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V červenci jste měli příležitost nejen vidět výtvarnici Vladislavu Zíto-
vou přímo při malování, ale pod jejím „vedením“ vytvořit obraz svůj.
Tato možnost byla v rámci Tvůrčí dílny v Koželužně uspořádané
18. – 20.7.2008. (více uvnitř čísla) K.J., foto KIC

Nejmladší účastníci výletu do Slepičích hor, který pořádala místní or-
ganizace Českého svazu ochránců přírody Nové Hrady
(více uvnitř čísla). K.J., foto KIC

Hudební podvečer
u novohradské kašny

Pro prima letní náladu hraje

Prima Quintett
v sobotu 23.8.2008

od 19.30 hodin
náměstí u kašny Nové Hrady

Divadelní představení
Divadýlka MRAK

O Statečném Jankovi

v sobotu 9. srpna 2008
od 19.00 hodin

hradní nádvoří Nové Hrady

Něco jako poločas
Když se červenec střídá se srpnem, je to

podobné, jako když stojíme mezi prvním a
druhým poločasem zápasu. Už je toho hodně
za námi, něco nám nenávratně uteklo, něco se
úspěšně podařilo, někomu jsme udělali radost,
ale ještě se nedá říct, zda jsme si prázdniny po-
řádně užili nebo je jenom proflákali. Prázdni-
ny ještě neskončily.

I když představa o tom, co je „pořádně si
užít“nebo „proflákat“, může být samozřejmě
úplně jiná u školního dítěte, studenta, workho-
lika, hospodského, podnikatele v cestovním
ruchu, několikanásobné matky, ředitele školy,
kastelána nebo „hlídací“ babičky.

Když se červenec střídá se srpnem, je ještě
naděje, že to pěkné máme teprve před sebou,
obzvlášť když patříme k těm, kteří nehází flin-
tu do žita mezi dvěma poločasy.

I když hodně záleží i na tom, kolik jsme
ochotni vynaložit úsilí, energii a práce, aby
ten výsledek stál za to. Tak krásnou druhou
půli prázdnin a přijďte si užít alespoň na něja-
ké, námi připravované, kulturní a společen-
ské akce.

Za KIC Nové Hrady, Květa Jarolímková

Letošní festival Novohradské Znění 2008 vyměnil nádvoří státního hradu za „nekonečný pros-
tor“ zámeckého parku. Díky tomu se páteční koncert podobal velké zahradní party, kde se dalo
poslouchat hudbu, povídat, popíjet, polehávat, posedávat  i tančit (více uvnitř čísla), foto KIC
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Zápis z 15. schůze rady města ze dne 2. 6. 2008

� 1. Smlouva o odborné pomoci
a spolupráci, Dodatek č. 1
Rada byla seznámena s návrhem Smlouvy
o odborné pomoci a spolupráci a Dodatku
č.1 této smlouvy, které se týkají spolupráce
Města Nové Hrady a Jihočeské univerzity,
Zemědělské fakulty. Předmětem smlouvy
je bezplatné poskytování výstupů a výsled-
ků výzkumných úkolů Zemědělské fakulty
Městu Nové Hrady, zejména datových vý-
stupů obsahujících informace o využívání
zájmového území (landuse), skládajících
se z tématických map a metodického po-
stupu, dále např. informace o obsahu uhlí-
ku ve vegetaci, teplotních a vlhkostních
parametrech. Veškeré podklady je možno
využít ve formě územně plánovacích pod-
kladů. Rada souhlasila se Smlouvou o od-
borné pomoci a spolupráci a Dodatku č.1
Smlouvy o odborné pomoci a spolupráci
mezi Městem Nové Hrady a Jihočeskou
univerzitou, Zemědělskou fakultou a pově-
řila starostu podpisem

� 2. Žádost o umístění posezení
Rada byla seznámena s žádostí společnosti
Rezidence Nové Hrady a.s. o umístění za-
hradního nábytku (2ks stolků, 6 ks židlí a
1 ks stojanu) před budovu Rezidence. Rada
souhlasila s povolením umístění zahradního
nábytku za předpokladu dodržení dostateč-
ného prostoru na chodníku pro průchod ob-
čanů. Rada pověřila paní J. Oppolzerovou
vyměřením poplatku dle platné vyhlášky.

� 3. Žádost o odkoupení části pozemku
Rada projednala žádost pana Jiřího Lech-
nera, bytem N. Hrady čp. 272 o odkoupení
části pozemku parc. č. 809/1 o rozloze
cca. 160 m2. Rada pověřila místostarostu
M.Šlence svoláním místního šetření a pře-
dáním informací radě města. Poté bude
rozhodnuto o případném prodeji či jiném
řešení.

� 4. Majetkoprávní vypořádání pozemků
Rada obdržela dopis Správy a údržby silnic
Jihočeského kraje ve věci majetkoprávního
vypořádání pozemků pod veřejně přístup-
nými účelovými komunikacemi v k.ú. Údo-
lí u Nových Hradů (parc.č. 1476/1, 1476/4,
657/4) a v k.ú. Byňov. (1896/2). Městu je
tímto nabízen bezúplatný převod těchto
pozemků. Rada konstatovala, že žádost
o bezúplatný převod musí být schválen
zastupitelstvem města. Rada pověřila
místostarostu M. Šlence zajištěním pří-
pravy podkladů pro projednání podání žá-
dosti o bezúplatný převod v zastupitelstvu
města. Rada postoupila projednání podání
žádosti o bezúplatný převod v k.ú. Údolí
u Nových Hradů (parc.č. 1476/1, 1476/4,

657/4) a v k.ú. Byňov. (1896/2) zastupitel-
stvu města.

� 5. Žádost o prodej pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada obdržela žádost manželů Zuzany a
Vladimíra Bícových, Pod Vodárnou 375,
Nové Hrady o prodej pozemku parc.č.
827/44 v k.ú. Nové Hrady o výměře 55 m².
Pozemek se nachází za domem manželů Bí-
cových, kteří jej měli od roku 2004 v proná-
jmu. Rada souhlasila s prodejem pozemku
parc.č. 827/44 v k.ú. Nové Hrady o výměře
55 m², postoupila prodej pozemku zastupi-
telstvu a pověřila starostu města zveřejně-
ním zájmu o prodej předmětného pozemku
na úřední desce.

� 6. Vyhodnocení bezpečnostní situace
Rada byla seznámena s Vyhodnocením bez-
pečnostní situace a stavu veřejného pořádku
v příhraniční oblasti Nové Hrady za měsíc
březen a duben, který vyhotovilo Obvodní
oddělení Policie ČR Trhové Sviny. Ve zprá-
vě je konstatováno, že nedošlo k nárůstu
trestné činnosti. Rada vzala Vyhodnocení
bezpečnostní situace na vědomí a upozorni-
la na přetrvávající problémy ohledně nedo-
držování zákazu vjezdu do ulic Údolská a
Na vyhlídce v Nových Hradech. Rada opě-
tovně požádala obvodní oddělení Policie
ČR v Trhových Svinech o maximální mož-
ný dohled nad předmětným úsekem.

� 7. Záznam z jednání
Rada byla seznámena se záznamem z jedná-
ní, které se konalo za účelem projednání
rozpracované projektové dokumentace na
akci „Křižovatka silnic II/154 a III15618
u Nových Hradů“. Rada vzala záznam
z jednání na vědomí a pověřila starostu
města vyhotovením patřičných materiálů,
které žádá zhotovitel projektové doku-
mentace.

� 8. Žádost o pronájem nebytových prostor
v Nových Hradech
Rada obdržela žádost paní S. Kuklišové,
Rychnov u Nových Hradů 67 o pronájem
nebytových prostor v objektu čp. 11 za úče-
lem zřízení second handu a bazaru. Rada
souhlasila s pronájmem a pověřila starostu
města zveřejněním záměru pronajmout
nebytové prostory na úřední desce. Rada
pověřila starostu přípravou a podpisem
nájemní smlouvy.

� 9. Výběr nábytku do školní jídelny
Rada byla seznámena s výběrem dodavatele
nábytku pro školní jídelnu, který provedl ře-
ditel ZŠ Nové Hrady Mgr. Z. Chrt. Na zá-
kladě nabídky 3 firem doporučuje ředitel
ZŠ N. Hrady nabídku firmy LENDID, di-
daktické pomůcky, která předložila cenově
nejvýhodnější nabídku. Nábytek nabízený
firmou LENDID vyhovuje funkčně i este-
ticky. Rada souhlasila s výběrem dodavate-
le nábytku pro školní jídelnu a pověřila
starostu ve spolupráci s ředitelem ZŠ zajiš-

těním koupě školního nábytku pro školní
jídelnu od firmy LENDID, didaktické po-
můcky.

� 10. Napojení areálu HBSW na ČOV
Nové Hrady
Rada obdržela vyjádření společnosti Vodo-
vody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. ve věci
napojení areálu HBSW na ČOV Nové Hra-
dy. Rada vzala souhlasné stanovisko VAK
JČ na vědomí.

� 11. Úhrada faktury
Rada obdržela fakturu firmy Jiří Jakoubek,
servis ASK za práce vykonané v objektu
kuželny na zařízení v majetku města. Rada
souhlasila s úhradou faktury.

� 12. Rozhodnutí – provoz zařízení
Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, odbo-
ru životního prostředí informaci o rozhod-
nutí Krajského úřadu Jihočeského kraje,
Odboru životního prostředí, zemědělství a
lesnictví o vydání souhlasu k provozování
zařízení ke sběru, výkupu a využívání od-
padů právnické osobě s obchodním jménem
EURO TYRE RECYKLING Ltd. Tento
souhlas byl vydán na 3 měsíce za účelem
odvozu pneumatik ze zařízení na Jakuli.
Rada vzala rozhodnutí KÚ na vědomí.

� 13. Oznámení o platnosti obnoveného
katastrálního operátu
Rada obdržela oznámení o platnosti obno-
veného katastrálního operátu v katastrálním
území Horní Stropnice. V rámci provádění
pozemkových úprav došlo k zaměření po-
zemků ve vlastnictví Města Nové Hrady a
Katastrální úřad poskytuje tímto městu
srovnávací zaměření parcel.. Rada vzala na
vědomí oznámení o platnosti katastrálního
operátu v k.ú. H. Stropnice. Rada pověřila
Ing. L. Kasana ve spolupráci se Stavebním
úřadem MěÚ Nové Hrady kontrolou poze-
mků dle srovnávacího sestavení parcel před
obnovou a po obnově.

� 14. Vyhodnocení kalkulace vodného
a stočného za rok 2007
Rada byla starostou seznámena s výslednou
kalkulací ceny vodného a stočného za rok
2007. Na základě jednání s Ing. A. Reis-
chlovou (VAK JČ a.s.) starosta informoval
radu o navýšení nákladů, které bylo způso-
beno především zvýšenými náklady na pro-
voz laboratoře (rozbory vody, rozbory
ČOV) a dále zvýšenými náklady způsobený-
mi zkušebním provozem čistírny odpadních
vod Nové Hrady. Rada souhlasila s úhradou
navýšení v celkové výši 129.000,-Kč a pově-
řila starostu podpisem Výsledné kalkulace
ceny vodného a stočného roku 2007.

� 15. Hodnocení nabídek – strategický
plán rozvoje města Nové Hrady
2008 – 2013
Rada byla starostou města seznámena
s postupem Finanční komise rady města
při výběru zhotovitele Strategického plánu

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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rozvoje města Nové Hrady. Finanční komi-
se pověřila Mgr. M. Jarolímka, J. Vochosku
a Mgr. V.Hokra provedením hodnocení jed-
notlivých nabídek tj. nabídky Regionální
rozvojové agentury jižních Čech, a.s.,
ROSA – společnost pro ekologické infor-
mace a aktivity, o.p.s. a Ing. Milan Souček.
Na základě výsledků hodnotitelů byl radě
města doporučen nejvhodnější uchazeč, a
to ROSA – společnost pro ekologické infor-
mace a aktivity, o.p.s. Rada souhlasila s vý-
běrem společnosti ROSA – společnost pro
ekologické informace a aktivity, o.p.s. jako
zhotovitele Strategického plánu rozvoje
města Nové Hrady a pověřila starostu města
podpisem smlouvy o dílo.

� 16. Smlouva o poskytnutí grantu
Rada byla seznámena s návrhem Smlouvy
o poskytnutí grantu, která byla Městu Nové
Hrady zaslána na základě přidělení grantu
ve výši 50.000,- Kč v rámci GP Podpora
živé kultury v rámci grantového programu
Jihočeského kraje. Rada souhlasila se
Smlouvou o poskytnutí grantu pro projekt
„Mezinárodní festival worldmusic 3. ročník
- Novohradské znění“ a pověřila starostu
jejím podpisem. Rada souhlasila s finan-
cováním podílu města z rozpočtu města a
pověřila paní E. Stráskou provedením
rozpočtové změny.

� 17. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena se zápisem z Komi-
se sociálních věcí a zdravotnictví ze dne
2.6.2008. Komise na svém jednání projed-
nala společnou žádost paní Zdeňky Růžič-
kové, bytem náměstí Republiky 12, Nové
Hrady a pana Michaela Dřeva, bytem Čes-
ká 79, Nové Hrady o výměnu jejich bytů,
které mají v pronájmu od Města Nové Hra-
dy. Komise sociálních věcí a zdravotnictví
doporučila schválení výměny bytů. Rada
souhlasila s výměnou bytů a pověřila TSM
dohledem na průběhem výměny.

� 18. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada obdržela rozhodnutí MěÚ Nové Hra-
dy, odboru životního prostředí ve věci po-
volení firmě PB Krovy, v.o.s. k pokácení
3ks vrby jívy a 1 ks jasanu ztepilého na po-
zemku parc.č. PK 1452/1 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Rada vzala rozhodnutí MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí na
vědomí.

� 19. Smlouva o dílo
Rada byla seznámena s návrhem Smlouvy
o dílo mezi Městem Nové Hrady jako objed-
natelem a firmou ARCHATT PAMÁTKY,
spol. s.r.o., Třebíč jako zhotovitelem k akci:
„Oprava fasády dvorního traktu č.p. 11,
Oprava fasády dvorního traktu č.p. 59,
Oprava fasády objektu č.p. 43“, která je rea-

lizována v rámci Programu regenerace
MPR a MPZ. Rada souhlasila se Smlouvou
o dílo a pověřila starostu podpisem. Rada
souhlasila s financováním akce na základě
podmínek Programu regenerace MPR a
MPZ.

� 20. Smlouva o dílo
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo k akci
„Oprava kaple Mýtiny a oprava kaple Údolí
u Nových Hradů“, která je realizována
v rámci Programu obnovy venkova. Zhoto-
vitelem akce je spol. SEXTA spol s.r.o.,
město Nové Hrady je vlastníkem nemovi-
tostí a Sdružení Růže je objednatelem. Rada
města souhlasila se Smlouvou o dílo a pově-
řila starostu jejím podpisem. Rada souhlasí
s financováním podílu města dle pravidel
POV

� 21. Ukončení nájemní smlouvy
Rada obdržela dopis pana Jana Vohosky,
bytem Byňov 87, který žádá o ukončení
nájemní smlouvy k nebytovým prosto-
rům v domě čp. 13 v Nových Hradech
k 30. červnu 2008. Rada souhlasila s ukon-
čením nájemní smlouvy k 30. 6.2008 za
předpokladu předání nebytových prostor.
Rada pověřila ředitele TSM Nové Hrady
J. Haidera zajištěním převzetí nebytových
prostor v čp. 13.

