
ZUŠ Trhové Sviny a KIC Nové Hrady

zve děti a rodiče
na

KONCERT UČITELŮ
a účastníků hudebních kurzů

Ve čtvrtek 11. září 2008
od 18 hodin

Rezidence Nové Hrady

Září 2008 číslo 9. ročník XIII Cena 5,- Kč

Po dvou letech stavebních úprav a zkouše-
ní nové technologie se může naše město po-
chlubit nově zrekonstrukovanou čistírnou
odpadních vod. K celkové modernizaci muse-
lo město přistoupit z důvodu její nedostatečné
kapacity a zastaralé technologie. Celkové ná-
klady akce činily více než 32 miliónů korun,
z nichž 24,4 miliónu poskytl Státní fond život-
ního prostředí (SFŽP). Zbylou část hradilo
město Nové Hrady z vlastních zdrojů.

Stavební práce byly zahájeny v srpnu 2006
a po jedenácti měsících byla ČOV předána

zhotovitelem (firma JM stavební) k užívání
resp. ke zkušebnímu provozu. Roční zkouška
provozu je vždy určena k „vychytání“ much a
doladění provozu tak, aby po kolaudaci nic ne-
bránilo bezproblémovému fungování. I v pří-
padě naší „ČOVky“ jsme museli řešit drobné
komplikace, které však neměly vliv na provoz
a čištění splaškových vod a vyplynuly spíše ze
specifičnosti naší čistírny. Zkušební provoz
byl také důležitý pro obsluhu ČOV, která se
musela naučit ovládat novou technologii.

Zkušební provoz byl ukončen k 7. červenci
letošního roku, kdy byla čistírna odpadních
vod zkolaudována a uvedena do běžného
provozu. V polovině srpna pak byla prove-
dena kontrola čerpadel a dmýchadel firmy
GRUNDFOS, která byla v průběhu zkušební
doby vyměňována. I touto poslední zkouškou
prošla ČOV bez problémů a nic nebrání další-
mu chodu, se kterým bychom velmi rádi se-
známili i novohradskou veřejnost.

Po dohodě se zhotovitelem díla JM staveb-
ní a provozovatelem VAK JČ jsme tedy při-

pravili Den otevřených dveří, který umožní
zájemcům prohlídku nově zrekonstruované
čistírny za doprovodu odborných průvodců,
kteří budou připraveni podat podrobné infor-
mace o provozu ČOV.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří
přispěli k celkové realizaci rekonstrukce a
modernizace čistírny odpadních vod v No-
vých Hradech – projektantům, zhotovitelům,
dodavatelům technologií, stavebnímu dozoru,
provozovatelské firmě a samozřejmě všem,
ktěří se podíleli na získání dotace ze SFŽP a
administraci celé akce.

Investice do čistírny odpadních vod není
jen splněním povinnosti vůči zákonům a nor-
mám, ale také krokem k dalšímu rozvoji města
a jeho osad. Kapacita nové ČOV totiž v bu-
doucnu umožní nejen připojení nových rodin-
ných či bytových domů v Nových Hradech, ale
také neodkanalizované části Údolí a výhledově
též firmy HBSW Dobrý Voda a Byňova.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Město Nové Hrady Vás zve na slav-
nostní otevření nově zrekonstruované
čistírny odpadních vod v Nových Hra-
dech, které se uskuteční v pátek 19. září
2008 v době od 14.00 do 18.00 hodin

V rámci odpoledního programu si mů-
žete za doprovodu odborného průvodce
prohlédnout celý areál ČOV a seznámit se
s provozem čistírny.

Zveme všechny milovníky tance a
hudby na tradiční

VÁCLAVSKOU
ZÁBAVU

sobota 27. září 2008
dechovku Vám zahraje

Podhoranka
a popové melodie zahraje

Monika
Hotel Máj, 19.30 hod.,

vstupenky 75,- Kč, senioři 50,- Kč
Václavové a jejich partnerky

vstup zdarma!

