyrovnaný zápas, kde ani je-
den z bojujících nebyl schopen účinně za-
sáhnout. Zápas tak skončil tím, že se Láďův
soupeř vyfauloval nedovoleně tvrdou tech-
nikou. V kategorii juniorů nad 68 kg bojoval
Martin Hermann ml. K překvapení všech od-
hodil svůj dřívější „uhopsaný“ styl a předvá-
děl kvalitní bojový střeh i tvrdé techniky.
Toto vše ho usvědčovalo, že na sobě praco-
val. Jeden ze svých zápasů vyhrál, ale nako-
nec byl poražen. Soutěž mu ale dala další
zkušenosti, které se mu do pilování jeho no-
vého stylu jen hodí.

Díky dusnému počasí byl celý tým při od-
jezdu v 19 h jak zmlácený (což platilo doslova
u účastníků kumite). Další výzvou pro většinu
týmu budou nyní na začátku června zkoušky
na technické stupně v karate. Tak ať všichni
uspějí. Text a foto David Švenda

Petr zacvičil kata Jion velmi dobře

Štěpán cvičí závěr kata Jion Láďa nastupuje na soupeře
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
(r. nar. 1999 a mladší)

8. kolo Pá. 2.5.2008
N. Hrady – Nemanice 13:0 (5:0)
5x Marhoun J., 4x Cepák P., Hanžlík M., Hriňa
D., Žiak P., vlastní
9. kolo Po. 5.5.2008
SKP Č. B „C“ – N. Hrady  2:5 (0:1)
2x Marhoun J., Cepák P., Glienke P., Hanžlík M.
10. kolo Čt. 15.5.2008
N. Hrady – Hluboká n/Vlt.  2:3 (1:1)
2x Marhoun J.
11. kolo Pá. 23.5.2008
N.Ves – N. Hrady  2:6  (2:2)
2x Cepák P., 2x Marhoun J., Hriňa D., Žiak P.
12. kolo Po. 26.5.2008
N. Hrady – Mladé 1:8 (0:4) Hriňa D.
13. kolo  Pá. 30.5.2008
Lišov – N. Hrady 0:2 (0:0) 2x Marhoun J.
14. kolo So. 14.6.2008
N. Hrady – Jankov  8:4  (3:1)
4x Marhoun J., 2x Hanžlík M., Cepák P., vlastní

TABULKA: 1. Mladé 14 13 0 1 117: 10 39
2. Hluboká n/Vlt. 14 10 1 3 91: 26 31
3. N. Hrady 14 9 0 5 82: 51 27
4. Jankov 14 9 0 5 65: 42 27
5. Lišov 14 4 3 7 31: 27 15
6. SKP Č.B 14 5 0 9 24: 48 15
7. N. Ves 14 3 2 9 30: 66 11
8. Nemanice 14 0 0 14 4:174 0

ležící: Círal Jan; první řada z leva: Pell Jan, Salač Vítek, Hanžlík Matouš, Balko Jan, Kříha Voj-
těch a Svoboda Jan; druhá řada z leva: Hajný Martin, Hriňa Daniel, Marhoun Jan, Cepák Pa-
vel, Žiak Patrik, Blafka Jan, Ondrejmiška Daniel; chybí: Glienke Petr
trenéři z leva: Šedivý Kamil, Marhoun Jan, Silmbrod Václav; chybějící trenéři: Hriňa Zdeněk ml.,
Jelínek Vítězslav ml., Drbout Milan, Kollmann David a Glienke Tomáš

STARŠÍ PŘÍPRAVKA
(r. nar. 1997 a mladší)