� 22. Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu
nebytových prostor Státního hradu
Nové Hrady
Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebytových
prostor Státního hradu Nové Hrady, kterým
je řešen pronájem svatební síně v areálu
Státního hradu. Rada souhlasila s Dodat-
kem č. 1 ke smlouvě o pronájmu nebyto-
vých prostor Státního hradu Nové Hrady a
pověřila starostu podpisem.

� 23. Směrnice rady č. 1/2008, o zásadách
pro stanovení výše příplatku za vedení,
k poskytování osobního a zvláštního
příplatku, odměn ředitelům škol
a školských zařízení, které zřizuje
Město Nové Hrady
Rada byla radním Mgr. T. Rolínkem sezná-
mena s návrhem směrnice rady č. 1/2008,
o zásadách pro stanovení výše příplatku za
vedení, k poskytování osobního a zvlášt-
ního příplatku, odměn ředitelům škol a
školských zařízení, které zřizuje Město
Nové Hrady. Rada schválila Směrnici rady
č. 1/2008, o zásadách pro stanovení výše
příplatku za vedení, k poskytování osobní-
ho a zvláštního příplatku, odměn ředitelům
škol a školských zařízení, které zřizuje
Město Nové Hrady.

� 24. Odměna řediteli ZŠ
Rada projednala žádost ředitele ZŠ Nové
Hrady o stanovení výše odměny za první
pololetí roku 2008.
Rada schválila výši odměny řediteli ZŠ
Nové Hrady dle návrhu.

Zápis z 16. schůze rady města ze dne 4. 6. 2008

� 1. Výběrové řízení  – akce „ Splašková
kanalizace v místní části Údolí
u Nových Hradů“
Rada města byla místostarostou M. Šlen-
cem seznámena se závěry jednání výběrové
komise výběrového řízení na dodavatele
prací na akci „Splašková kanalizace v míst-
ní části Údolí u Nových Hradů“. Výběrová
komise doporučila přidělit zakázku ucha-
zeči JM stavební s.r.o. Jindřichův Hradec,
která nabízí provedení prací za cenu
6 163 903,-Kč včetně DPH. Výběrová ko-
mise konstatovala, že uvedená firma nejlé-
pe vyhověla kritériím stanoveným ve
výběrovém řízení a podmínkám stanove-
ným v zadávací dokumentaci. Rada města
souhlasila s doporučením výběrové komise
a pověřila starostu města Mgr. Vladimíra
Hokra podpisem rozhodnutí, dokladů vý-
běrového řízení a smlouvy o dílo s vybra-
ným uchazečem – firmou JM stavební
s.r.o., Horní Strýchov 25, 377 01 Jindři-
chův Hradec.

Zápis z 17. schůze rady města
ze dne 17. 6. 2008

� 1. Vyřešení problému provozu kalových
čerpadel a míchadel na ČOV
Nové Hrady
Rada obdržela dopis od firmy Grundfos ve
věci vyřešení problému provozu kalových
čerpadel a míchadel na ČOV Nové Hrady.
Vzhledem k opakovaným problémům
s čerpadly a míchadly dojde k výměně
těchto zařízení novým typem, vhodným
pro problematické provozní podmínky
ČOV. Do doby výměny bude zajištěn nad-
stardní servisní dohled.V návaznosti na pro-
vedené úpravy je navrhováno prodloužení
záruční doby na dodaná zařízení na 36 mě-
síců od doby provedení navržené úpravy.
Rada vzala na vědomí postup při řešení
opakovaných problémů provozu kalových
čerpadel a míchadel na ČOV Nové Hrady a
pověřila místostarostu M. Šlence účastí na
jednání k dané problematice, které se usku-
teční dne 25.6.2008 v J. Hradci.

� 2. Smlouva o dílo
– festival Novohradské znění 2008
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady a zhotovitelam Ing.
R. Šindlerovou – Agentura Hathor, jejíž
předmětem je zajištění programu meziná-
rodního festivalu worldmusic „Novo-
hradské znění 2008“, který se uskuteční
11. – 13.7.2008 v Nových Hradech. Na
předmětnou akci získalo město Nové Hrady
příspěvek od Jihočeského kraje ve výši
50.000,-Kč. Rada souhlasila s uzavřením
Smlouvy o dílo a pověřila starostu jejím
podpisem.
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� 3. Dotační dopis Jihočeského kraje
Rada obdržela dotační dopis od Jihočeského
kraje ve věci oznámení o poukázání investič-
ního příspěvku v rámci GP na podporu jed-
notek SDH obcí Jihočeského kraje. Rada
vzala dotační dopis na vědomí a pověřila
paní R. Kříhovou, Investiční odbor MěÚ
N. Hrady koordinací dalšího postupu při vy-
účtování projektu „Nákup nové přenosné
motorové stříkačky pro SDH Údolí u No-
vých Hradů“.

� 4. Mandátní smlouva
„Oprava fasády dvorního traktu č.p. 11,
Oprava fasády dvorního traktu č.p. 59,
Oprava fasády objektu č.p. 43“,
Rada obdržela návrh mandátní smlouvy
mezi městem N. Hrady /jako mandantem/ a
Stavební poradnou, spol. s.r.o. /jako manda-
tářem/ ve věci výkonu inženýrské činnosti
/stavebního dohledu/ pro akci „Oprava fasá-
dy dvorního traktu č.p. 11, Oprava fasády
dvorního traktu č.p. 59, Oprava fasády ob-
jektu č.p. 43“, která je realizována v rámci
Programu regenerace MPR a MPZ. Rada
souhlasila s uzavřením mandantní smlouvy
a pověřila starostu jejím podpisem.

� 5. Mandátní smlouva – „Splašková
kanalizace v místní části Údolí
u Nových Hradů“
Rada obdržela návrh mandátní smlouvy
mezi městem N.Hrady /jako mandantem/ a
Stavební poradnou, spol. s.r.o. /jako manda-
tářem/ ve věci výkonu inženýrské činnosti
/stavebního dohledu/ pro akci „Splašková
kanalizace v místní části Údolí u Nových
Hradů“. Rada souhlasila s uzavřením man-
dantní smlouvy a pověřila starostu jejím
podpisem.

� 6. Potvrzení o registraci projektu
Starosta města seznámil radu s dopisem od
Společného technického sekretariátu (JTS)
– Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013 ve věci regis-
trace projektu „Produkt cestovního ruchu –
Po stopách společné historie“, který byl po
formální kontrole a kontrole přijatelnosti
úspěšně zaregistrován. Rada vzala na vědo-
mí úspěšnou registraci projektu „Produkt
cestovního ruchu – Po stopách společné
historie“

� 7. Žádost o převod pozemku
parc. č.  817/6 v k.ú. Nové Hrady
Rada byla seznámena s dopisem Stavební-
ho úřadu Měú Nové Hrady, který informuje
o možnosti požádat o bezúplatný převod
pozemku parc.č. 817/6 v k.ú. Nové Hrady
od Pozemkového fondu ČR do vlastnictví
Města Nové Hrady. Rada pověřila paní R.
Kříhovou Investiční odbor Měú Nové Hrady

přípravou podkladů pro podání žádosti
o bezúplatný převod tak, aby tato žádost
mohla být po projednání radou města předlo-
žena k projednání zastupitelstvu města.

� 8. Žádost o pronájem pozemku
– místní šetření
Rada opakovaně projednala žádost pana
Vladimíra Kubeše, bytem Údolí 24, o pro-
nájem části pozemku 1440/4 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Rada v minulosti nesou-
hlasila s pronájmem ani prodejem tohoto
pozemku. Vzhledem k novým skutečnos-
tem, uvedeným žadatelem, rada opakovaně
provedla místní šetření, kterého se jako zá-
stupce města zúčastnil Ing. Kasan. Při
místním šetření bylo konstatováno, že
předmětnou část pozemku bude možno
pronajmout za předpokladu, že tím nedojde
k omezení majitelům sousedních nemovi-
tostí. Žadatel byl požádán o dodání sou-
hlasného vyjádření majitelů sousedních
nemovistostí s tím, že poté dojde k opětov-
nému projednání žádosti v radě městě.

� 9. Oznámení KVHT Nové Hrady
Rada obdržela dopis Klubu vojenské histo-
rie a techniky Nové Hrady o.s. ve věci plá-
novaných drobných terénních úprav na
pozemku parc.č. 1467/1 v k.ú. Štiptoň /Na-
kolická pískárna/, který má KVHT Nové
Hrady v pronájmu od města Nové Hrady na
základě nájemní smlouvy z roku 2003.
KVHT Nové Hrady plánuje v uvedené lo-
kalitě úpravy za účelem vybudování lehké
trati pro jízdy zručnosti pro terénní moto-
cykly. V dopise je Rada města informována
o probíhajících jednáních s MěÚ Nové Hra-
dy a MO ČSOP Nové Hrady za účelem sta-
novení podmínek využívání této lokality
z hlediska ochrany přírody. Rada vzala do-
pis KVHT Nové Hrady o.s. na vědomí
s tím, že o povolení k drobným terénním
úpravám bude rozhodnuto po písemném
vyjádření MěÚ Nové Hrady a MO ČSOP
Nové Hrady.

� 10. Žádost o povolení umístění
elektrického zařízení
Rada obdržela žádost společnosti FIERA
a.s., Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hra-
dec, která pro E.ON Česká republika , s.r.o.
zpracovává projektovou dokumentaci pro
akci „Přípojka na klíč – Nové Hrady – Vilo-
vá čtvrť K 842/5 – p. Šalomoun – úprava
NN“. Město Nové Hrady je žádáno o sou-
hlas s umístěním kabelového vedení NN na
pozemcích parc.č. KN 842/1 a PK 1007
v k.ú. Nové Hrady a za tímto účelem je před-
ložena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene. Rada souhlasila
s uzavřením smlouvy za jednorázovou úpla-
tu ve výši 10.000,-Kč a za předpokladu, že
po skončení stavby dojde k uvedení poze-
mků do původního stavu. Rada postoupila
zastupitelstvu města projednání Smlouvy

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene pro akci „Přípojka na klíč –
Nové Hrady – Vilová čtvrť K 842/5 – p. Ša-
lomoun – úprava NN“.

� 11. Vyúčtování – Mezinárodní závody
seniorů ve sportovní  gymnastice
– pan R. Rusiňák
Rada obdržela od pana Rudolfa Rusiňáka
vyúčtování nákladů spojených s účastí na
Mezinárodních závodech seniorů ve spor-
tovní gymnastice v Lipsku a v Praze. Rada
poděkovala panu R.Rusiňákovi za výbor-
nou reprezentaci města na obou sportov-
ních soutěžích a souhlasila s proplacením
nákladů spojených s účastí dle předložené-
ho vyúčtování.

� 12. Oznámení o zamítnutí grantu
Rada obdržela od Jihočeského kraje, Od-
dělení řízení grantů a projektů Oznámení
o zamítnutí grantu na projekt „Turistická
destinace Nové Hrady“. Rada vzala infor-
maci zamítnutí grantu na vědomí.

� 13. Oznámení o přidělení grantu
Rada obdržela od Jihočeského kraje, Oddě-
lení řízení grantů a projektů Oznámení
o přidělení grantu na projekt „Rozšíření slu-
žeb informačního centra Nové Hrady“ ve
výši 50.000,-Kč. Rada vzala na vědomí in-
formaci o přidělení grantu. Rada pověřila
starostu města projednáním spolupráce
paní K. Jarolímkové /KIC/ na realizaci pro-
jektu. Rada pověřila starostu města ve spo-
lupráci s paní. K. Jarolímkovou /KIC Nové
Hrady/ řízením projektu. Rada souhlasila se
spolufinancováním podílu města a pověřila
paní E. Stráskou /MěÚ Nové Hrady/prove-
dením rozpočtové změny.

� 14. Změna technického řešení stavby
„Nakolice, čp. 13, p. Habinová
– kabel NN“
Rada obdržela od firmy Elektrostav Strako-
nice s.r.o. informaci o změně technického
řešení stavby „Nakolice, čp. 13, p. Habino-
vá – kabel NN“. Kabelové vedení NN nebu-
de dle nového řešení uloženo do pozemku
Města Nové Hrady. Z tohoto důvodu nedo-
jde k naplnění Smlouvy o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, která byla
uzavřena dne 8. ledna 2008 na základě roz-
hodnutí zastupitelstva města. Na základě
nového řešení je nyní Město N. Hrady žá-
dáno o souhlas s pracemi, prováděnými
na nemovitosti sousedící s nemovitostí ve
vlastnictví Města N. Hrady. Rada vzala na
vědomí informaci o změně technického ře-
šení stavby „Nakolice, čp. 13, p. Habinová
– kabel NN“. Rada souhlasila s pracemi
prováděnými na nemovitosti sousedící s ne-
movitostí ve vlastnictví Města N. Hrady
v rámci předmětné akce a pověřila starostu
města podpisem příslušného souhlasného
stanoviska.
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� 15. Odběr vzorku vody – vyhodnocení
Rada obdržela od společnosti VAK JČ, a.s.
informaci o provedení pravidelného odběru
vzorku vody z místa odběru „Nové Hrady –
kuchyně MŠ – Hradební čp. 175“ za účelem
zjištění kvality vody. Výsledek pravidelné-
ho rozboru kvality vody je velmi dobrý a
v hodnocení jednotlivých kontrolovaných
položek odpovídá kvalita zákonným nor-
mám. Rada poděkovala společnosti VAK
JČ, a.s. za zaslání informace o provedení
rozboru kvality vody a bere výsledek rozbo-
ru na vědomí.

Zápis ze 18 . schůze rady města
ze dne  26. 6. 2008

� 1. Smlouva o vzniku věcného břemene
Rada byla seznámena s dopisem a žádostí
pana Ing. M. Čady, ředitele výrobního zá-
vodu HBSW, a.s. ve věci projednání žádosti
o uzavření Smlouvy o vzniku věcného bře-
mene na pozemcích Města Nové Hrady pro
vedení tlakového kanalizačního potrubí
z výrobního závodu HBSW, a.s. do čistírny
odpadních vod. Projekt vedení kanalizační-
ho přivaděče povede podél stávajícího ko-
ryta řeky Stropnice. Stavbou budou dotčeny
pozemky parc.č. 1501, 433/3 díl 2, 1486/1,
770, 1482/1 v k.ú. Štiptoň, parc.č. 1360
díl 3, 1888/2, 1890/2, 878 v k.ú. Byňov a
parc.č. 148 díl 9, 159/3 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů. Součástí vybudování kanali-
začního přivaděče bude i nutné rozšíření
technologie na ČOV a pokládka souběžné-
ho potrubí pro budoucí odkanalizování
obce Byňov. Rada souhlasila se Smlouvou
o vzniku věcného břemene a postoupila její
projednání na jednání zastupitelstva města.

� 2. Odstoupení z funkce  člena
zastupitelstva města
Rada byla starostou města informována
o rezignaci pana Mgr. Tomáše Rolínka na
funkci člena zastupitelstva a člena rady
města Nových Hradů. Rada vzala informaci
o odstoupení pana Mgr. T. Rolínka na vědo-
mí. Rada poděkovala panu Mgr. T. Rolín-
kovi za práci vykonanou pro Město Nové
Hrady.

� 3. Prodej stavebních pozemků v lokalitě
Pod Zámeckým – parc.č. 311/26 a 311/35
Rada na základě pověření zastupitelstva
projednala prodej stavebních pozemků v lo-
kalitě Pod Zámeckým – parc.č. 311/26 a
311/35. Zastupitelstvo rozhodlo o výběru
kupujícího výběrovým řízením tzv. obálko-
vou metodou. Starosta informoval radu
o konzultaci s právníkem, který doporučil
schválení podmínek prodeje v zastupitel-
stvu, následný výběr obálkovou metodou a
schválení prodeje zastupitelstvem. Starosta

města ve spolupráci s právníkem připravil
návrh zásad pro výběr obálkovou metodou
a návrh postupu pro prodej předmětných
stavebních pozemků. Rada souhlasila s ná-
vrhem zásad pro výběr obálkovou metodou
a postupem při prodeji předmětných staveb-
ních pozemků. Rada postoupila projednání
návrhu zásad pro výběr obálkovou metodou
a návrh postupu pro prodej předmětných
stavebních pozemků zastupitelstvu města.