Zavírání letní turistické
sezony v Nových Hradech

27. – 28. září 2008
Sobota 27.9.2008
– Taneční dílna zaměřená na orientální

a africké rytmy v Koželužně
– Vystoupení kapely „Z KAMEN VEN“
– Václavská zábava

Neděle 28.9.2008
– Výtvarná dílna zaměřená na intuitivní

malbu v Koželužně
– Koncert Hany a Petra Ulrichových

a kapely Javory
Podrobný program uvnitř čísla

V sobotu 16.srpna 2008 se v Koželužně usku-
tečnila vernisáž výstavy „Po stopách společ-
né historie“, na které spolupracuje Město
Nové Hrady, Böhmerwaldmuzeum Víueň a
Jihočeská univerzita/ Úvodní slovo při verni-
sáži zaznělo od starosty města Mgr. Vladimíra
Hokra, který hovořil o významu společného
projektu , jehož je výstava součástí a který za-
čal na jaře 2008.
Mezi početnými hosty vernisáže byli například
i Dr. Gernot Peter, ředitel Böhmerwaldmuzea
a jeho zástupce Franz Krejsa, Doc. PHDr. Mi-
roslav Novotný CSc., PHDr. et PaeDr. Jiří
Dvořák, Dagmar Vaněčková i účastníci let-
ních hudebních kurzů. K.J. (foto KIC)

Pokud jste posledního července navštívili mu-
zikál Jedna noc na Karlštejně, který k nám při-
vezlo divadlo z Hluboké nad Vltavou, tak
možná máte ještě v sobě kousek letní roman-
tické i hudební vzpomínky na Karla IV. a jeho
ženu Elišku, kteří ten večer navštívili náš hrad
nejspíš poprvé.
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Zápis z 21. schůze rady města
ze dne 25. 07. 200

� 1. Nájemní smlouva
Rada projednala návrh nájemní smlouvy
k pozemku PK 306/4 v k.ú. Nové Hrady,
který je v majetku paní J. Homolkové. Před-
mětný pozemek bude pronajat Městu Nové
Hrady za účelem vybudování chodníku.
Pronajímatel ve smlouvě vyjadřuje souhlas
s vybudováním chodníku. Chodník je sou-
částí žádosti – projektu, který Město Nové
Hrady předloží do ROP NUTS II Jihozápad.
Rada souhlasila s uzavřením smlouvy o ná-
jmu a pověřila starostu podpisem smlouvy.

Zápis z 22. schůze rady města
ze dne 31. 07. 2008

� 1. Kontrola usnesení ze 20. a 21. jednání
rady města
Rada provedla kontrolu usnesení 20. a
21. schůze rady města. Rada vzala na vě-
domí předloženou kontrolu usnesení ze 20.
a 21. schůze rady města a nemá k ní připo-
mínek.

� 2. Školská rada při ZŠ Nové Hrady
Rada za účasti zástupců Města Nové Hrady
v Školské radě při ZŠ Nové Hrady (Ing. M.
Štanglová, I. Dorotovič) projednala podnět
pana R. Rouleho ve věci zápisu z jednání
Školské rady /dále ŠR/. Rada města byla
paní Ing. M. Štanglovou informována o po-
stupu při pořizování zápisů z jednání ŠR.
Paní Ing. Štanglová konstatovala, že zápis
nebyl v minulosti jednotlivým členům ŠR
rozesílán poštou a byli s ním vždy seznáme-
ni na následujícím jednání. Námitka pana
R.Rouleho bude projednána na příštím jed-
nání ŠR, které bude svoláno nejpozději do
31.8.2008. Zástupci města v ŠR následně
informovali členy Rady města o aktivitách
ŠR a o nejdůležitějších otázkách projedná-
vaných v uplynulém období. Paní Ing. Štan-
glová konstatovala, že podněty ŠR jsou
vedením základní školy průběžně řešeny.
Komunikace s vedením ZŠ je na velmi dob-
ré úrovni, každoročně je prováděna kontro-
la výroční zprávy a řešeny podněty rodičů.
Starosta pro další volební období ŠR navr-
hoval pravidelnější kontakt mezi Radou
města a zástupci města v ŠR. Ing. Štanglová
navrhla, aby v budoucnu město zajistilo
účast alespoň jednoho zástupce z osad v ŠR.
Starosta jménem Rady města poděkoval
paní Ing. M. Štanglové a panu I. Dorotovi-
čovi za aktivitu a práci v Školské radě při
ZŠ Nové Hrady.

� 3. Mandátní smlouva – Zvýšení
dostupnosti a kvality služeb
MŠ Nové Hrady
Rada obdržela nabídku společnosti Staveb-
ní poradna spol. s.r.o. ve věci zadání veřejné

zakázky malého rozsahu /výběrového říze-
ní/ pro akci „Zvýšení dostupnosti a kvality
služeb MŠ Nové Hrady“. Rada projednala
nabídku a návrh Mandátní smlouvy. Rada
souhlasila s uzavřením Mandátní smlouvy.
Rada pověřila starostu podpisem mandátní
smlouvy a příslušných dokumentů.