10. kolo  Pá.  18.4.2008
Borovany – N. Hrady 2:8 (0:5) 3x Staněk Z.,
2x Hanžlík J., Kříha T., Marhoun J., Rehák P.
11. kolo  Pá.  25.4.2008
N. Hrady – T. Sviny  4:3 (2:0)
2x Staněk Z., Kříha T., Marhoun J.
12. kolo  Po. 5.5.2008
Olešnice – N. Hrady  2:6 (0:3)
3x Staněk Z., 2x Hanžlík J., Šisler V.
13. kolo  Út. 13.5.2008
N. Hrady – Ledenice15:0 (7:0)
5x Kříha T., 4x Marhoun J., 3x Staněk Z., Han-
žlík J., Chlebúch M., Rehák P.
14. kolo  Pá.  16.5.2008
N. Hodějovice – N. Hrady 3:3 ( 2:2) 3x Staněk Z.
15. kolo  Čt.  22.5.2008
N. Hrady – Mladé 6:2 (2:0) 3x Staněk Z., Han-
žlík J., Marhoun J., Šisler V.
16. kolo  Pá.  30.5.2008
Lišov – N. Hrady  5:1 (0:1)  Hanžlík J.
17. kolo  Pá.  6.6.2008
N. Hrady – Římov  7:1 (3:0)  3x Marhoun J.,
2x Kříha T., Cepák P., Mára J.
18. kolo  Čt.  12.6.2008
Dynamo Č.B „C“ – N. Hrady  3:0  (3:0)

TABULKA: 1. Lišov 18 17 1 0 146:15 52
2. T. Sviny 18 14 1 3 117:18 43
3. Dynamo ČB „C“ 18 14 0 4 85:27 42
4. N. Hrady 18 11 2 5 94:44 35
5. N.Hodějovice 18 8 1 9 61:69 25
6. Mladé 18 7 1 10 50:81 22
7. Borovany 18 6 1 11 53:83 19
8. Ledenice 18 3 2 13 41:123 11
9. Olešnice 18 2 2 14 36:116 8
10. Římov 18 2 1 15 28:135 7

STŘELCI:
Marhoun Jan – 41x, Cepák Pavel – 18x
Hanžlík Matouš – 7x, Hriňa Daniel – 5x
Kříha Vojtěch – 3x, Hajný Martin – 2x
Žiak Patrik – 2x, Glienke Petr – 1x
Svoboda Jan – 1x

ležící z leva: Mára Jan a Šisler Vítek
první řada z leva: Kanděrová Kristýna, Šedivý Kamil, Vrobel Michal, Cepák Pavel a Kříha Vojtěch
druhá řada z leva: Vondra Tomáš, Hanžlík Jaromír, Marhoun Jan, Kříha Tomáš, Rehák Petr,
Staněk Zdeněk a Chlebúch Marek
chybí: Silmbrod Jakub
trenéři z leva: Šedivý Kamil, Marhoun Jan, Silmbrod Václav
chybějící trenéři: Hriňa Zdeněk ml., Jelínek Vítězslav ml., Drbout Milan, Kollmann David
a Glienke Tomáš

STŘELCI:
Staněk Zdeněk – 31x, Marhoun Jan – 23x
Kříha Tomáš – 11x. Hanžlík Jaromír – 9x
Šisler Vítek – 8x, Rehák Petr – 4x
Cepák Pavel – 3x, Vondra Tomáš – 2x
Chlebúch Marek – 1x, Mára Jan – 1x

Text a foto TJ Nové Hrady
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Mezinárodní závody seniorů ve sportovní gymnastice
První jarní soutěž proběhla 3.5.2008 v Lip-

sku. Jako vždy dobře organizovaná a s velkou
účastí závodníků z 5 zemí. Letos spolu s muži
proběhl závod žen, měl výbornou úroveň, i po
čtyřicítce předváděly ženy přemetové i saltové
akrobatické řady. Dopoledne byla soutěž v ka-
tegorii nad 60 roků. Na hrazdě i bradlech jsem
cvičil s průměrem 9,25 bodů, pak přišla smůla,
která přinesla zranění kyčle v prostných. Proto
jsem na přeskoku skočil jen 1 skok a výsledná
známka 8,80 bodů mi přisoudila až 8.místo
v celkovém pořadí. Všechna přední místa pat-
řila závodníkům z Německa, jedině na 4. místě
skončil S. Stolnik z Chorvatska. Na startu se
objevil v kategorii nad 80 roků 96-ti letý borec
a předvedl jen ukázku fyzické zdatnosti, např.
10 kliků a podobně. Do Lipska už jezdíme od
roku 1996, já a někteří závodníci z Čech a Slo-
venska volíme cestu vlakem, Chorvaté a ostat-
ní přijedou auty. Letos přijel gymnasta
z italského Merana.