� 4. Žádost o koupi pozemku
Rada projednala žádost pana Josefa Šnok-
hause, bytem Jírovcova 211/85, České Bu-
dějovice o odkoupení pozemku parc.č. KN
1172/2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů o vý-
měře 890 m², který je vlastnictví Města
Nové Hrady. Žadatel je majitelem nemovi-
tosti čp. 203 a má další okolní pozemky
v pronájmu od Pozemkového fondu ČR.
Rada souhlasila s prodejem pozemku
parc.č. KN 1172/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů o výměře 890 m² za cenu 50 Kč/m²,
pověřila starostu zveřejněním záměru
o prodeji pozemku na úřední desce a po-
stoupila schválení prodeje zastupitelstvu
města. Příloha: Žádost pana Josefa Šnok-
hause, České Budějovice, došlá pošta čj.
835/08 ze dne 20. 5. 2008

� 5. Žádost o povolení záboru a uzavření
chodníku
Rada obdržela žádost vlastníků domu čp. 27
o povolení záboru a uzavření chodníku za
účelem postavení lešení pro provedení
opravy fasády na domě. Oprava je plánová-
na na červenec letošního roku. Rada souhla-
sila s dočasným záborem chodníku před
domem čp. 27 po dobu nezbytně nutnou
k opravě fasády a pověřila paní J. Oppolze-
rovou vyměřením poplatku dle platné vy-
hlášky.

� 6. Závěrečná zpráva k provedené
deratizaci kanalizační sítě
Rada obdržela informační sdělení firmy
Vodovody a kanalizace JČ, a.s. o deratizaci
kanalizační sítě provedené dodavatelskou
firmou ASANA spol. s.r.o. Deratizace byla
provedena v dubnu a květnu 2008. V No-
vých Hradech byl ve třech lokalitách zazna-
menán střední výskyt potkana. Deratizace
byla vyhodnocena jako kladná a dostačují-
cí. Rada vzala informaci o provedení derati-
zace kanalizační sítě v Nových Hradech na
vědomí.

� 7. ZŠ Hydropol
Rada projednala problematiku odvlhčení
budovy základní školy v Hradební ulici, kde
byl v minulosti nainstalován přístroj firmy
Hydropol. Měření vlhkosti ukázalo, že se
díky přístroji podařilo snížit vlhkost v příze-
mí školní budovy. Starosta města informo-
val radu o písemném vyjádření ředitele ZŠ
Nové Hrady pana Mgr. Z. Chrta, který tak-
též konstatoval zlepšení stavu a doporučuje

zakoupení přístroje. Rada souhlasila s dopla-
cením zbylé částky za přístroj instalovaný
firmou Hydropol dle smlouvy uzavřené
s firmou Hydropol.

� 8. Neoprávněná těžba dřeva
Rada obdržela dopis pana MVDr. Karla
Bendy a pana Ing. Jaroslava Bendy ve
věci neoprávněné těžby dřeva na jeho po-
zemku v k.ú. Byňov. Dle názoru autorů
dopisu dochází k neoprávněné těžbě z dů-
vodu chybějícího zeměměřičského zaměře-
ní pozemkových hranic, a proto je Město
žádáno o podporu žádosti o vyměření hra-
nic Pozemkovým fondem. Rada vzala do-
pis na vědomí a pověřila místostarostu Ing.
L. Kasana prošetřením daného oznámení
a přípravou podkladů pro další jednání
v této věci.

� 9. Chybné zapojení ovládacího obvodu
v bytě v čp. 59/2  Nové Hrady
Rada obdržela vyjádření TSM Nové Hrady
k poruše spínání elektrického proudu pro
byt paní M. Alexové v čp. 59/2. Při vyúčto-
vání elektřiny bylo zjištěno, že nedocházelo
k přepínání nočního a denního proudu. Ná-
jemnice bytu se na Radu města obrátila
s žádostí o uhrazení části nákladů, které
byly touto chybou způsobeny. Technické
služby města N.Hrady provedly ve spolu-
práci s odbornou firmou porovnání obvyk-
lých a navýšených nákladů, ze kterého
vyplývá, že vznikla škoda ve výši
6 000,-Kč. Rada souhlasila s úhradou škody
ve výši 6 000,-Kč.

� 10. Budova celnice
Rada projednala problematiku dalšího vy-
užití budovy bývalé Celnice. Rada rozhodla
o zveřejnění záměru o pronajmutí předmět-
né budovy a pověřila starostu zveřejněním
záměru na úřední desce a internetových
stránkách města.

� 11. Oznámení o konání taneční zábavy
Hyalit párty
Rada obdržela informaci SDH Údolí u No-
vých Hradů o konání taneční zábavy Hyalit
párty dne 19.7.2008 v Údolí. Rada vzala in-
formaci o konání akce na vědomí.

� 12. Nájemní smlouva
– nebytové prostory v čp. 11
Rada na základě zveřejněného záměru
o pronájmu nebytových prostor v přízemí
domu čp. 11 v Nových Hradech projednala
návrh Smlouvy o nájmu nebytových pros-
tor mezi Městem Nové Hrady a nájemkyní
paní Stanislavou Kuklišovou. Rada souhla-
sila se Smlouvou o nájmu nebytových pros-
tor  a pověřila starostu jejím podpisem.

� 13. Rada školy při ZŠ Nové Hrady
– podnět pana R. Rouleho
Rada byla starostou města informována
o podnětu člena Rady školy při ZŠ Nové
Hrady pana Romana Rouleho ve věci nedo-
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statku v zápise z jednání Rady školy ze dne
11.3.2008. Rada konstatovala, že již jednou
došlo k pozvání zástupců města v Radě ško-
ly na jednání Rady města. Zástupci města
v Radě školy (Ing. M. Štanglová, I. Doroto-
vič) se však omluvili z pracovních důvodů,
resp. z důvodu dovolené. Rada rozhodla
o pozvání zástupců města v Radě školy na
některé z dalších jednání rady, kde bude
projednán nejenom podnět pana R. Roule-
ho, ale též podána informace o práci
Rady školy v uplynulém funkčním obdo-
bí. Rada pověřila paní A. Morongovou za-
sláním pozvánky zástupcům města v Radě
školy k účasti na jednání Rady města.

� 14. Grantový program města – 2. kolo
Rada na základě návrhu Mgr. Jarolímka
projednala podmínky pro vyhlášení 2. kola
Grantového programu. Rada rozhodla o vy-
hlášení 2. kola Grantového programu pro
akce konané v termínu od 1.7. 2008 do
31.12.2008 s tím, že žádosti je možno podá-
vat do 15. září 2008. Rada pověřila paní R.
Kříhovou zveřejněním výzvy o vyhlášení
2. kola Grantového programu města dle ná-
vrhu Mgr. M. Jarolímka v NZ a na interne-
tových stránkách města.

� 15. Výběr zhotovitele – příprava žádostí
do ROP NUTS II Jihozápad
Rada na základě předložených nabídek pro-
vedla výběr zhotovitelů pro přípravu pro-
jektových žádostí pro 3. výzvu ROP NUTS
II Jihozápad. Rada souhlasila s uzavřením
Smlouvy o dílo s firmami KP projekt, Hei-
dinger Petr – kancelář projektového pora-
denství a Jihočeská univerzita pro přípravu
projektových žádostí, které budou předlože-
ny Městem Nové Hrady v rámci 3. výzvy
ROP NUTS II Jihozápad. Rada pověřila sta-
rostu města podpisem příslušných smluv.

Zápis z 19 . schůze rady města
ze dne  2. 7. 2008

� 1. Výsledky  2.  výzvy
pro ROP Nuts II Jihozápad
Rada byla Mgr. M. Jarolímkem seznámena
s výsledky výběru projektů v rámci 2. vý-
zvy pro ROP Nuts II Jihozápad. Z výsledků
zveřejněných na internetových stránkách
Regionální rady vyplývá, že výběrem pro-
jektů úspěšně prošly 2 projekty předkládané
Městem Nové Hrady, a to „Investice pro in-
tegrovaný rozvoj kultury a kvality služeb
veřejné správy v Nových Hradech“ ve výši
7 997 000,- Kč a „Zvýšení dostupnosti a
kvality služeb Mateřské školy Nové Hrady“
ve výši 5 559 000,- Kč. Dle podmínek ROP
Nuts II Jihozápad je výše podpory projektů
stanovena na 92,5 %, zbývajících 7,5 %
musí být uhrazeno z vlastních zdrojů žada-
tele. Rada vzala na vědomí výsledky výbě-

ru projektů v rámci 2. výzvy pro ROP Nuts
II Jihozápad a postoupila zastupitelstvu
k projednání schválení předfinancování a
spolufinancováním těchto projektů z roz-
počtu města Nové Hrady.

Zápis z 20. schůze rady města
ze dne 14. 07. 2008

� 1. Žádost o souhlas k výměně bytu
Rada obdržela žádost paní L. Krejčí a paní
A. Šerdzikové o výměnu bytů v domě
čp. 219 resp. nám. Republiky čp. 13. Rada
postoupila žádost o výměnu bytu k vyjádře-
ní Komisi sociálních věcí a zdravotnictví.

� 2. Smlouva o poskytnutí grantu
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje –
Krajského úřadu a Smlouvu o poskytnutí
grantu pro projekt „Rozšíření služeb infor-
mačního centra Nové Hrady“. Rada souhla-
sila se Smlouvou o poskytnutí grantu
č. SD/OGEI/541/08 a pověřila starostu je-
jím podpisem. Rada souhlasila s financová-
ním podílu města ve výši 25 % z celkových
uznatelných nákladů.

� 3. Dotační dopis
Rada obdržela Dotační dopis od Jihočeské-
ho kraje – Krajského úřadu ve věci oznáme-
ní o poukázání neinvestičního příspěvku
v rámci GP na podporu jednotek SDH pro
projekt „Zlepšení materiálového vybavení
výjezdové jednotky SDH Údolí u Nových
Hradů“. Rada vzala dopis na vědomí a po-
věřila investiční oddělení a účtárnu realiza-
cí projektu a správným vyúčtováním dle
pokynů Jihočeského kraje.

� 4. Zrušení užívání nebytových prostor
Rada obdržela dopis ředitelky Pečovatelské
služby České Budějovice ve věci ukončení
nájemní smlouvy o využívání prostorů
v DPS Nové Hrady, a to k 31.12.2008. Rada
vzala oznámení na vědomí a pověřila TSM
Nové Hrady řádným převzetím předmět-
ných prostor v rámci DPS Nové Hrady.

� 5. Oznámení o důvodech zamítnutí
projektu
Rada obdržela od Územního odboru imple-
mentace programu ROP Nuts II Jihozápad
Oznámení o důvodech zamítnutí projektů
podávaných městem Nové Hrady /Rekon-
strukce DPS a Rekonstrukce a výstavba
místních komunikací za účelem zajištění
bezpečnosti občanů a rozvoje města Nové
Hrady/. Rada vzala Oznámení o důvodech
zamítnutí projektů na vědomí.

� 6. Žádost o prodej pozemků k. ú. Vyšné
Rada obdržela žádost manželů Bohdana a
Magdaleny Vránových o odprodej poze-
mků v k.ú. Vyšné u N. Hradů, které sousedí
s pozemkem čp. 3 v jejich vlastnictví. Rada
pověřila Ing. L. Kasana přípravou a svolá-
ním místního šetření za účasti MěÚ, staveb-
ního úřadu Nové Hrady, zástupce Osadního
výboru pro Nakolice, Vyšné a Oboru a

manželů Kovářových (sousedů a zájemců
o okolní pozemky).

� 7. Žádost o udělení souhlasu
Rada obdržela žádost firmy ZESA spol.
s.r.o. o udělení souhlasu Města Nové Hrady
jakožto vlastníka pozemků sousedících s se
stavbou „Křižovatka silnic II/154 a II/156
u Nových Hradů“. Rada souhlasila se stav-
bou a pověřila starostu zasláním příslušné-
ho vyjádření.

� 8. Žádost o změnu nájemní smlouvy
Rada obdržela žádost paní L. Račákové
o přidělení resp. výměnu bytu v domě
čp. 181. Rada postoupila žádost k vyjádření
Komisi sociálních věcí a zdravotnictví.

� 9. Oznámení o přidělení soutěže
Rada obdržela dopis od Českého svazu ta-
nečního sportu, ve kterém ČSTS informuje
Město Nové Hrady o přidělení soutěže No-
vohradská číše – Memoriál Karla Hrušky.
Soutěž byla opět přidělena v nejvyšší třídě
taneční ligy a v postupové třídě A. Soutěž
se uskuteční 14. března 2009. Rada poděko-
vala Českému svazu tanečního sportu za
přidělení soutěže a pověřila KIC Nové Hra-
dy přípravou soutěže.

� 10. Oznámení o umístění psa v útulku
Rada obdržela informaci od MěÚ OŽP
Nové Hrady ve věci odchytu, zajištění péče
a následném umístění psa do útulku. Dne
30.6.2008 byl pes paní Jany Sobotkové (dr-
žitelem byl zemřelý manžel Bedřich Sobot-
ka), bytem Údolí č. 204 (Hlinov) umístěn
na základě uzavřené dohody mezi útulkem
a Městem Nové Hrady do útulku v PSÍ
DOMOV s.r.o., Hrachov 13, Krásná Hora.
Pes byl odchycen dne 4.6.2008 v ranních
hodinách při požáru domu paní Sobotkové
a byl umístěn v zařízení města k dočasnému
umístění pro odchycená toulavá, ztracená
zvířata. Paní Sobotková je v součastné době
hospitalizována na neurčitou dobu v ne-
mocnici a o psa nemá zájem a ani není
schopna se o něj starat. Po písemné žádosti
příbuzných byl pes převezen do útulku.
Celkové náklady ve výši 6610,- Kč budou
následně požadovány k úhradě v rámci dě-
dického řízení po zemřelém Bedřichu So-
botkovi. Rada vzala na vědomí oznámení
o umístění psa v útulku a pověřila starostu
města ve spolupráci s MěÚ OŽP Nové Hra-
dy odesláním dopisu ve věci požadavku
úhrady nákladů řízení a umístění psa v útul-
ku v rámci dědického řízení po zemřelém
Bedřichu Sobotkovi.

� 11. Dodatek ke smlouvě
Rada obdržela od Technických služeb Tře-
boň návrh Dodatku ke smlouvě č. 30
TS/1998 o dodávce služeb v oblasti odpa-
dového hospodářství, který je řešen nárůst
ceny svozu domovního odpadu. K nárůstu
ceny o cca. 2500 Kč měsíčně dochází v sou-
vislosti s nárůstem cen pohonných hmot.
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Rada souhlasila s Dodatkem ke smlouvě
č. 30 TS/1998 o dodávce služeb v oblasti
odpadového hospodářství a pověřila staros-
tu jeho podpisem.