� 4. Věstník Jihočeského kraje
Rada obdržela Věstník Jihočeského kraje
ve věci stanovení počtu členů Zastupitel-
stva Jihočeského kraje, který má být zvolen
ve volbách do zastupitelstev krajů ve dnech
17. a 18. října 2008. Počet členů byl stano-
ven na 55 a je vypočítán podle počtu obyva-
tel Jihočeského kraje k 1. lednu 2008. Rada
vzala Věstník Jihočeského kraje ve věci sta-
novení počtu členů Zastupitelstva Jihoče-
ského kraje na vědomí.

� 5. Nedoplatek služeb za rok 2007
Rada obdržela žádost Společenství vlast-
níků jednotek NH 219 ve věci vyrovnání
nedoplatku služeb za rok 2007 za paní L.
Krejčí. Rada požádala ředitele TSM Nové
Hrady o vyjádření k žádosti a o zajištění pí-
semného vyjádření paní L. Krejčí k nedo-
platku a způsobu uhrazení dlužné částky.

� 6. Rozhodnutí o povolení uzavírky
a objížďky pozemní komunikace
II/154 v úseku Údolí u Nových Hradů
Rada obdržela Rozhodnutí MěÚ T. Sviny,
Odboru dopravy a silničního hospodářství
o povolení částečné uzavírky pozemní ko-
munikace II/154 v úseku Údolí u Nových
Hradů z důvodu upevnění svodidel v průta-
hu Údolí. Rada vzala na vědomí Rozhodnu-
tí o povolení částečné uzavírky pozemní
komunikace II/154 v úseku Údolí u Nových
Hradů.

� 7. Prodloužení pojistné smlouvy – autobus
Rada obdržela informaci o nutnosti uzavře-
ní nového havarijního pojištění autobusu
Karosa /TJ Nové Hrady/. Rada projednala
nabídky na havarijní pojištění zaslané
společností FM partner. Rada souhlasila
s uzavřením smlouvy s pojišťovnou Koope-
rativa a pověřila starostu podpisem pojistné
smlouvy.

� 8. Návrh změny č. 4 ÚPN SÚ Trhové Sviny
Rada obdržela Oznámení Měú Trhové Svi-
ny, odboru výstavby, kulturních památek a
územního plánování o vypracování návrhu
změny č. 4 ÚPN SÚ Trhové Sviny. Rada
pověřila vedoucího Stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady účastí na projednání návrhu
změny č. 4 dne 20.8.2008 v T. Svinech a po-
dáním zprávy o návrzích změn, které souvi-
sí s Městem Nové Hrady.

� 9. Žádost o dodatek k územnímu plánu
Rada obdržela žádost pana MVDr. Pavla
Kypeta na doplnění územního plánu o sta-
vební parcelu parc. č. 33 v k.ú. Mýtiny, a to

z důvodu možné budoucí výstavby. Rada
postoupila žádost k projednání a zapracová-
ní zpracovateli změny ÚPD.

� 10. Stanovení odměny
Rada projednala stanovení odměny za vý-
kon funkce nového člena zastupitelstva a
rady města Nové Hrady (J. Vicány). Rada
navrhla výši měsíční odměny a postoupila
její schválení na jednání zastupitelstva města.

� 11. ZŠ Nové Hrady
– nákup přístroje Hydropol
Rada obdržela od paní E. Stráské, účetní
MěÚ Nové Hrady informaci ve věci převe-
dení položky nákupu přístroje Hydropol
z neinvestičních nákladů do investičních.
V roce 2007 byla provedena v ZŠ zkušebí
instalace přístroje na snížení vlhkosti, proto
byla fakturace „montáž Hydropolu“ naúč-
tována jako neinvestiční. Přístroj se osvěd-
čil, proto bylo v roce 2008 Radou města
rozhodnuto o odkoupení tototo přístroje a
zařazení do majetku města, čímž vznikla
potřeba převést neinvestiční náklady na in-
vestici. Tato oprava může být provedena po
schválení v zastupitelstvu. Poté bude také
vyhotovena smlouva o výpůjčce přístroje
ZŠ Nové Hrady. Rada souhlasila s provede-
ním opravy vnitřním dokladem a postoupila
provedení této opravy k projednání a od-
souhlasení na jednání zastupitelstva města.