Druhá soutěž se uskutečnila za necelý mě-
síc, 31.5.2008, v Praze. Na tento závod se
vždy těším, je zde lepší způsob bodování, za
obtížnější sestavy se dávají bonifikace, a tím i
vyšší známky. Ve funkci rozhodčích zde bylo
několik slavných závodníků minulosti, napří-
klad M. Kolejka, který jako první na světě
předvedl dvojné salto z kruhů, dále J. Mikulec,
výborný hrazdař, cvičil na OH v Melbourne
v r.1956, na OH v Římě v r.1960, stejně jako
Pazdera a mladší B. Mudřík, který cvičil na
OH v Tokiu r. 1964 a v Mexiku 1968, kde byla
medailová žeň Věrky Čáslavské a i muži měli
bronzovou medaili na dosah. Všichni byli
v minulosti mými vzory, takže po závodě bylo
o čem  vzpomínat.

Na závěr mi utkvěla v paměti slova jedno-
ho bývalého závodníka – řekl: “Tento sport je
těžký i krásný, je výjimečný tím, že se NIKDY
NESMÍ PŘESTAT!“ Jako příklad uváděl, že
někteří závodníci zkusili cvičit třeba po 20-ti

leté pauze, ale většinou bez výsledku. Síla se
dá natrénovat, ale stářím ztracená pružnost a
uvolněnost se už těžko získává. Jediné, co
však zůstává a motivuje, je láska ke sportu.
To je v dnešní době to nejkrásnější a „výji-
mečné“. V kategorii 60-90 roků se závodilo
v 5 disciplínách, do celkového pořadí se zapo-
čítávaly 3 nejvyšší známky. I když ne zcela
zdráv, cvičilo se mi dobře. Hrazdu za 9,70
bodů, koně na šíř za 9,75 bodů a prostná za
9,65 bodů. Z prostných jsem měl největší ra-
dost, je zde snad nejlepší palubová podlaha
v republice, salta i přemety se dají skákat i po
šedesátce, je měkká i extrémně pružná.

A zde je celkové pořadí:

1. R. Rusiňák 39,10 b.

2. S. Stolnik (Chorvatsko) 38,65 b.

3. M. Cibula 38,45 b.

Všichni už se těšíme na závody v Liberci, kte-
ré budou 8.11.2008. Text a foto R. Rusiňák
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Akciová společnost REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje v souvislosti s předpokládaným rozšířením provozu

wellness hotelu Rezidence výběrové řízení na pozice:

� KUCHAŘ / KUCHAŘKA
� POKOJSKÁ

� ČÍŠNÍK / SERVÍRKA
� RECEPČNÍ

� MASÉR / MASÉRKA
Možnosti zaměstnání:
– hlavní pracovní poměr
– vedlejší pracovní poměr – výpomoc v rozsahu dle dohody

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu
� odpovídající finanční ohodnocení
� možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace
� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování,

zvýhodněné ceny vybraných služeb pro rodinné přísluš-
níky apod.

Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup
� příjemné vystupování a morální bezúhonnost
� časovou flexibilitu
� u profesí kuchař/kuchařka, číšník/servírka,

masér/masérka znalost světového jazyka výhodou
Pro bližší informace volejte: Mgr. Jakub Dvořák, tel: 724 130 399

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

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
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RE/MAX
reality Center

Each Office Independenty Owned and Operated

FRANCISC PODHORA
realitní poradce

Telefon: +420 374 625 371, Mobil: +420 725 715 516
E-mail: farancisc.podhora@remax.cz

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ
V KLÁŠTEŘE
Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech

zajišťuje od pondělí do pátku

VAŘENÍ OBĚDŮ
CENA OBĚDA:

70 Kč – pro občasné odběratele
65 Kč – pro pravidelné odběratele

V ceně oběda je polévka a hlavní chod
Vaří se dle jídelního lístku

Oběd je možno odebrat do „kastrůlků“

Obědy je nutné přihlásit den dopředu tel.: 386 301 320
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