� 12. Smlouva o dílo
Rada obdržela od MěÚ Nové Hrady, Odbo-
ru životního prostředí informaci o přidělení
dotace na údržbu a ošetření památných stro-
mů od Ministerstva životního prostředí ve
výši 80 % uznaných nákladů /36 080,-Kč/.
Město Nové Hrady jakožto žadatel uhradí
zbylých 20 % tj. 9 020,-Kč. Rada vzala na
vědomí informaci o přijetí dotace na údržbu
a ošetření památných stromů od Minister-
stva životního prostředí ve výši 80 % uzna-
ných nákladů /36 080,-Kč/ a souhlasila
s financováním podílu Města Nové Hrady
ve výši 20 % uznaných nákladů projektu.
Rada na základě doporučení MěÚ Nové
Hrady, Odboru životního prostředí souhlasi-
la s uzavřením Smlouvy o dílo s ZO ČSOP
Nové Hrady, která dle projektu provede
údržbu a ošetření památných stromů, a
pověřuje starostu podpisem příslušné
Smlouvy o dílo.

� 13. Zařízení pro odchycená zvířata
Rada obdržela žádost o souhlas s přemístě-
ním kotců pro odchycená toulavá a ztracená
zvířata z areálu bývalé skládky do prostoru
cvičiště u hřiště TJ Nové Hrady, které využí-
vá základní kynologická organizace. Rada
souhlasila s přemístěním kotců pro odchy-
cená toulavá a ztracená zvířata dle návrhu
MěÚ, Odboru životního prostředí.

� 14. Zápis do MŠ, uzavření MŠ
o prázdninách
Rada obdržela od ředitelky MŠ Nové Hra-
dy, paní E.Heřmanové zprávu o průběhu zá-
pisu do MŠ a o uzavření MŠ o prázdninách
tj. v období od 14.7. do 10.8.2008. Rada
vzala na vědomí zprávu ředitelky MŠ Nové
Hrady o průběhu zápisu do MŠ a o uzavření
MŠ v období od 14.7. do 10.8.2008.

� 15. Zápis z jednání sociální komise
Rada obdržela zápis z jednání Komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne 30.
června 2008. KSVaZ projednala žádosti
o přidělení bytu č. 55/2 v Údolské ulici a
doporučila Radě města přidělit tento byt
panu Martinu Krenauerovi. KSVaZ dále
projednala žádosti o přidělení bytu č. v domě
čp. 68 v Byňově a doporučila Radě města
přidělit tento byt paní Marcele Vlnaté. Rada
města na základě doporučení souhlasila
s přidělením bytu č. 55/2 v Údolské ulici
panu Martinu Krenauerovi a bytu v domě
čp. 68 v Byñově paní Marcele Vlnaté.

� 16. Žádost o souhlas  s uložením
kanalizační a vodovodní přípojky
Rada obdržela žádost projektanta RD pana
Ing. Z. Fischera o souhlas s vedením a ulo-
žením kanalizační a vodovodní přípojky do
místní komunikace p.č. 993/1 pro stavbu
rodinného domu manželů Schmidtových.
Rada souhlasila za předpokladu, že po při-
pojení dojde k uvedení předmětného poze-
mku do původního stavu.

� 17. Záznam z jednání
Rada obdržela zápis z jednání konaného ve
věci stavby „Křižovatka silnic II/154 a
II/156 u Nových Hradů“ dne 20. 6. 2008
v Č. Budějovicích. Jednání se za Město
N. Hrady zúčastnil starosta města a za sta-
vební úřad pan Luděk Prášil. Rada vzala zá-
znam z jednání na vědomí.

� 18. Zrušení ochrany památného stromu
Rada obdržela rozhodnutí MěÚ Nové Hra-
dy, Odboru životního prostředí ve věci zru-
šení ochrany památného stromu – Krčínská
lípa, který se vlivem silného větru zlomil a
spadl. Z tohoto důvodu bylo doporučeno
vyjmout strom z kategorie „Památný
strom“. Rada vzala rozhodnutí MěÚ Nové
Hrady, Odboru životního prostředí ve věci
zrušení ochrany památného stromu – Krčín-
ská lípa na vědomí.

� 19. Rozhodnutí – Intenzifikace ČOV
Nové Hrady
Rada obdržela od Městského úřadu T. Svi-
ny, Odboru životního prostředí – oddělení
vodního hospodářství a rybářství kolaudač-
ní rozhodnutí – povolení k užívání vodního
díla „Intenzifikace ČOV Nové Hrady“.
Rada vzala na vědomí kolaudační rozhod-
nutí – povolení k užívání vodního díla „In-
tenzifikace ČOV Nové Hrady“ a pověřila
MěÚ N. Hrady, investiční oddělení přípra-
vou podkladů k závěrečnému vyúčtování
akce „Intenzifikace ČOV Nové Hrady“.

� 20. Nájemní smlouva –pronájem
pozemku  parc.č. 429/1 v k.ú. Údolí
Rada na základě zveřejněného záměru
o pronájmu projednala Rada města žádost
pana Vlastislava Maxy, bytem Komenské-
ho 233, Nové Hrady o pronájem části poze-
mku parc.č. 429/1 v k.ú. Údolí. Rada
souhlasila s návrhem smlouvy, stanovila
výši nájemného dle návrhu a pověřila sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy.

ZÁPIS z 14. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 10. července 2008

� Zasedání se konalo od 18 00 hodin v sále
budovy bývalého statku. Jednání zahájil a
vedl pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti
11 členů zastupitelstva.

� Pan Ing. Kříha požádal, aby do zápisu bylo
uvedeno, že pozvánky byly doručeny zastu-

pitelům dne 30. 6. 2008, což je v rozporu
s jednacím řádem. V jednacím řádu je uve-
deno, že pozvánka má být doručena zastu-
pitelům deset dní před dnem jednání
zastupitelstva. Den doručení pozvánky a
den konání jednání zastupitelstva se dle ná-
zoru Ing. Marie Kostruhové, ředitelky od-
boru dozoru a kontroly veřejné správy, do
počtu dní uvedeného v jednacím řádu neza-
počítávají. Pan Ing. Kříha navrhoval sníže-
ní počtu dní potřebných na doručení
pozvánky na 7 dní dle zákona o obcích. Pan
Ing. Kříha na závěr konstatoval, že pokud
jsme jako zastupitelé jednací řád odsouhla-
sili, měli bychom jej dodržovat, protože po
občanech také chceme, aby dodržovali zá-
kony.

� Pan starosta vysvětlil, že pozvánky vyhoto-
vil ihned, jak získal na internetu informaci o
přidělení grantů Městu Nové Hrady. Vznik-
la potřeba v co nejkratším termínu schválit
spolufinancování těchto grantů Městem
Nové Hrady. Proto již v neděli připravil po-
zvánku, která byla následně v pondělí /tedy
v první pracovní den, kdy bylo možno po-
zvánky rozeslat/ rozeslána zastupitelům.
Pan starosta uvedl, že z mailu, který mu za-
slal Ing. Kříha vyplývá, že pozvánky sku-
tečně obdrželi zastupitelé již 30.6.
v odpoledních hodinách. Pan starosta se
tedy nedomnívá, že došlo k porušení jedna-
cího řádu.

� Pan Ing. Kříha řekl, že trvá na tom, aby byla
do zápisu zapsána jeho výtka proti svolání
jednání zastupitelstva.

� Po projednání této připomínky se do sálu
dostavila paní Mgr. Pospíšilová.

� Pan starosta konstatoval, že zápis z 13. za-
sedání byl řádně ověřen a zveřejněn a neby-
la vůči němu vznesena námitka.

� Starosta města seznámil přítomné s progra-
mem dnešního jednání zastupitelstva. Na-
vrhl doplnění programu o tyto body:

− bod 2.2. – volba člena rady

− bod 3.8. – revokace usnesení z 13. jedná-
ní, bod 2.4. – doplnění usnesení na žá-
dost Mze, Pozemkového úřadu České
Budějovice

− bod 4.2. – seznámení s přípravou dalších
projektů pro 3. výzvu Regionálního ope-
račního programu pro NUTS II Jihozápad

− bod 5. – pověření 1. místostarosty pana
M. Šlence zastupováním starosty po
dobu jeho nepřítomnosti

� Pan Ing. Štangl řekl, že nevidí důvod, proč
ihned hlasovat o doplnění pátého člena
rady. Tento bod navrhl přesunout na další
jednání. U navrhovaného bodu č. 5 navrhl,
aby zastupování starosty jedním z místosta-
rostů projednala rada.
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� Pan starosta odpověděl, že volba pátého
člena rady je nutná ze zákona, protože jinak
by Rada města nemohla pracovat a její
kompetence by přešly na zastupitelstvo, pří-
padně na starostu. Vzhledem k nutnosti pří-
pravy podkladů pro granty a jiné důležité
aktivity města by tedy omezení činnosti
Rady města nebylo vhodné. Proto je předlo-
žen návrh na doplnění rady do počtu pěti
radních.

� Následně pan starosta citoval ze zákona
o obcích, kde je popsán postup, kterým je
určen místostarosta, který má zastupovat
starostu po dobu jeho nepřítomnosti. Zákon
říká, že toto pověření musí provést zastupi-
telstvo města.

� Doplněný program 14. zasedání byl schvá-
len 10 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání.

� Dále pan starosta navrhl složení návrhové
komise. Návrhová komise ve složení: p.
Ing. Štangl, p. Mgr. Jarolínek, p. Brychta
byla schválena 9 hlasy, 3 zastupitelé se zdr-
želi hlasování.

� Pan starosta navrhl jako ověřovatele zápisu
14. jednání zastupitelstva p. Sýkoru a p. Al-
berta – schváleno 10 hlasy, 2 zastupitelé se
zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení z 13. veřejného
jednání zastupitelstva

� Kontrolu usnesení z 13. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. K bodu 5. uvedl, že dle vyjád-
ření JUDr. Valuchové nejsou dotčena prá-
va třetích osob v případě, že nemovitost je
zapůjčena jednomu subjektu a později
pronajata jinému uživateli k odlišnému
účelu. Práva a povinnosti subjektů budou
přesně vymezeny v trojdohodě uzavřené
mezi vlastníkem nemovitosti, Technický-
mi službami Nové Hrady a nájemcem nebo
vypůjčitelem. K usnesení nebyly vzneseny
žádné připomínky. Zastupitelstvo bere na
vědomí a schvaluje předloženou kontrolu
usnesení z 13. veřejného jednání zastupitel-
stva 12 hlasy.

2. Složení slibu člena zastupitelstva a volba
člena rady města

2.1. Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o písemné rezignaci pana Mgr. Tomáše Ro-
línka na funkci člena zastupitelstva a člena
rady města. Pan starosta poděkoval panu
Mgr. Rolínkovi za práci vykonanou pro
Město Nové Hrady.

� Po odstoupení pana Mgr. T. Rolínka vznikl
dne 26. června 2008 mandát panu Jiřímu
Vicánymu, který byl na základě výsledků
voleb jako první náhradník za uskupení
„Občané pro zdravé město“.

� Nový člen zastupitelstva pan Jiří Vicány
složil do rukou pana starosty předepsaný
slib a potvrdil složení slibu svým podpisem.

2.2. Pan starosta vznesl návrh, aby volba člena
rady byla provedena aklamací. Proti tomuto
návrhu nevznesl nikdo žádnou námitku. Při
následném hlasování byl jediný navržený
kandidát pan Jiří Vicány zvolen 8 hlasy pá-
tým členem rady města, 5 zastupitelů se zdr-
želo hlasování.

3. Dispozice s majetkem

3.1. V zastupitelstvu byla znovu projednána
žádost manželů Motyčákových, sídliště
Míru 224 o dokoupení pozemků v k.ú. Štip-
toň na základě předloženého Geometrické-
ho plánu č. 181-108/2007. Dokoupením
pozemků dojde k zarovnání hranic již za-
koupených pozemků od Města Nové Hrady.
Jedná se o pozemky – díl parcely č. 379
označený jako díl b o výměře 147 m2, díl
parcely č. 381 označený jako díl d o výměře
570 m2 , díl parcely PK 382/d2 označený
jako díl f o výměře 426 m2 , díl parcely PK
č. 1493/2 označený jako díl i o výměře 147
m2 a díl parcely PK č. 1493/2 označený
jako nová parcela 1493/4 o výměře 8 m2.
Zastupitelstvo obdrželo podrobnější geo-
metrický plán, aby se mohlo seznámit s lo-
kalitou určenou k prodeji. Pozemky jsou
prodávány za účelem pozdější stavby domu.
Zastupitelstvo schvaluje prodej výše uve-
dených pozemků v k.ú. Štiptoň za cenu
50 Kč/m2 a pověřuje starostu podpisem kup-
ní smlouvy 11 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi
hlasování.

3.2. Pan starosta seznámil zastupitele s dopi-
sem Správy a údržby silnic Jihočeského
kraje ve věci majetkoprávního vypořádání
pozemků pod veřejně přístupnými účelový-
mi komunikacemi v k.ú. Údolí u Nových
Hradů (parc.č. 1476/1,1476/4, 657/4) a v
k.ú Byňov. (parc.č. 1896/2). Městu je tímto
nabízen bezúplatný převod těchto pozemků.
Na mapě byla upřesněna lokalita, ve které
se pozemky nacházejí. Pozemek v k.ú. By-
ňov bude možno využít i jako odvozní místo
při těžbě dřeva v městských lesích. Zastupitel-
stvo schvaluje podání žádosti o bezúplatný
převod výše uvedených pozemků 11 hlasy,
2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

3.3. Zastupitelé byli seznámeni se žádostí man-
želů Zuzany a Vladimíra Bícových, Pod Vo-
dárnou 375, Nové Hrady o prodej pozemku
parc.č. 827/44 v k.ú. Nové Hrady o výměře
55 m². Pozemek se nachází za domem man-
želů Bícových, kteří jej měli od roku 2004
v pronájmu. Zastupitelstvo schvaluje na zá-
kladě Geometrického plánu č. 638-26/2003
prodej pozemku parc.č. 827/44 v k.ú. Nové
Hrady o výměře 55 m² manželům Vladimí-
rovi a Zuzaně Bícovým za cenu 90 Kč/m2 a
náklady spojené s pořízením geometrického
plánu a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy 13 hlasy.

3.4. Pan starosta seznámil zastupitele se žá-
dostí Jana a Alice Marhounových o odpro-
dej části pozemku parc. č. 60/2 a pozemku
parc. č. 874 stp. v Nových Hradech. Žádost
je podána z důvodů srovnání nedostatků
v katastru nemovitostí a zarovnání hranic
pozemků. Zastupitelstvo schvaluje na zá-
kladě Geometrického plánu č. 738-38F/2008
prodej pozemků č. 60/5 (původní část poze-
mku parc.č. 60/2) o výměře 40 m2 a parc. č.
874 o výměře 3 m2 v k.ú.Nové Hrady man-
želům Janu a Alici Marhounovým za cenu
90 Kč/m2 a náklady spojené s pořízením
geometrického plánu a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy 13 hlasy.

3.5. Pan starosta informoval zastupitele o žá-
dosti společnosti FIERA a.s., Mládežnická
146/IV, Jindřichův Hradec, která pro E.ON
Česká republika, s.r.o. zpracovává projek-
tovou dokumentaci pro akci „Přípojka na
klíč – Nové Hrady – Vilová čtvrť K 842/5 –
p. Šalomoun – úprava NN“. Město Nové
Hrady je žádáno o souhlas s umístěním ka-
belového vedení NN na pozemcích parc.č.
KN 842/1 a PK 1007 v k.ú. Nové Hrady a
za tímto účelem je předložena Smlouva
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene. Podmínkou uzavření
smlouvy za jednorázovou úplatu ve výši
10.000 Kč je, že po skončení stavby dojde
k uvedení pozemků do původního stavu.
Před hlasováním pan Mgr. Jarolímek
opustil sál.

� Zastupitelstvo schvaluje Smlouvu o smlou-
vě budoucí o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro realizaci stavby
„Přípojka na klíč – Nové Hrady – Vilová
čtvrť K 842/5 – p. Šalomoun – úprava NN“
společnosti E.ON Česká republika za jed-
norázovou úplatu 10 000 Kč. Kabelové ve-
dení bude umístěno na pozemku parc. č.
KN 842/1 a PK 1007. Zastupitelstvo pově-
řuje starostu podpisem smlouvy 12 hlasy.