� 12. Žádost o souhlas k záboru
veřejného prostranství
Rada obdržela žádost Společenství vlast-
níků jednotek BD čp 226 o souhlas k do-
časnému záboru veřejného prostranství za
účelem stavebních úprav BD čp. 226 v No-
vých Hradech v rozsahu cca 3 m okolo domu
čp. 226 a v proluce mezi domy čp. 226 a 225.
Důvodem k žádosti jsou stavební práce na
zateplení a opravě fasády. Rada souhlasila
s dočasným záborem po dobu stavebních
úprav a pověřila paní J. Oppolzerovou vy-
měřením poplatku dle platné vyhlášky.

� 13. Trvalé odnětí půdy ze zemědělského
půdního fondu
Rada obdržela rozhodnutí MěÚ Nové Hra-
dy, odboru životního prostředí ve věci tr-
valého odnětí ze zemědělského půdního
fondu o výměře 915 m2 na části pozemku
parc. č. 284 v k.ú. Údolí u Nových Hradů a
stanovení finančního odvodu žadateli J. Be-
nešovi. Rada vzala rozhodnutí na vědomí.

� 14. Zápis č 7. z kontrolní akce:
Silnice II/154 Nové Hrady – Třeboň,
úsek č. 2 a most č. 154-009
Rada byla starostou seznámena se zápisem
č. 7 z kontrolního dne na akci „Silnice
II/154 Nové Hrady – Třeboň, úsek č. 2 a
most č. 154-009“ ze dne 28.7.2008. Zástup-
ci města na kontrolním dnu požadovali

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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zprovoznění v plném rozsahu do 10.8.2008
a vyčištění komunikace v průtahu obcí By-
ňov. Dále bylo dohodnuto, že po dokončení
stavby bude provedena kontrola stavu ob-
jízdných komunikací a jejich následná
oprava. Z jednání vyplynulo, že bude do-
držen termín otevření mostu a celé komu-
nikace, tj. nejpozději v ranních hodinách
11.8.2008. Dokončovací práce na korytě
budou pokračovat cca 14 dnů, provoz však
těmito pracemi nebude dotčen. Rada vza-
la na vědomí zápis č.7 z kontrolního dne
na akci „Silnice II/154 Nové Hrady – Tře-
boň, úsek č. 2 a most č. 154-009“ ze dne
28.7.2008.

� 15. Výpověď z pronájmu nebytových
prostor
Rada obdržela dopis pana Vladimíra Hokra
st. ve věci výpovědi z pronájmu nebytových
prostor v domě čp. 57 v Nových Hradech,
kde pan Hokr v minulosti provozoval smě-
nárnu. Tento prostor již delší dobu nevyuží-
vá. Veškeré finanční závazky byly panem
Hokrem uhrazeny. Rada souhlasila s ukon-
čením nájmu k datu předání. Rada pověřila
ředitele TSM převzetím nebytového prosto-
ru v čp. 57.

� 16. Určení opatrovníka
Rada obdržela Usnesení Okresního soudu
v Č. Budějovicích, kterým je Město Nové
Hrady ustanoveno opatrovníkem žalované-
ho Josefa Ciny. Rada vzala na vědomí Usne-
sení Okresního soudu v Č. Budějovicích.

� 17. Podání žádostí do 3. výzvy
ROP NUTS II Jihozápad
Rada byla starostou města a radním Mgr.
M. Jarolímkem informována o podání žá-
dostí v rámci 3. výzvy ROP NUTS II Jihozá-
pad. Městem byly předloženy dva projekty
na rekonstrukci a výstavbu komunikací a
chodníků (Rekonstrukce a výstavba míst-
ních komunikací pro zajištění bezpečnosti
občanů a rozvoje města N. Hrady, Výstavba
a rekonstrukce místních komunikací na síd-
lišti Míru v Nových Hradech) – v rámci
těchto projektů je řešena rekonstrukce ko-
munikace ke školní družině, v Zahradní
čtvrti od Novohradské hospody k tělocvič-
ně, výstavba komunikace pro sídliště So-
lárních stavitelů, výstavba chodníku ve
Vitorazské ulici /od zahradnictví pana Do-
rschnera k odbočce do bytové zástavby v lo-
kalitě Pod Zámeckým/, rekonstrukce a
výstavba chodníku v Byňově a celková re-
konstrukce komunikace včetně vybudování
odstavných ploch na sídlišti ŽPSV /v katas-
trální mapě označované jako Sídliště Míru/.

Dále město předkládalo žádost o podporu
projektu „Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady“, kterým je řešena re-
konstrukce náměstí, dostavba kuželny,
vybudování skate parku a revitalizace ve-
řejných prostranství v sídlišti ŽPSV, u Ole-
jového rybníka a nádvoří mezi bytovým
domem čp. 233 a Koželužnou. Město opa-
kovaně podalo žádost o podporu projektu
„Modernizace budov ZŠ a jejich zařízení za
účelem zlepšení kvality a dostupnosti
vzdělávání v N.Hradech“, kterým je řešena
především rekonstrukce tříd ve školních
budovách, rekonstrukce výtahu v budově
1. stupně a vybavení učeben. Projekt „Nové
Hrady – investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality společenského a spolkové-
ho života“ je zaměřený na celkovou rekon-
strukci objektu bývalého statku v Nových
Hradech, rekonstrukci společenského sálu a
zázemí v Nakolicích a výstavbu společen-
ské místnosti v podkroví hasičské zbrojnice
v Údolí. Vedle těchto investičních projektů
předložilo město Nové Hrady ještě projekt
„Nové Hrady – vítejte u nás“, který je zamě-
řený na kulturní a společenské akce připra-
vované pro rok 2009. Rada vzala na vědomí
informaci o podání žádostí do ROP NUTS
II Jihozápad.

Zápis z 23. schůze rady města
ze dne 14. 08. 2008

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání
rady města
Rada provedla kontrolu usnesení 22. schůze
rady města. Rada vzala na vědomí předlo-
ženou kontrolu usnesení z 22. schůze rady
města a nemá k ní připomínek.

� 2. Žádost o rozhodnutí – navýšení
rozpočtu pro SDH Byňov
Rada byla informována paní E. Stráskou,
účetní MěÚ N. Hrady o čerpání příspěvku
na činnost a na opravu střechy pro SDH By-
ňov. V rámci schváleného rozpočtu byla
provedena oprava střechy hasičské zbrojni-
ce v Byňově. Náklady na opravu byly pře-
kročeny o 8.763,- Kč. Zvýšené náklady na
opravu střechy budou uhrazeny z položky
určené pro vybavení SDH Byňov. V přípa-
dě nutnosti navýšení prostředků pro činnost
a vybavení SDH Byňov bude žádost o navý-
šení projednána v radě města a případně
schválena rozpočtová změna.

� 3. Zápis z jednání sociální komise
Rada obdržela zápis z jednání Komise so-
ciálních věcí a zdravotnictví konané dne
11. srpna 2008. KSVaZ projednala žádosti
o přidělení bytů v DPS, žádosti o výměnu
bytů, přidělení bytů v domech čp. 13, 181 a
108 a také problematiku porušování Do-

movního řádu DPS. Rada města na základě
doporučení KSVaZ souhlasila se zařazením
žádostí o byt 0+1 v DPS Nové Hrady pí.
Milady Kudrhaltové, trvale bytem Nádraž-
ní 368, Lomnice nad Lužnicí a pí. Marie
Reindlové, trvale bytem Horní Stropnice 13
do seznamu uchazečů o byt 0+1 v DPS.
KSVaZ dále projednala žádost o byt 0+1
v DPS Nové Hrady pí. Martiny Loškové, tr-
vale bytem sídl. Míru 226, Nové Hrady.
KSVaZ doporučila žádost zamítnout, neboť
žadatelka nesplňuje podmínky pro přijetí
do DPS dle “Zásad pro umisťování občanů
do domu s pečovatelskou službou“, schvá-
lených dne 8.3.2004. Rada města souhlasila
se zamítnutím žádosti paní M. Loškové
z důvodu nesplnění podmínek pro pro přije-
tí do DPS dle “Zásad pro umisťování obča-
nů do domu s pečovatelskou službou“.
Rada města na základě doporučení KSVaZ
souhlasila s přidělením uvolněného bytu
0+1 č. 26 v DPS Nové Hrady p. Anně Ma-
rouškové, trvale bytem Hranice 16, Trhové
Sviny, Nové Hrady (žádost č.j. 1329/2006
ze dne 27.6.2006).
KSVaZ také projednala opakované porušo-
vání Domovního řádu DPS p. Křížovou. Na
toto porušování byli opakovaně upozorněni
členové komise. Rada města na základě do-
poručení KSVaZ pověřila ředitele TSM
Nové Hrady zasláním písemné výzvy paní
Křížové, ve které bude upozorněna na nut-
nost dodržování Domovního řádu. Pokud
nedojde ze strany nájemkyně bytu v DPS
k nápravě, dojde k ukončení nájemní
smlouvy.
KSVaZ na žádost Rady města projednala
žádost p. L. Krejčí a p. A. Šerdzikové o vý-
měnu bytů v domech čp. 219 a nám. Re-
publiky 13. KSVaZ doporučila tuto žádost
o výměnu bytů zamítnout. Rada na základě
doporučení KSVaZ zamítla žádost p. L.
Krejčí a p. A. Šerdzikové o výměnu bytů
z důvodu dosud neuhrazených závazků
paní L. Krejčí.
KSVaZ projednala žádosti o přidělení uvol-
něného bytu 1+2 v domě nám. Republiky
13, Nové Hrady a na základě posouzení žá-
dostí /celkem 15 žadatelů/ doporučila při-
dělení bytu p. J. Hobizalovi. Rada města na
základě doporučení KSVaZ souhlasila
s přidělením bytu 1+2 v domě nám. Repub-
liky 13, Nové Hrady p. Jiřímu Hobizalovi.
KSVaZ projednala žádosti o přidělení uvol-
něného bytu 1+2 v domě Hradební čp. 108,
Nové Hrady a na základě posouzení žádos-
tí /celkem 13 žadatelů/ doporučila přiděle-
ní bytu paní Monice Bártové. Rada města
na základě doporučení KSVaZ souhlasila
s přidělením bytu 1+2 v domě Hradební
čp. 108, Nové Hrady paní Monice Bártové.
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KSVaZ projednala žádosti o přidělení uvol-
něného bytu 1+2 v domě Komenského čp.
181, Nové Hrady a na základě posouzení
žádostí /celkem 8 žadatelů/ doporučila při-
dělení bytu paní Lucii Račákové. Rada
města na základě doporučení KSVaZ sou-
hlasila s přidělením bytu 1+2 v domě Ko-
menského čp. 181, Nové Hrady paní Lucii
Račákové.