3.6. Pan starosta seznámil přítomné se žádostí
pana Ing. M. Čady, ředitele výrobního zá-
vodu HBSW, a.s. ve věci projednání žádosti
o uzavření Smlouvy o vzniku věcného bře-
mene na pozemcích Města Nové Hrady pro
vedení tlakového kanalizačního potrubí
z výrobního závodu HBSW, a.s. do čistírny
odpadních vod. Projekt vedení kanalizační-
ho přivaděče povede podél stávajícího ko-
ryta řeky Stropnice. Stavbou budou dotčeny
pozemky parc. č. 1501, 433/3 díl 2, 1486/1,
770, 1482/1 v k. ú. Štiptoň, p. č. 1360 díl 3,
1888/2, 1890/2, 878 v k. ú. Byňov, parc. č.
148 díl 9, 159/3 v k. ú. Údolí u Nových Hradů.
Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
smlouvy za předpokladu písemného souhlas-
ného stanoviska nových nabyvatelů pozemků
v rámci „Komplexní pozemkové úpravy pro
k.ú. Byňov“ – schváleno 13 hlasy.
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3.7. 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 Len-
ka a Tomáš Vithovi (České Budějovice, Čé-
čova 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), manželé 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).
O způsobu prodeje parcel v lokalitě Pod
Zámeckým bylo 26. 11. 1998 rozhodnu-
to usnesením zastupitelstva. Zastupitel-
stvo na svém 13. veřejném zasedání dne
5. června 2008 rozhodlo o výběru kupují-
cího výběrovým řízením tzv. obálkovou
metodou. Starosta města informoval zastu-
pitelstvo o konzultaci s právníkem, který
doporučil schválení podmínek prodeje
v zastupitelstvu, následný výběr obálkovou
metodou a schválení prodeje zastupitel-
stvem. Starosta města ve spolupráci s práv-
níkem připravil návrh zásad pro výběr
obálkovou metodou a návrh postupu pro
prodej předmětných stavebních pozemků.
S těmito zásadami seznámil přítomné. Zása-
dy se týkají pouze prodeje výše uvedených
stavebních parcel. Před hlasováním opustil
sál pan Ing. Štangl.

� 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 z 13. jed-
nání zastupitelstva z 5. června 2008, bod 2.1.
a nově schvaluje podmínky pro prodej sta-
vebních parcel č. 311/26 a 311/35 v k.ú.
Nové Hrady /lokalita Pod Zámeckým/ s tím,
že se zkracuje lhůta pro přiznání motivační-
ho příspěvku 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. Zastupi-
telstvo pověřuje radu města a finanční komi-
si rady Města Nové Hrady provedením
výběrového řízení formou obálkové metody
a schvaluje zásady pravidel pro provedení
výběrového řízení obálkovou metodou pro
prodej předmětných parcel 11 hlasy. Jeden
zastupitel se zdržel hlasování.

3.8. Pan starosta informoval přítomné, že na
žádost Pozemkového úřadu České Budějo-
vice navrhuje revokaci usnesení z 13. jedná-
ní zastupitelstva města, bod. 2.4. ze dne

5. června 2008. V novém návrhu usnesení
dochází k doplnění první věty o tato čtyři
slova – „včetně plánu společných zařízení“.

� Zastupitelstvo revokuje své usnesení z 13.
jednání zastupitelstva města, bod. 2.4. ze
dne 5. června 2008 a nově schvaluje návrh
pozemkových úprav včetně plánu společ-
ných zařízení v rámci Komplexní pozemko-
vé úpravy pro k.ú. Byňov týkající se
pozemků ve vlastnictví Města Nové Hrady
a pověřuje starostu podpisem příslušných
smluv. Zastupitelstvo schvaluje návrh po-
zemkových úprav v rámci Komlexní poze-
mkové úpravy pro k.ú. Byňov týkající se
pozemků ve vlastnictví pana Miroslava
Čady a Adolfa Fialy, kterým bylo Město
Nové Hrady určeno jako opatrovník v rámci
Komlexní pozemkové úpravy pro k.ú. By-
ňov, a pověřuje starostu města podpisem
příslušných smluv 13 hlasy.

4. Projekty Regionální operační program
NUTS II Jihozápad

4.1. Pan starosta seznámil přítomné s výsledky
výběru projektů v rámci 2. výzvy pro ROP
NUTS II Jihozápad. Z výsledků zveřejně-
ných na internetových stránkách Regionální
rady vyplývá, že výběrem projektů úspěšně
prošly 2 projekty předkládané Městem Nové
Hrady, a to „Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality služeb veřejné správy v No-
vých Hradech“ ve výši 7 997 000 Kč a „Zvý-
šení dostupnosti a kvality služeb Mateřské
školy Nové Hrady“ ve výši 5 559 000 Kč.
Dle podmínek ROP NUTS II Jihozápad je
výše podpory projektů stanovena na 92,5 %,
zbývajících 7,5 % musí být uhrazeno z vlast-
ních zdrojů žadatele. V současné době ne-
vzniká potřeba zajistit financování projektů
prostřednictvím úvěru u peněžního ústavu.
Termín dokončení projektu v MŠ Nové
Hrady je stanoven na konec roku 2008. Re-
konstrukce historické budovy MŠ bude na-
plánována po dohodě s ředitelkou MŠ tak,
aby nebylo ohroženo fungování tohoto zaří-
zení. Z důvodu časové prodlevy spojené
s výběrovým řízením na straně Regionální
rady je předpokládáno, že termín dokončení
bude posunut. Oba projekty by v tomto pří-
padě byly ukončeny v roce 2009.

� Zastupitelstvo bere na vědomí výsledky vý-
běru projektů v rámci ROP NUTS II Jihozá-
pad a souhlasí 13 hlasy s předfinancováním
a spolufinancováním projektů „Investice
pro integrovaný rozvoj kultury a kvality
služeb veřejné správy v Nových Hradech“
ve výši 7 997 000 Kč a „Zvýšení dostupnos-
ti a kvality služeb Mateřské školy Nové
Hrady“ ve výši 5 559 000 Kč z rozpočtu
města Nové Hrady.

� Po skončení hlasování odešel z jednání za-
stupitelstva z pracovních důvodů p. Kučera.

4.2. Pan starosta informoval přítomné, že se
Město Nové Hrady účastní 3. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad, která bude ukončena
31. 7. 2008.

� Jsou připravovány projekty týkající se:

− modernizace budov Základní školy v No-
vých Hradech včetně výtahu na prvním
stupni, vybavení několika učeben na dru-
hém stupni, úprava šaten tělesné výchovy
u venkovního hřiště v ulici Komenského

− rekonstrukce a výstavba místních komu-
nikací za účelem zajištění bezpečnosti
občanů a rozvoje města Nové Hrady dle
původního návrhu – uvažuje se o rozdě-
lení na dva samostatné projekty z důvodu
rozšíření návrhu o výstavbu chodníků
v osadách Byňov, Údolí, v ulici Vitoraz-
ská, Nové Hrady a o opravu komunikace
u bytovek ŽPSV včetně parkovacích
ploch a kanalizace

− podpora spolkové činnosti – rekonstruk-
ce budovy bývalého statku, úprava ha-
sičské zbrojnice Údolí (místnost pro
spolkovou činnost), oprava stropu v sále
Nakolice

− veřejné prostranství – rekonstrukce ná-
městí (vnitřní část), dokončení rekon-
strukce Kuželny, úprava parkoviště pod
Kuželnou pro sportovní využití mládeže
(skate park), úprava nádvoří u Koželužny
za bytovým domem 233 dle návrhu oby-
vatel domu, úprava veřejného prostranství
u bytovek ŽPSV (dětské hřiště), vybudo-
vání posezení u Olejového rybníka

− kultura – rozvoj služeb a produktů v ces-
tovním ruchu (zvýraznění jednotlivých
prostředí atraktivních pro návštěvníky,
podpora kulturních a společenských akcí
s využitím historických budov – Město
Nové Hrady slaví v roce 2009 historické
výročí)

� Zastupitelstvo bere na vědomí informaci o
přípravě projektů pro 3. výzvu ROP NUTS
II Jihozápad.

5. Pověření 1. místostarosty M. Šlence
zastupováním starosty po dobu jeho
nepřítomnosti

� Zastupitelstvo pověřuje 1. místostarostu
pana Miroslava Šlence zastupováním sta-
rosty města po dobu jeho nepřítomnosti
10 hlasy, 2 zastupitelé se zdrželi hlasování.

6. Interpelace

� Pan Ing. Kříha předal interpelaci panu sta-
rostovi a druhému místostarostovi Města
Nové Hrady.

7. Diskuse

� Jako první se do diskuse přihlásil pan Ing.
Štangl. Požádal, aby příští jednání zastupi-
telstva bylo konáno v důstojnějším prostředí,
kde je bezbariérový přístup a odpovídající
sociální zařízení. Navrhl jako místo konání
příštího jednání zastupitelstva budovu Ko-
želužny. Pan starosta s návrhem souhlasil.
V případě, že letní kulturní provoz neumož-
ní využít budovu Koželužny, může se jed-
nání konat v budově Hasičské zbrojnice
Nové Hrady nebo v malovaném sále Rezi-
dence a.s..

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 10

pokračování ze str. 8



10 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ srpen 2008

� Pan Sýkora se obrátil na pana starostu s do-
tazem, zda se počítá s rekonstrukcí silnice
v Jakuli v příštím roce. Pan starosta odpově-
děl, že Správa údržby silnic Jihočeského
kraje neuvažuje v současné době o opravě
průtahu Jakulí. Pan Ing. Štangl upřesnil, že
se plánuje v letošním roce oprava silnice ve
směru na Hranice a na Žofinu Huť. Oprava
průtahu Jakulí musí být předmětem dalších
jednání. Provádějí se kroky potřebné k ome-
zení parkování kamionů v uvedené lokalitě.

� Další dotaz pana Sýkory se týkal dočasného
uzavření Pošty Byňov. Pan starosta infor-
moval pana Sýkoru, že Česká pošta uzavře-
la dle jeho informací pobočku Byňov
z ekonomických důvodů trvale. Odstranění
tabulky o dočasném uzavření pobočky ne-
může Město Nové Hrady zajistit. Toto je
v kompetenci České pošty.

� Pan Ing. Kříha se dotazoval na vodorovné
dopravní značení křižovatky u benzínové
čerpací stanice. Dle jeho názoru je pro velká
auta obtížné dodržovat dopravní předpisy.
Pan starosta informoval přítomné, že kon-
zultoval u příslušných orgánů správnost vo-
dorovného značení a byl ubezpečen, že vše
odpovídá platným bezpečnostním předpi-
sům. Případné problémy vyřeší vybudování
kruhového objezdu.

� Pan Albert požádal pana starostu o vysvět-
lení, zda městský znak, který je umístěn na
internetových stránkách Města Nové Hra-
dy, je úplný. Pan starosta vysvětlil, že dle
odborníků na heraldiku byl původní znak
města bez anděla, anděl byl doplněn až
v 19. stolení jako ochránce znaku. Mohou
se používat obě varianty znaku. Pan starosta
navrhuje, aby byla v časopisu Novohradský

zpravodaj podána k této problematice infor-
mace pro občany.

� Pan Kopřiva žádal pana starostu o sdělení,
zda bude dodržen termín dokončení opravy
mostu na Jakuli. Pan starosta informoval
přítomné, že termín by měl být dodržen.
Tento závěr vyplynul z kontrolního dne
stavby.

� Další dotaz pana Kopřivy se týkal možnosti
Města Nové Hrady ovlivnit výši doplatků
za léky v „Lékárně Nové Hrady“. Zastupi-
telé mají od občanů informace, že doplatky
za léky jsou v jiných lékárnách nižší. Pan
starosta sdělil, že možnosti města ovlivnit
výši doplatků jsou omezené.

� Pan Ing. Štangl upozornil na skutečnost, že
Město Nové Hrady je vlastníkem budovy,
ve které se „Lékárna“ nachází. V krajním
případě je zde možnost výpovědi z nájmu.
Tato varianta ale nemusí znamenat snížení
doplatků za léky. Nelze zajistit, že případný
nový nájemce by prodával léky s nižším do-
platkem.

� Pan Kopřiva se ještě dotazoval, jak bude za-
jištěn dostatek pitné vody pro obyvatele
Města Nové Hrady v případě sucha. Pan
starosta informoval přítomné, že jsou na
městském úřadu připraveny čtyři varianty
na posílení stávajících zdrojů vody. Nejjed-
nodušší je pravděpodobně provedení vrtu u
vodárny ve Veveří. Se všemi variantami se
mohou občané seznámit v kanceláři pana
starosty.

� Pan Kopřiva dále uvedl, že by se město
mělo zajímat o možnost samostatného pro-
vozování vodovodu a kanalizace a zjistit,
zda by nebylo výhodnější pro město, kdyby
ukončilo spolupráci s firmou VAK JČ. Pan
starosta řekl, že některá města tento krok
udělala /např. Strakonice/, není však dosud
známo, zda na tom ekonomicky vydělala či

nikoliv. Uvedenou problematiku již ale
dlouhodobě monitoruje pan Ing. Kasan.
K současnému provozovateli pan starosta
neměl výhrady, spolupráci považuje za
dobrou. Do diskuse se přihlásil pan Ing.
Štangl. Varoval přítomné před provozová-
ním vodovodu a kanalizace v samostatné
režii města. Pořízení potřebné techniky a
zařízení včetně administrativního zajištění
potřebného pro tyto účely by bylo velmi ná-
kladné a nepřineslo by snížení poplatků za
odběr pitné vody pro občany města. Zajistit
dostatek pitné vody v období sucha by mohl
i vrt v obci Byňov.

� Pan Mgr. Jarolímek se dotázal předsedy
kontrolního výboru, kdy budou zastupitelé
seznámeni s výsledky jejich šetření. Pan
Ing. Kříha sdělil, že dle informace pana
Šlence byli členové zastupitelstva se závěry
jednání výborů v předchozích letech sezná-
meni písemně jednou ročně – na prosinco-
vém zastupitelstvu. Pan Sýkora a pan Mgr.
Jarolímek navrhují, aby zastupitelstvo bylo
informováno o výsledcích jednání průběž-
ně. Pan Ing. Kříha s tímto postupem souhla-
sí. Pan Ing. Štangl navrhl, že by bylo účelné
dojednat, aby závěry jednání byly předává-
ny k projednání radě města.

� O slovo se přihlásil pan Varga (člen kon-
trolního výboru) a upřesnil, že kontrolní
výbor se dohodl na zveřejnění výsledků
jednání až po dokončení šetření. Upozornil,
že o závěrech jednání by měly podávat in-
formace oba výbory – finanční a kontrolní.

� Pan Ing. Kasan vysvětlil, že zprávy výborů
mají být dle jednacího řádu předkládány za-
stupitelstvu z důvodu, že výbory zřizuje a
ruší zastupitelstvo.

� Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným zastupitelům a občanům
města za účast.