� 4. Žádost o rozhodnutí – převod zůstatků
finančních prostředků
Rada byla informována paní E. Stráskou,
účetní MěÚ N. Hrady o zůstatcích podúčtů
zřízených pro různé projekty. Po skončení
projektů již na těchto podúčtech není žádný
pohyb, proto je ekonomicky výhodnější
převést peníze na jiný účet a tyto podúčty
zrušit. Rada souhlasila s převedením peněz
z podúčtů zřízeních pro projekty dle návrhu
a následným zrušením těchto podúčtů.

� 5. Podnět k úpravě hranice katastru
Rada projednala podnět Ing. J. Maryšky,
Nové Hrady 356 ve věci úpravy hranice ka-
tastru Nové Hrady a Údolí. Hranice byla
v minulosti tvořena korytem řeky Stropni-
ce, později byla na žádost restituentů
změněna do současné podoby. Ing. Ma-
ryška navrhuje, aby byla hranice vrácena
zpět do původního stavu a tato změna ře-
šena v rámci Komplexní pozemkové
úpravy. Rada pověřila Ing. Kasana zjiště-
ním možného postupu v této věci na dalším
jednání v rámci KPÚ. Po zjištění informací
a získání písemného stanoviska Katastrální-
ho úřadu v ČB bude podnět opětovně pro-
jednán.

� 6. Zaměření zahrádek – lokalita
pod Olejovým rybníkem
Rada obdržela skutečné zaměření zahrádek
v sídlišti Míru – lokalita pod Olejovým ryb-
níkem. Toto zaměření bylo vypracováno na
základě požadavku starosty města z důvodu
převodu předmětných pozemků do vlast-
nictví Města N. Hrady a následného zájmu
současných uživatelů o pronájem či od-
koupení těchto pozemků, které dlouhodo-
bě užívali na základě nájemní smlouvy
s Pozemkovým fondem. Pro další postup
navrhla Rada města svolání místního šetře-
ní, na kterém bude řešena otázka určení hra-
nic a případného budoucího pronájmu či
prodeje. Rada pověřila místostarostu Ing.
L. Kasana svoláním místního šetření za
účasti současných uživatelů a zástupců
Města N. Hrady a Stavebního úřadu MěÚ
Nové Hrady.

� 7. Návrh kupní smlouvy
Rada projednala návrhy kupních smluv týka-
jící se prodeje a koupě pozemků mezi Měs-
tem Nové Hrady a společností HELENA
spol. s.r.o. Na základě návrhu kupní smlou-
vy by Město Nové Hrady prodalo pozemek
parc. č. 1217 v k.ú. Údolí u Nových Hradů o
výměře 590 m2 společnosti Helena za cenu
70Kč/m2, která byla předjednána v zastupi-
telstvu města. Na základě druhé kupní
smlouvy by pak společnost Helena prodala
Městu Nové Hrady část pozemku parc. č.
1213/1 o výměře 14 m2 /tato část pozemku
zasahuje do komunikace/ za celkovou cenu
1 Kč. Rada souhlasila s návrhem kupních
smluv a postoupila je k projednání na jednání
zastupitelstva města.