Město Nové Hrady vyhlašuje
II. kolo grantového programu pro rok 2008

Město Nové Hrady vyhlašuje II. kolo granto-
vého programu pro rok 2008 na podporu rozvoje
kultury, sportu, kulturních a lidových tradic.
Základní podmínky
pro poskytnutí grantu:
− podpora v roce 2008, na výše uvedené

akce konané v termínu od 1.7.2008 do
31.12.2008

− příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč
− podíl žadatele minimálně 30 %
− oprávněnými žadateli jsou organizace a

spolky, které jsou právnickými osobami
a mají v územním obvodu Nových Hradů své
sídlo popř. provozovnu (tj. sídlí zde organi-
zační složka této organizace) nebo v územním
obvodu Nových Hradů aktivně působí mini-
málně jeden rok před podáním žádosti o grant

− podpora bude oprávněným žadatelů poskyt-
nuta pouze na akce, jejichž místem konání
je územní obvod města Nové Hrady (město
Nové Hrady a všechny jeho části, tj. osady).
Výjimkou mohou být pouze akce, které jsou
určeny pro novohradské občany, ale pro na-
plnění cílů projektu a pro uskutečnění těch-
to akcí neexistují v územním obvodu města
podmínky, přičemž o udělení výjimky roz-
hodne finanční komise hlasováním pro kaž-
dý jednotlivý dotčený projekt

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

− u žadatelů, kterým byl poskytnut grant
v roce 2007 je podmínkou poskytnutí gran-

tu řádné vyúčtování grantu poskytnutého
v roce 2007

− další podmínky budou specifikovány ve
smlouvě o poskytnutí grantu

Vyhlášení: 26.6.2008

Termín pro podání žádostí do: 15.9.2008

Vyúčtování do: 31.1.2009

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

Žádosti podávejte ve 2 vyhotoveních v uzav-
řené obálce označené “Grantový program města
Nové Hrady 2008" – neotvírat a identifikací
žadatele pouze v tištěné podobě na adresu:
Město Nové Hrady; náměstí Republiky 46;
373 33 Nové Hrady.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 9
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OŽP informuje – pravidla pro pohyb psů
Jistě si mnozí z Vás všimli, že na určitých místech – veřejných pros-

transtvích se objevují cedule upozorňující na zákaz volného pohybu
psů nebo na místa, kam psi vůbec nesmějí. Tyto cedule jsou rozmisťo-
vány na základě obecně závazné vyhlášky města č. 2/2007 stanovující
pravidla pro pohyb psů. Jedná se převážně o veřejná místa nebo zaříze-
ní obce (dětská hřiště), která jsou určena dětem, nebo kde se děti pohy-
bují. Je to především z toho důvodu, že i mezi pejskaři se najdou i tací

lidé, kteří nechávají vyvenčit svého psa na místech, kde si hrají děti.
Prosím všechny držitele psů, aby se chovali ohleduplně a nevstupovali
se psy na zařízení obce sloužícím potřebám veřejnosti, hlavně dětem.

A jak to zde bývá v poslední době zvykem, vše nové, nebo to, co se
nelíbí, je poničeno. Tím, že někdo cedule vyvrací, nebo jiným způso-
bem poškozuje, by měl vědět, že se dopouští přestupkového jednání
proti majetku.

Pravidla pro pohyb psů, seznam míst veřejného prostranství, kde je
nějakým způsobem omezen pohyb, nebo vstup psů naleznete v obecně
závazné vyhlášce Města Nové Hrady č. 2/2007 v příloze č. 1.

www.novehrady.cz Z. Vaněk, OŽP i foto

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

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

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

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

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

Soutěž  Rozkvetlé město

HLASOVACÍ  KUPÓN

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

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

Hlasuje (jméno,adresa nebo telefon):

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

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 zís-
kat finanční podporu pro výsadbu na příští rok, přihlaste se do soutěže

„ROZKVETLÉ  MĚSTO 2008“.
Stačí se telefonicky nebo osobně přihlásit do 31.8.2008 na Kultur-

ním 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, které lze získat vystřižením
z Novohradského zpravodaje. Ty je pak potřeba odevzdat na KICu
N. Hrady.

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

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

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

Platnost kupónu bude do 30.6.2009 ve vybraných místních Květinář-
stvích a Zahradnictvích.

Odměna pro hlasující:
2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě 500,-Kč na kulturní a spo-
lečenské akce pořádané Kulturním a informačním centrem Nové
Hrady. Platnost permanentky bude do 30.6.2009.

Kontaktní osoba pro soutěž „Rozkvetlé město 2008“:
K. Jarolímková, 386 362 195, 602 150 208, KIC N. Hrady
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UPOZORNĚNÍ VLASTNÍKŮM ČI UŽIVATELŮM
NEMOVITOSTÍ (POZEMKŮ)

Upozorňující na dodržovaní povinnosti vyplývajících ze zákona č. 458/200 Sb.

Na základě § 25 odst. 4 h) zákona č. 458/2000 Sb. Žádáme vlastníky
či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin
ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního
zařízení.

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č.
458/2000 Sb. – ,, Energetický zákon“ a ČSN EN 50341 a ČSN EN
50423 – ,,Elektrická venkovní vedení s napětím 22 kV a 0,4 kV“, dle
níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů.

Ochranná pásma – v ochranném pásmu nadzemního vedení je zaká-
záno nechávat růst porosty nad výšku 3 m.

Ochranné pásmo u napětí od 1 kV do 35 kV je vymezeno vzdálenos-
tí 7 m a u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 m od krajního vodiče
na obě strany.

Bezpečná vzdálenost – veškeré práce při odstraňování a ořezu dře-
vin musí být prováděny nejblíže v bezpečné vzdálenosti od vodičů.
K vodičům se nesmí pod bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje ani
ořezávané větvě při pádu.

− U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdá-
lenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení prostu při větru
(od vedení 1 m,

− u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná bezpečná vzdále-
nost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru)
od vedení 2 m,

− u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná vzdálenost
(s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od
vedení 3 m,

− v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí
povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika
s.r.o., udržovaní volného pruhu o šířce 4 m po jedné straně základů
podpěrných bodů nadzemních vedení.
Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technic-

ký stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhla-
sem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby ji
ustanovené.

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE
V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupí následně na dotčené
nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními
prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu
využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest
a zbytky po těžbě budou zlikvidovány společností E.ON Česká republi-
ka s.r.o.

Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovi-
tostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný
a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či
uživatele formou sankcí postihnout Státní energetická inspekce.

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 387 864 100

Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o.,
Jiří Klusáček, vedoucí RSS VN NN České Budějovice

Poznámka: Pro krácení dřevin je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb.
písemné povolení orgánů ochrany přírody (obec apod.)

Jaké jsou podmínky vysílání pracovníků do zemí EU?

V posledních letech došlo k extrémnímu
nárůstu zájmu o export služeb do zahraničí,
které se stávají významným a dynamickým
prvkem mezinárodního obchodu. Tempo je-
jich růstu dosahuje větších meziročních pří-
růstků než obchod se zbožím a jejich podíl na
světovém obchodním obratu se stále zvyšuje.
V této souvislosti jsou na české podnikatele
kladeny stále vyšší požadavky nejen na zna-
lost komunitárního práva EU, ale i na znalost
práva jednotlivých členských zemí.

Pracovníci kontaktních míst jsou denně do-
slova zahlceni otázkami podnikatelů, které
jsou z velké části zaměřeny právě na podmín-
ky vysílání pracovníků do členských zemí
EU. Z tohoto důvodu byla Ministerstvem
průmyslu a obchodu ČR (MPO) zpracována
přehledná tabulka, která ve stručnosti obsa-
huje nejdůležitější informace o podmínkách

vysílání pracovníků do EU. Tuto tabulku na-
leznete na internetových stránkách MPO
www.mpo.cz v sekci EU a Vnitřní trh.

Stejnou problematikou se zabývá portál
www.businessinfo.cz v sekci Zahraniční ob-
chod, kde jsou informace rozděleny do pře-
hledných sekcí, kdy každý stát má samostatný
odkaz. Kromě informací o členských státech
EU zde naleznete také informace o státech,
které jsou k EU pouze přidruženy, konkrétně
se jedná o Island, Lichtenštejnsko a Norsko.

Rubrika si klade za cíl poskytnout praktic-
ké informace z oblasti exportu služeb a
usnadnit tak podnikatelské veřejnosti orienta-
ci v dané problematice.

O jednotlivých státech se tak dozvíte napří-
klad, zda konkrétní stát uplatňuje povinnost
notifikace zahraničních pracovníků, která má
ve většině případů sloužit členskému státu
jako prostředek k monitoringu trhu práce a zá-
roveň k ochraně proti zneužívání pracovních
sil. Tato rubrika obsahuje kontakty na úřady
v dané zemi, které se danou problematikou za-
bývají, dále je zde možno stáhnout příslušné
formuláře, dozvíte se, jaké doklady musíte mít
při výkonu činnosti u sebe, zda musíte doklá-
dat odbornou kvalifikaci, v jakém jazyce a
jiné, užitečné informace.

Pracovní povolení – přechodné období

V rámci Přístupové smlouvy bylo v oblas-
ti poskytování služeb vyjednáno ve vztahu
k Rakousku a Německu přechodné období na
vysílání pracovníků, v rámci něhož lze po vy-
sílaných pracovnících požadovat pracovní po-
volení. Toto přechodné období se však týká
pouze některých sektorů služeb. Pokud jde
o Rakousko, obecně se jedná o činnosti v oblas-
ti stavebnictví, zahradnictví, bezpečnostních
služeb, čištění budov, zařízení a dopravních
prostředků, péče o nemocné a sociální péče. Ve
vztahu k Německu se toto přechodné období
vztahuje na činnosti v oblasti stavebnictví,
čištění budov, zařízení a dopravních pros-
tředků a dekorace interiéru. Více informací
o podmínkách udělení pracovních povolení
do Německa a Rakouska naleznete na strán-
kách MPO www.mpo.cz v sekci Zahraniční
obchod.

S dotazy týkajícími se podnikání se můžete
obracet na regionální Informační místo pro
podnikatele InMP:

RM České Budějovice
tel.: 387 699 317, 724 613 942,

e-mail: RMCeskeBudejovice@inmp.cz
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Výlet na Kohout
Možná patříte mezi ty, kteří znají dobře svůj domov i okolí, a tak vás

výlet do Slepičích hor nezlákal. Ale pro ty, kteří znají nejvyšší bod Sle-
pičích hor (Přírodní park Soběnovská vrchovina) jenom z mapy, byla
ideální příležitost vypravit se na něj se členy ZO ČSOP Nové Hrady
v sobotu 5. července 2008.

Pěkný výlet, na kterém se sešly generace od úplně nejmladších dětí
až po osmdesátileté seniory, měl několik zastavení. Výchozím bodem
byla Myslivna pod Kohoutem s místopisným a historickým výkladem
ing.B.Švarce. Odtud vedla cesta na nejvyšší bod Slepičích hor, na Ko-
hout (810 m.n.m.), na kterém se nachází trigonometrický bod s nápi-
sem “Císařsko-královská práce astronomicko – trigonometrická
pro vyměřování stupňů Střední Evropy
1887“. Dále nápis připomíná převzetí
Slepičích hor obcemi Trhové Sviny a
Besednice v rámci I. pozemkové refor-
my z 1.10.1932.

Výhled z Kohoutu měly bohužel
pouze satelitní antény, které jsou umís-
těné na železné „rozhledně“ a které tak
„zdobí“ nejvyšší bod Slepičích hor. Nic-
méně o krásné výhledy do krajiny nebyli
účastníci výletu ochuzeni, protože ces-
tou přes vrchol na Soběnov bylo krásně
vidět směrem na Kaplici i Trhové Sviny.
Jedině Besednická hora trochu bránila
výhledu.

Po malé zastávce v Soběnově převezl
autobus výletníky do Besednice a po ob-
čerstvovací hodince pak kolem naleziště
Besednických vltavínů se vracel zpět na
Nové Hrady. Konečně už někteří z nás
ví, proč se jmenují  Slepičí hory slepičí.

K. Jarolímková, foto KIC

ŘKF Dobrá Voda u Nových Hradů zve na

PĚŠÍ POUŤ
na Dobrou Vodu k

Panně Marii Nanebevzaté

neděle 17. srpna
Začátek poutního procesí bude v 8.30 u kaple
v osadě Šejby, kde lze zaparkovat svá auta.

Řidiči pak budou odvezeni zpět do Šejb
po slavnostním požehnání ve 13.30.

Celková délka cca. 5 km, trasa je vhodná pro kočárky.

Vrchol Kohoutu

Myslivna pod Kohoutem
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Keramická dílna
V keramické dílně Kána se díky příspěvku Města

Nové Hrady na provoz v druhém pololetí uskutečnily
pravidelné návštěvy dětí z Mateřské školky v Nových
Hradech. Děti vyráběly v rámci svého celoročního prog-
ramu žáby a ostatní zvířátka, nezapomněly ani na dárky
maminkám ke Dni matek a další drobnosti. Do dílny při-
cházely s nadšením a svou tvořivost a fantazii pod vede-
ním lektorky Mgr. Dany Vilímové zdárně rozvíjely.

Děkujeme za příspěvek pro naše nejmenší, doufáme,
že budou moci přicházet i nadále.

Za keramickou dílnu Ludmila Macková

Výstavy a tvůrčí dílny
v Koželužně

Kdo se trochu zajímá o kulturní aktivity na-
šeho KIC Nové Hrady, asi mu neuniklo, že
vedle jednorázových akcí pořádáme i další,
různě zaměřené, činnosti. Jednou z nich jsou
tzv. tvůrčí nebo řemeslné dílny. V loňském
roce to byla například navštěvovaná týdenní
řezbářská dílna nebo malování předtištěných
obrázků pro děti.

Letos jsme nabídli v rámci výstavy obrazů
Andělé Vladislavy Zítové další tvůrčí dílnu, a
to o víkendu 18. – 20.7.2008, zaměřenou na
malování a orientální tanec. Akrylové, olejové
a temperové barvy, malířská plátna i stojany
byly připraveny pro všechny zájemce, kteří si
chtěli vyzkoušet namalovat svůj obraz s „an-
dělskou“ tématikou. Nakonec se zrodily nejen
noví Andělé, ale vznikla i další abstraktní díl-
ka, která nějakým způsobem charakterizovala
svého „pachatele“.

Nejvyšší patro Koželužny pak v neděli při-
vítalo skupinu žen, která celé odpoledne tanči-
la a užívala si lektorského tanečního vedení Vladislavy Zítové i
krásného  prostředí historické budovy.

Úžasná tvůrčí i pohodová atmosféra tohoto víkendu chytla nejen
návštěvníky, ale potěšila i organizátory, tedy i nás z KIC a lektorku, a
tak jsme připravili pokračování aktivit na další období zaměřené na
další tvůrčí dílny nejen o prázdninách, ale i během roku. Koželužna by

tak otevřela svoje dveře ještě více pro ty, kteří nechtějí sedět jenom doma
u nekonečných seriálů, ale chtějí se setkat a tvořit pro svoji radost.

Podrobněji se o tom dočtete v následujícím čísle Novohradského
zpravodaje. Ale už nyní si naplánujte čas na návštěvu Koželužny na
poslední zářijový víkend a přijďte za námi, dveře jsou vám otevřené.