� 8. Oznámení o schválení projektů
Rada obdržela Oznámení o schválení pro-
jektu k financování od Územního odboru
implementace programu /ROP NUTS II Ji-
hozápad/ ve věci projektu „Investice pro in-
tegrovaný rozvoj služeba kvality služeb
veřejné správy v Nových Hradech“. Rada
vzala Oznámení na vědomí a pověřila staros-
tu přípravou podkladů pro podpis smlouvy.

� 9. Oznámení o schválení projektů
Rada obdržela Rozhodnutí Monitorovacího
výboru Evropské územní spolupráce Ra-
kousko – ČR 2007–2013. Projekt „Produkt
cestovního ruchu – Po stopách společné his-
torie“ předkládaný Městem Nové Hrady
byl Monitorovacím výborem EÚS schvá-
len bez výhrad a bude podepsána smlouva
o poskytnutí prostředků z ERDF. Rada
vzala informaci o schválení projektu Moni-
torovacím výborem Programu EÚS a kofi-
nancování z Programu Evropské územní
spolupráce Rakousko – ČR 2007–2013 na
vědomí. Rada pověřila starostu koordinací
projektu a přípravou podkladů pro uzavření
smlouvy o kofinancování.

� 10. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost pana Sergeje Velič-
kova, bytem Nakolice 65, Nové Hrady
o prodej pozemků č. parc. 827/16, 827/1 a
827/18 v k.ú. Nové Hrady. Po konzultaci se
Stavebním úřadem MěÚ Nové Hrady, který
nedoporučil prodej předmětných pozemků
z důvodu umístění vodovodu a kanalizace,
nesouhlasila rada města s prodejem před-
mětných pozemků.

� 11. Žádost o pronájem pozemku
– parc. č. 429/1 v k.ú. Údolí
Rada na základě zveřejněného záměru o pro-
nájmu projednala žádost manželů Anny a
Otta Jindříškových, bytem Družstevní 749,
T.Sviny o pronájem části pozemku parc.
č. 429/1 v k.ú. Údolí. Část předmětného po-
zemku byla již pronajata panu V. Maxovi,

o další část pozemku mají zájem žadatelé
Anna a Otto Jindříškovi, kteří jej dlouhodo-
bě užívají. Na místě proběhlo místní šetření
za účasti pana starosty. Rada souhlasila
s návrhem smlouvy, stanovila výši nájem-
ného dle návrhu a pověřila starostu podpi-
sem nájemní smlouvy.

� 12. Žádost o vyjádření ke změně licence
Rada obdržela oznámení o změně licence
k provozování veřejné linkové dopravy na
linku 320520 České Budějovice – Ledenice
– Borovany – Nové Hrady. Změna se týká
doplnění zastávky Nové Hrady, Hlinov,
roc. 0.7. Rada souhlasila se změnou licence
k provozování veřejné linkové dopravy na
linku 320520 České Budějovice – Ledenice
– Borovany – Nové Hrady

� 13. Žádost o příspěvek na opravu RD
Rada obdržela žádost pana Luďka Prášila
o příspěvek na opravu rodinného domu
(oprava fasády štítových zdí a výměna
střešní krytiny). Práce byly provedeny na
základě povolení udržovacích prací a sou-
hlasu MěÚ T. Sviny, odboru výstavby, kul-
turních památek a územního plánování.
Rada postoupila žádost k posouzení Fi-
nanční komisi Rady města. Rada dále obdr-
žela žádost o příspěvek na opravu domu
čp. 27. Jednalo se o opravu fasády, která pro-
běhla se souhlasem Stavební úřadu MěÚ
Nové Hrady a MěÚ T. Sviny, odboru vý-
stavby, kulturních památek a územního plá-
nování. Rada postoupila žádost k posouzení
Finanční komisi Rady města.