K. Jarolímková, foto KIC



srpen 2008 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 15

MEZINÁRODNÍ LETNÍ
HUDEBNÍ KURZY

Nové Hrady 2.8. – 16.8.2008
Pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,

starosty Nových Hradů Mgr.Vladimíra Hokra,
s podporou Ministerstva kultury, Krajského úřadu

České Budějovice, Hudební nadace OSA,  Nadace L. Janáčka,
Nadace B.Martinů, firmy Klimaservis,

P.M.H.- Invest&Trade ČeskýKrumlov, Teplárna ČB, VAK ČB,
Dobrá Voda Byňov, Rezidence NH, Melodie Voříšek

Plán koncertů
� Neděle 3.8. 20.00 hod. zahajovací večer

Rezidence NH / Swing trio a účastníci kurzů

� Středa 6.8. 20.00 hod. 1. koncert
Hluboká nad Vltavou
Zámek – Schwarzenbergská jídelna

� Čtvrtek7.8. 20.00 hod. 2. koncert
Obřadní síň St.hrad / Komorní soubory

� Pátek 8.8. 20.00 hod. 3. koncert
Klášter NH
Závěrečný koncert violoncell a kontrabasů

� Sobota 9.8. 19.00 hod. 4. koncert
Ledenice / Sólisté a komorní soubory

� Neděle 10.8. 20.00 hod.
Zámek NH / Večer věnovaný Finsku

� Středa 13.8. 20.00 hod. 5. koncert
Hluboká nad Vltavou
Zámek – Schwarzenbergská jídelna

� Čtvrtek14.8. 20.00hod. 6. koncert
Rezidence NH
Irská, finská a světová hudba
– nejmladší hráči

� Pátek 15.8. 20.00 hod. 7. koncert
Klášter NH
Sólisté a komorní soubory

� Sobota 16.8. 17.00 hod. 8. koncert
Kostel NH
Koncert duchovní hudby
– vystoupí účastníci a lektoři kurzů

Během kurzů je možné v kanceláři školy zakoupit notový materiál

Informace: zusts@quick.cz,
tel. 386 322 487, 731 418 323, www.zustsviny.cz

SDH Údolí srdečně zve na

ÚDOLSKÉ SLAVNOSTI
Sobota 16.8.2008

Jánská louka v Údolí
Program:
12.00 hod. – Mše a  požehnání nové hasičské

stříkačky, ocenění členů SDH

14.00 hod. – Memoriál Zdeňka Šavela pořádaného
pod záštitou radního Jihočeského kraje
ing.Františka Štangla

16.00 hod. – Vodní hasičská fontána

17.00 hod. – SEVEN, koncert kapley hrající skladby Beatles

20.00 hod. – Posezení s dechovkou

V sobotu i neděli budou pro děti připraveny
kolotoče, střelnice, houpačky a skákací hrad.

Město Nové Hrady vás zve

na

VERNISÁŽ VÝSTAVY
„Po stopách společné historie“

V sobotu 16. srpna 2008,
od 15.00 hodin v Koželužně

Výstava vás seznámí s historií Novohradska, s evropskými náro-
dy, které jím prošly a ovlivnily a s lidmi, jejichž činnost je neod-
myslitelně spjata s touto oblastí.
Součástí výstavy bude i prezentace dosud nepublikovaných do-
bových pohlednic Nových Hradů a Novohradska.

Výstava je součástí projektu „Produkt cestovního ruchu – Po sto-
pách společné historie“, který realizuje Město Nové Hrady ve
spolupráci s Ústavem fyzikální biologie Jihočeské univerzity
České Budějovice a Böhmerwaldmuzeem ve Vídni.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj.

Fotografie z připravované výstavy
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Třetí ročník mezinárodního festivalu No-
vohradské Znění 2008 se i tentokrát uskutečnil
již tradičně o druhém červencovém víkendu.
Výraznější změna byla především v místě jeho
konání, neboť až na jednu výjimku, se festival
uskutečnil pouze v prostorách novohradského
zámku či přilehlém parku. Sestaven byl opět
z koncertů, přednášek, kurzů a promítání filmů.

Na zahajovacím koncertu Novohradského
Znění 2008 vystoupil Tomáš Kočko, nositel
loňské ceny Anděla v kategorii Worldmusic,
kterému přišel „pomoct“ i dětský sbor složený
z dětí z Nových Hradů a Olešnice. Ten s ním,
v rámci Festivalové školky, secvičil chvíli
před představením jednu písničku a obohatil
tak mile Kočkův koncert. Druhou kapelou ve-
čera byl výborný Fleret s vynikající Jarmilou
Šulákovou. Kdo ji viděl a slyšel zpívat, tak mi
určitě dá zapravdu, že to stálo za to. Teplý
podvečer, pěkná hudba, trávník lákající k tan-
ci, oheň, dobré pití, festivalová  pohoda.

Od pátečního odpoledne a celou sobotu byl
program složený z přednášek a hudebních kur-
zů o alikvótním zpěvu, o harmonii a světle
v nás, o zvuku křišťálových mís, o létajících
bubnech … A prostřednictvím dokumentární-
ho filmu Co my víme? i o tom, co my možná
(ne)víme.

Jedinými sobotními koncerty mimo zá-
mecké území bylo odpolední vystoupení
mezinárodního alikvotního sboru v novo-
hradském kostele a na poslední chvíli přidaný
koncert Pražského hradčanského orchestru
u kašny.

Sobotní večerní koncert, plánovaný v zá-
meckém parku, se vhledem k špatnému počasí
uskutečnil v zrcadlovém sále na zámku a vy-
stoupila na něm písničkářka Regina Lindinger,

Miro Žiarislav Švický a Genadij „Gendos“
Čamzyryn z Tuvy. Závěr večera pak patřil ne-
jen rytmické skupině Létající koberec a jejím
divokým bubnům, ale hlavně všem roztanče-
ným festivalovým příznivcům.V neděli byly
na programu tři hudební kurzy a dokumentár-
ní film Tabu poslední šaman.

I letošní festival se díky sehranému pořa-
datelskému týmu a dobrovolníkům vydařil
tak, aby se u nás jak
hudebníci, tak i náv-
štěvníci cítili dobře.
A snad si v programu
našli něco pěkného
nebo nového i domá-
cí, tedy novohradští a
budou tak fandit dal-
šímu ročníku.

Na pořádání třetí-
ho ročníku Novohrad-
ského Znění 2008 se
podílelo různou mě-
rou a způsobem
několik institucí a
dobrovolníků. Podě-
kování patří zejména
Ústavu systémové
biologie a ekologie Akademie věd ČR za pos-
kytnutí reprezentativních prostor novohrad-
ského zámku a Rezidenci Nové Hrady a.s. za
poskytnutí prostor pro soustředění meziná-
rodního alikvotního sboru. Za pohostinnost
věnovanou festivalovým hostům děkuji Kláš-
teru N. Hrady, Penzionu N.1680, panu Jelín-
kovi z TJ N. Hrady a paní Jiřině Homolkové
z ubytovny Český dům. Na organizačním za-
jištění se podíleli zaměstnanci TSM N. Hrady
a Města Nové Hrady, dobrovolníci z kulturní

komise a brigádníci z novohradského KIC a
Agentura Hathor. Poděkování za výbornou
spolupráci posílám i do města Nová Bystřice,
od kterého jsme měli zapůjčený velký stan na
venkovní koncerty a rovněž Obci Horní Strop-
nice za bezplatné zapůjčení lavic.

Na finančních nákladech Novohradského
znění 2008 se podílely TSM Nové Hrady,
Město Nové Hrady a Jihočeský kraj v rámci
grantového programu Podpora živé kultury.

Květa Jarolímková, foto KIC

KIC Nové Hrady zve milovníky dechovky

na

Hudební podvečer
u novohradské kašny

Tak jako v loňském roce, tak i letos přijďte posedět na náměstí ke
kašně a poslechnout si pěknou muziku. Kapela, která Vám zahra-
je, je složená z mladých poctivých muzikantů, pro které je hudba
povoláním i koníčkem. Všichni členové kapely působí v profesio-
nálních divadlech a orchestrech a dechovku hrají pro své potěšení.

Pro prima letní náladu hraje

Prima Quintett
v sobotu 23.8.2008

od 19.30 hodin
náměstí u kašny Nové Hrady

vstupné „dobrovolné nebo v naturáliích“

VARHANNÍ KONCERT
v rámci českého varhanního festivalu

v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

dne 15. srpna 2008 v 18.00 hod.
Varhany – Jan Doležel, trumpeta – Jan Vitinger.

Novohradské Znění 2008
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Otáčivém hledišti v Českém Krumlově:

Cikánský baron
Johan Strauss II.

operetka, Opereta Jihočeského divadla

21. srpna 2008, 20.30 hod.
Vstupenka 550,-Kč + 60,-Kč doprava

Doprava společná autobusem,
odjezd z autobusového nádraží v 18.30 hod.

Rezervace vstupenek na KIC Nové Hrady,
tel.: 386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz

divadelní představení Divadýlka MRAK,
které potěší děti i dospělé.

Přijďte na další divadelní představení tohoto léta,
přijďte na pohádku

O Statečném Jankovi
sobota 9. srpna 2008

od 19.00 hodin

hradní nádvoří Nové Hrady
cena vstupenky 50,-Kč

KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208
kic@novehrady.cz

koncert na závěr letní turistické sezony

Hana a Petr Ulrychovi
a

skupina JAVORY

28. září 2008, 14.00 hodin
hradní nádvoří Nové Hrady

cena vstupenky 200,-Kč

Od 1.8.2008 zahájen předprodej a rezervace vstupenek
na KIC Nové Hrady, tel.: 386 362 195, 602 150 208,

kic@novehrady.cz

CARMEN
Hudební dovadlo Karlín, Praha

pátek 21.11.2008, 19.00 hodin
Vstupenka 490,-Kč + doprava

Vstupenky je možné koupit na KIC Nové Hrady,
u K. Jarolímkové, tel. 386 362 195,  602 150 208,

kic@novehrady.cz

LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

v sobotu 30. srpna 2008
od 14.00 hodin
na Jánské louce

Loučit se budeme vesele v hudebních rytmech,
vylaďte si své hlasivky a vezměte si sebou

jakékoli hudební nástroje.
Rodičům vstup povolen jen na vlastní nebezpečí.

A

večer od 20.30 hodin pokračujeme
DISKOTÉKOU

V HOTELU MÁJ, Nové Hrady
Vstupné 50,-Kč

Pořádá KIC Nové Hrady a D.J.M.Agency

INFORMACE Z REGIONU

POZVÁNKA DO KAPLICE
� 10. srpen, neděle, 20.00 hodin

KONCERT: Oldřich Janota

Zpěvák, kytarista, básník… neúnavný hledač neprošlapaných cest.

Areál kaplických kostelů

vstup 20 Kč

� 23. srpna, neděle, 19.00 hodin

KONCERT:

LENKA BAAROVÁ, flétna

JAN NIEDERLE, varhany, klavír

G. Pierluigi Da Palestrina, H. Dutilleux, F. Poulenc,
Gioacchino Rossini, L. van Beethoven, J. S. Bach, J. Niederle.

Jako host vystoupí Dětský pěvecký sbor.

Koncert se koná pod záštitou pana senátora Ing. J. Kalbáče

Kostel sv. Petra a Pavla

vstup 30 Kč

� 29. 8., pátek (od 16.00 hodin) a 30. 8., sobota (od 10.30 hodin)

FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI

Historický průvod, „S formany u jednoho stolu“ – přepadení for-
manského vozu, středověká hostina, návštěva pána z Pořešína
s družinou, šermířské bitky, historické tance, kejklíř.

Hudba všemožných žánrů, dobré jídlo a pití.

Městský park

KIC Nové Hrady zve na představení na

KIC Nové Hrady zve na

KIC Nové Hrady Vás zvou na

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na muzikálové představení

KIC Nové Hrady zve o posledním srpnovém víkendu na
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Sobota 2.8.2008 20.00 hod.

� Superhrdina
Rick Riker je školní outsider. Jednou ho však
kousne geneticky upravená vážka a Rick získá
nadlidské schopnosti jako neuvěřitelnou sílu a
pancéřovou kůži. A tak se rozhodne, že využije
svých nově nabytých sil pro konání dobra a
stane se maskovaným bojovníkem proti zlu
známým jako „Vážka“. V cestě jeho osudu
však stojí padouch jménem Lou Landers.
Poté, co se mu nezdaří experiment, získá Lou
schopnost krást lidem jejich životní sílu a
v podlém hledání nesmrtelnosti se stane super-
padouchem „Přesýpací Hodiny“. Parodie na
filmy o superhrdinech, od Batmana až po Fan-
tastickou čtyřku, vás dostane.
Přístupný od 12 let, české titulky, 85 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 6.8.2008 20.00 hod.

� Bláznovo zlato
Ben „Finn“ Finnegan představuje milého novo-
dobého hledače pokladů, posedlého hledáním
legendárního královnina věna z 18. století.
Tento poklad nevyčíslitelné hodnoty se utopil
v moři v roce 1715. Při svém hledání se Finn
potápěl již úplně všude, kde to jen bylo možné,
a přitom potopil i své manželství s Tess. Tak
jako Tess začala znovu budovat svůj život,
když si našla práci na jachtě miliardáře Nigela
Honeycutta, učiní i Finn rozhodující krok ve-
doucí k nalezení pokladu. Tess je tak konster-
nována zjištěním, že se Finn vetřel na Nigelovu
jachtu a s pomocí svého čtveráckého šarmu
přesvědčil boháče a jeho dceru Gemmu, aby
se k němu přidali a hledali poklad s ním. Na-
konec ani Tess nedokáže odolat pokušení po-
kusit se odhalit tajemství pokladu, který
Finnovi tak dlouho unikal. Jenže Finn a Tess
nejsou jediní, kdo chtějí poklad nalézt. Finnův
dávný učitel Moe Fitch spolu s drsným míst-
ním gangsterem jménem Bigg Bunny touží
Finna při hledání pokladu předběhnout.
A honba za pokladem tak může začít...
Přístupný od 12 let, české titulky, 112 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 9.8.2008 20.00 hod.

� V údolí Elah
Týden po svém návratu z Iráku je Mike Deerfield
nezvěstný a jeho zmizení je prohlášen za
dezertéra. Když Hank Deerfield, válečný veterán,
a jeho žena Joan obdrží telefonát s těmito
znepokojujícími zprávami, vydá se Hank hledat
svého syna. Emily Sandersová, policejní detektiv
u okresního soudu v New Mexico, kde byl Mike
naposledy viděn, mu neochotně pomáhá. Jak
přibývají důkazy, začíná se tento případ
pohřešované osoby čím dál více jevit jako
nečistá hra a Sandersová brzy zjišťuje, že budou
muset s Hankem tvrdě bojovat, aby si udrželi
kontrolu nad vyšetřováním. Když se však
konečně začne odhalovat pravda o Mikeově
pobytu v Iráku, je Hank na vážkách. Je nucen
přehodnotit nejen svou víru, ale i celý svůj
život, aby mohl vyřešit záhadu synova zmizení.
Přístupný od 15 let, české titulky, 121 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 13.8.2008 20.00 hod.

� Náš vůdce
Německo. Současnost. Učitel gymnázia Rainer
Wenger se rozhodne během týdenního projektu
na téma „Státní formy“ vyzkoušet jeden pokus,
aby přiblížil studentům počátek diktatury.
Pedagogický experiment s ničivými následky.
Nejdříve to začalo neškodně s pojmy jako
disciplína a pospolitost, ale během několika
dnů se teorie změnila v praxi. Název projektu:
Vlna. Už třetí den začínají studenti ty, kteří
smýšlejí jinak, odstraňovat a ustrkovat. Když
se situace na turnaji ve vodním pólu nakonec
vyhrotí, rozhodne se učitel experiment zrušit.
Příliš pozdě! Vlna se už dávno dostala mimo
kontrolu…
Přístupný od 12 let, české titulky, 110 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 16.8.2008 20.00 hod.

� Úhel pohledu
Příběh akčního thrilleru Úhel pohledu sleduje-
me očima osmi různých lidí, kteří se společně
pokoušejí odhalit pravdu o pokusu o atentát na
prezidenta Spojených států. Thomas Barnes
(Dennis Quaid) a Kent Taylor (Matthew Fox)
jsou agenty Tajné služby, kteří mají za úkol
ochraňovat prezidenta Ashtona na klíčovém
summitu, týkajícím se celosvětové války proti
teroru. Když je tento, krátce po přicestování
do Španělska, postřelen, nastává chaos a bě-
hem honu na atentátníka se protínají osudy
různých lidí.
Přístupný od 12 let, české titulky, 90 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 20.8.2008 20.00 hod.

� Až na krev
Film Až na krev se odehrává v Kalifornii na
přelomu století, v období ropného boomu. Pří-
běh dokumentuje vzestup Daniela Plainviewa
(Daniel Day-Lewis), osamělého otce, který se
z živořícího horníka ve stříbrném dole vypra-
cuje na pozici ropného magnáta.
Když Plainview dostane záhadný tip, že smě-
rem na západ leží městečko, ve kterém prýští
ze země oceán nafty, vydá se se svým synem
H.W. (Dillon Freasier) zkusit štěstí v zapráše-
ných ulicích města Little Boston. Plainview a
H.W. se v tomto nuzném městě, jehož hlavní
atrakcí je kostel s charismatickým kazatelem
Elim Sundayem (Paul Dano), pokoušejí prolo-
mit dosavadní smůlu. Ale i když se jim začíná
dařit, nedokáží uniknout konfliktům, ve kte-
rých jsou veškeré základní hodnoty - láska, na-
děje, pospolitost, víra, ambice a dokonce i
pouto mezi otcem a synem – ohrožovány
korupcí, podvody a proudy ropy.
Přístupný od 15 let, české titulky, 158 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 23.8.2008 20.00 hod.

� Oko bere
Ben Campbell (Jim Sturgees) je stydlivý a ge-
niální student M.I.T., který nachází odpověď
na svoje problémy s financováním studia v ha-
zardních hrách. Je mu nabídnuto členství ve

skupině nejnadanějších studentů, kteří každý
víkend odjíždějí pod falešnou identitou do Ve-
gas, kde využívají svých dovedností k tomu,
aby si v kartách přišli na slušné peníze. Jejich
potenciál objevil svérázný profesor matemati-
ky a génius v oboru statistiky, Micky Rosa
(Kevin Spacey), a společnými silami vymys-
leli způsob, jak herní systém pokořit. Záslu-
hou toho, že se naučili počítat karty a osvojili
si komplikovaný systém tajných signálů, jsou
schopni vyhrávat v kasinech pohádkové část-
ky. Ben, který podlehne vidině peněz, životní-
mu stylu v Las Vegas a chytré a pohledné
člence jejich týmu, Jill Taylor (Kate Boswor-
th), stále více riskuje. Ačkoliv počítání karet
není nezákonné, v sázce je mnoho a záhy
nejde jen o to orientovat se v kartách, ale také
o nutnost nenechat se přistihnout hrozivým
šéfem ochranky jednoho z kasin: Colem
Williamsem (Laurence Fishburne).
Přístupný od 12 let, české titulky, 123 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 27.8.2008 20.00 hod.

� Hancock
Existují hrdinové … existují super hrdinové…
a pak je tu Hancock (Will Smith). S velkými
schopnostmi přichází i velká zodpovědnost –
to vědí všichni – všichni až na Hancocka. Je
popudlivý, konfliktní, sarkastický a nepocho-
pený a jeho dobře míněné hrdinské skutky by
měly splnit účel a zachránit nespočet životů,
ale vždycky to vypadá, že místo toho zanechá-
vá za sebou spoušť. Veřejnost má toho všeho
konečně dost – dobří obyvatelé Los Angeles
jsou vděčni za svého místního hrdinu, ale rádi
by věděli, co kdy komu udělali, že si tohohle
chlapíka zasloužili?!
Přístupný od 12 let, české titulky, 92 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 30.8.2008 20.00 hod.

� U mě dobrý
Film U mě dobrý se ohlíží do devadesátých
let, do doby našich prvních krůčků na novém,
neprobádaném území rašícího kapitalismu
v Čechách. Šest přátel, zahrádkářů a rybářů, se
schází v malebné přístavní hospodě U Buddy-
ho na Libeňském ostrově. Jejich poklid, který
tráví u desetníčkového mariáše, skončí ve
chvíli, kdy se jeden z nich stane obětí faleš-
ných hráčů z Vysočanské tržnice… Vele-
vážené publikum, máte-li rádi humor, napětí a
trochu romantiky - račte vstoupit. Film U MĚ
DOBRÝ je tu pro vás!
Filmová komedie na motivy povídek Petra Ša-
bacha, podle scénáře Petra Jarchovského
v režii Jana Hřebejka.
Přístupné od 12 let, česky, 102 min.,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Srpen 2008

PŘIPRAVUJEME
Září

Bobule, Gone baby gone,
Letopisy Narnie: Princ Kaspian, Horton

Říjen
Útěk do divočiny
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Nohejbalový turnaj v Byňově
Dne 5.7.2008 proběhl v Byňově na nohej-

balovém hřišti 14. ročník nohejbalového tur-
naje trojic o putovní pohár osady Byňov.
Zúčastnilo se sedm trojčlenných družstev:
Spartak Hrdlořezy, Stars Č. Budějovice, No-
hejbalový klub Velešín, Křenovice, Nové
Hrady, Sokol Kněžské Dvory a SK Byňov.

Pravidla turnaje: hrálo se na tři dopady
systémem každý s každým na dva vítězné
sety. Hlavním rozhodčím byl pan Leopold Ha-
nousek, zapisovatelem Patrik Šisler.

Turnaj se sportovně velice vydařil, zápasy
byly vyrovnané a jen pozdější vítěz prošel tur-
najem bez porážky, diváci viděli výborný no-
hejbal.

Výsledky:
1. Stars Č.Budějovice
2. Spartak Hrdlořezy
3. Sokol Kněžské Dvory
4. Nohejbalový klub Velešín

5. Nové Hrady
6. Křenovice
7. SK Byňov – mladíci

Závěrečné vyhodnocení udělal předseda
SK Byňov pan M.Vochozka a spolu s R. Ha-
nouskem předali všem zúčastněným věcné
ceny a vyhlásili nejlepším hráčem Petra Čer-
kala ze Starsu Č. Budějovice.

Závěrem předseda poděkoval všem hrá-
čům za dobré sportovní chování a za předve-
dené výkony, pozval všechny na závěrečnou
oslavu a na 15. ročník turnaje v příštím roce,
který bude pořádán jako jubilejní.

O občerstvení se dobře postaraly rodiny M.
Staňka a R. Hanouska. Turnaj se vydařil i
krásným počasím, proto nás mrzela menší
účast byňovských diváků, kterým jsme vy-
tvořili podmínky pro dobrou zábavu.

SK Byňov

Mezipodnikový
turnaj ve fotbale

V sobotu 28. června 2008 proběhl za finanč-
ní podpory z prostředků Grantového programu
rozvoje sportu v Nových Hradech a okolí
v roce 2008 již sedmý ročník Mezipodnikové-
ho turnaje ve fotbale.

Turnaje se pravidelně účastní čtyři muž-
stva, z nichž každé odehraje dva zápasy. První
zápas je vyřazovací a o složení dvojic rozho-
duje los, který probíhá před začátkem turnaje
za účasti zástupců všech mužstev. Druhý zá-
pas je o umístění, poražená mužstva z prvního
kola hrají spolu o třetí místo, vítězná o místo
první. Všechny zápasy byly odehrány s plným
nasazením všech hráčů, ale v duchu faire play,
k čemuž bezpochyby přispěl i přísný a spra-
vedlivý výkon rozhodčích.

Jako organizátoři turnaje jsme samozřejmě
nemohli zapomenout ani na diváky, kterých se
pravidelně schází značný počet. Pro ně byla
připravená bohatá tombola a stánky s občer-
stvením.

Věříme, že se letošní ročník mezipodniko-
vého turnaje líbil, jak samotným hráčů, tak i
divákům, a že se v tak hojném počtu a s opět
dobrou náladou sejdeme i příští rok. Ten letoš-
ní jsme mohli zorganizovat také díky vstřícné-
mu přístupu našich sponzorů: Město Nové
Hrady, PB – krovy, Rybářství Nové Hrady,
SK Byňov, Bourbon bar, Domácí potřeby
Emilka, Heftn s r.o., Autolakovna Kubíček,
Textil p. Pupavová, stavebniny Atika, sta-
vebniny Beneš, potraviny Flosmann, HCS
Bohemia, Dobrá voda, Sohors, 1. jihočeská,
autodoprava Kanděra, kterým tímto patří náš
velký dík.

TJ Nové Hrady

Nové Hrady – místo k životu
Jak se bude město rozvíjet v letech 2008 – 2013
Potřebujeme znát vaše názory, potřebujeme vaše nápady!
V minulém čísle Novohradského zpravodaje jsme informovali o tom, že město Nové Hrady

připravuje plán dalšího rozvoje, který by měl být v souladu s tím, co obyvatelé města potřebují a
co si přejí.

Součástí přípravy plánu dalšího rozvoje je také anketa, se kterou se obracíme na občany měs-
ta i jeho osad, ale i na návštěvníky města a chalupáře. Vedle tohoto průzkumu prostřednictvím
zpravodaje budeme provádět také místní šetření jak ve městě, tak i v osadách. Výsledky ankety
budou výchozím bodem pro další práci na přípravě strategického plánu rozvoje, budou jedním
z podkladů pro hodnocení stávajícího stavu města a spokojenosti jeho občanů.

Vaše nápady a podněty budou diskutovány a hodnoceny na prvním z komunitních setkání,
které se uskuteční v druhé polovině září. Bližší informace zveřejníme v příštím Novohradském
zpravodaji.

Vyplněné anketní lístky odevzdejte, prosím, do konce srpna v Kulturním a informačním cen-
tru Nové Hrady (do připravené krabice), popřípadě je zde můžete vyplnit také na místě. Tato an-
keta je anonymní.

Další možnost k vyjádření k aktivitám města budete mít prostřednictvím tabule umístěné
před Kulturním a informačním centrem N. Hrady, prostřednictvím které můžete na adresu Měst-
ského úřadu (také anonymně) vzkázat své připomínky, stížnosti, ale i pochvaly!

J. Kadubec, Rosa, o.p.s. ve spolupráci s Městem Nové Hrady

Okénko do knihovny
Lustig, Arnošt: Motlitba pro Kateřinu
Horovitzovou

Kateřina Horovitzová je šťastná smutná kníž-
ka. Vychází v Čechách po sedmé, přeložili ji
do hebrejštiny, japonštiny, estonštiny, ang-
ličtiny, němčiny a srbštiny a dalších jazyků.
Zdá se, že nestárne. Napsal jsem ji velice
rychle, přes noc, jako žádnou jinou knížku
předtím ani potom. Důvodem byl vztek, in-
spirace bezmocností, ten hlas, který v nás
křičí, protože ticho znamená vzdát se, poddat
se lhostejnosti. Navrženo na nejvyšší ame-
rickou literární cenu National Book Award.

Rottová, Inna: Záběr na klidnou tvář
Klasická detektivka, kdy při hledání pacha-
tele vraždy inženýra Jiřího Lánského dojde
k nečekané zápletce.

Swann, Carolyne: Rubínová růže
Milostný román

Mahelová, Lenka: Velká kniha grilování
– 1012 receptů

Janošková Jaroslava, knihovnice
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Nakolik se cítíte se omezováni stávajícím turistickým ruchem?
…vůbec ne, vítám turistický ruch /
omezení jsou snesitelná / cítím se velmi omezován

Je informační systém obce dostatečný?
rozhodně ano / asi ano / spíše ne / rozhodně ne / nevím

Jaký druh návštěvníků preferujete?
domácí / cizinci / nezáleží
mládež / rodiny s dětmi / starší lidé / nezáleží

Jste pro rozšíření turistického ruchu v obci?
rozhodně ano / asi ano / spíše ne / rozhodně ne / nevím

Uvítali byste vybudování dalších turistických stezek
a stezek pro cyklisty?

rozhodně ano / asi ano / spíše ne /rozhodně ne / nevím

Čím jsou pro Vás Nové Hrady zajímavé?

Jste spokojeni se službami Městského úřadu?
(Vaši odpověď zatrhněte)

ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jste dostatečně informováni o dění a rozhodování?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jak hodnotíte mezilidské vztahy v obci?
výborné / dobré / uspokojivé / neuspokojivé / nepříjemné

A. Jaký je Váš postoj k chalupářům?
B. Jaký je Váš postoj k místním obyvatelům?
(Pokud jste místní, odpovídáte na otázku A,
pokud chalupář, odpovídáte na otázku B.)

vstřícný / nevšímavý / odmítavý / nevím

Nakolik jsou podle Vás v obci závažné tyto problémy?
(dopište, prosím, jednu z možností)
velmi / mírně / vůbec ne / nevím

Špatné vztahy mezi lidmi
Kriminalita
Drogy
Nepořádek

Jste spokojeni s pohostinskými službami v obci?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jaké  další služby byste v obci uvítali?
uveďte

Jste spokojeni se současnou nabídkou místních obchodů?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Měl by být v obci nějaký další specializovaný obchod?
ano / ne / nevím  Pokud ano, jaký?

Začali byste Vy sami podnikat (poskytovat služby) v obci,
kdyby Vám obec vypomohla (např. poskytnutím prostor
s minimálním nájmem apod.)?

ano / možná ano / spíše ne / ne / nevím

Jste spokojeni se stavem veřejné zeleně?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jste spokojeni s využitím historických objektů?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jste spokojeni s bytovou politikou obce?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jste spokojeni s dostupností sousedních obcí?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Je dopravní situace v obci bezpečná?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Čím je pro vás Vaše obec zajímavá?

Máte konkrétní náměty na zlepšení situace v uvedených oblastech?
Jaké?

Ovlivňuje ochrana přírody a krajiny život a rozvoj obce?
Je příležitostí rozvoje / rozvoj obce ovlivňuje minimálně /
brzdí řadu rozvojových aktivit / nevím

Je v obci dostatek košů na odpadky?
ano / ne / nevím

Jste spokojeni se stávajícími možnostmi vytápění?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jste spokojeni se stavem péče o historické objekty a drobné památky?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Má obec dostatek prostor pro sportovní a kulturní vyžití?
ano / částečně ano / spíše ne / vůbec ne / nevím

Jak dlouho zde žijete?
0 – 2 roky / 2 – 10 let / více než 10 let / od narození

Na jaké oblasti by se město mělo přednostně zaměřit?
(přidělte pořadí 1. –  8.):

Místní zaměstnanost
Zdravotní a sociální péče
Životního prostředí
Podmínky pro bydlení
Trávení volného času (kultura, sport, spolková činnost)
Dopravní bezpečnost a dostupnost
Služby veřejné správy
Rozvoj cestovního ruchu

Máte zájem zúčastnit se komunitního plánování rozvoje města?
ANO / ještě nevím / podle času / NE

Pokud nechcete využít předtištěnou anketu z Novohradského zpravoda-
je (NZ), můžete ji získat vytištěnou samostatně na KIC Nové Hrady
nebo na prodejních místech NZ.

Vyhodnocení ankety najdete na www.novehrady.cz, v říjnovém zpravodaji a na 1. komunitním setkání k přípravě plánu rozvoje města.

ANKETA Nové Hrady – místo k životu
(zatrhněte preferovanou odpověď, popřípadě dopište svůj názor)
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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

KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ DO DOMU

Připravte se na
digitální vysílání

Čt programů, které začíná
již v květnu 2008 z Kletě.

Dále Vám nabízíme
následující služby:

� připojení k internetu
(neomezeně až 2,5 MBit)

� digitální satelit – prodej, montáž
(základ 15 českých a slovenských
programů + další družice)

� DVBT příjem (v současné době
6 Rakouských stanic)

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

� prodej, montáž, servis PC

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

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Inzerujte v Novohradském zpravodaji !
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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, zvýhod-
něné ceny vybraných služeb pro rodinné příslušníky 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
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