� 14. Žádost o vypořádání nákladů
na celnici
Rada obdržela žádost TSM Nové Hrady
o vypořádání nákladů na celnici. Náklady
na celnici byly původně rozděleny mezi
3 subjekty, z nichž jeden ukončil v roce
2003 své působení v objektu celnice. Situa-
ce nebyla v roce 2004 řešena, proto od toho-
to roku nabíhala ztráta, která byla dosud
hrazena Technickými službami Nové Hra-
dy. TSM N. Hrady žádají uhrazení nákladů
nebo souhlas s převedením rozdílu nákladů
k tíži TSM. Rada navrhla převést rozdíl ná-
kladů na služby na budově celnice k tíži
TSM a postoupila tento návrh ke schválení
na jednání zastupitelstva.

� 15. Žádost o povolení uzavření objektu
Rada obdržela žádost společnosti Novo-
hradské hory, spol. s.r.o. o povolení uzavře-
ní objektu areálu Na Zámeckém za účelem
oplocení a zamezení krádežím v nočních
hodinách. Rada pověřila místostarostu Ing.
L. Kasana svoláním místního šetření za
účasti zástupců Města N. Hrady, Policie
ČR, Správy a údržby silnic, Technických

pokračování na str. 5
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služeb města N. Hrady, Novohradské hory
spol. s.r.o. a nájemců zahrádek nad hřištěm.

� 16. Žádost o umístění součástí
energetického zařízení
Rada obdržela žádost o umístění součástí
energentického zařízení a návrh Smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemeni. Žádost zaslala
firma PRO 22 v.o.s., která je zpracovatelem
projektové dokumentace stavby „Nové
Hrady K304/2 – pí. Homolková – kabel
NN“ pro investora E.ON Distribuce, a.s.
Stavbou by měly být dotčeny pozemky
parc. č. 306/4, 306/1, PK 1002, PK 993 vše
v k.ú. Nové Hrady, které jsou ve vlastnictví
města. Rada souhlasila s návrhem Smlouvy
a postoupila její schválení na jednání zastu-
pitelstva.

� 17. Seznámení s účetní uzávěrkou
Rada obdržela účetní uzávěrku Služeb
Nové Hrady s.r.o. za rok 2007. Z výsledku
je patrné, že za rok 2007 byla vytvořena
ztráta po zdanění ve výši 168 157,58Kč.
Jednatel společnosti Služby Nové Hrady
s.r.o. navrhuje společně s daňovou porad-
kyní paní Kuníkovou převést hospodářský
výsledek za rok 2007 na účet 429 – Ne-
uhrazená ztráta minulých let. Rada vzala
na vědomí zprávu o účetní uzávěrce Služeb
Nové Hrady s.r.o. za rok 2007 a postoupila
ji ke schválení na jednání zastupitelstva
města.

� 18. Žádost o vyjádření ke stavebním
úpravám a změně v užívání části stavby
Rada obdržela žádost pana Ngwyen van
Hien o vyjádření se či souhlas se stavebními
úpravami a změně v užívání části stavby
v objektu čp. 66 v Nových Hradech. Žadatel
má zájem upravit dnešní prodejnu textilu na
hernu-bar. Rada města nedoporučuje prove-
dení stavebních úprav a provozování
herny-baru v předmětné lokalitě.

� 19. Oznámení o schválení platby
Rada byla starostou města seznámena
s Oznámením o schválení platby ve věci
proplacení výdajů projektu „Odvodnění ka-
lamitních holin k.ú. Byňov“. Po ověření
způsobilosti výdajů a ověření splnění veš-
kerých podmínek k proplacení finančních
prostředků byly pro uvedený projekt schvá-
leny způsobilé výdaje dle předloženého vy-
účtování v plné výši tj. v celkové výši
124 719,- Kč. Rada vzala na vědomí Ozná-
mení o schválení platby.

� 20. Splašková kanalizace Údolí
Rada byla starostou města informována
o schválení financování akce „Splašková

kanalizace v místní části Údolí u Nových
Hradů“. Ministerstvo zemědělství ČR sděli-
lo Městu Nové Hrady, že komise Mze ČR
rozhodla o financování akce ve výši 45 %
formou dotace ze státního rozpočtu, 10 %
z rozpočtu kraje a 45 % z rozpočtu Města
Nové Hrady. Akce je určena k realizaci
v roce 2008 a 2009 s tím, že finanční pros-
tředky ze státního rozpočtu již byly vyčleně-
ny. S akcí „Splašková kanalizace v místní
části Údolí u Nových Hradů“ bylo počítáno
v rozpočtu města pro rok 2008, proběhlo
také výběrové řízení na zhotovitele akce.
Rada na základě sdělení Mze o financování
akce „Splašková kanalizace v místní části
Údolí u Nových Hradů“ souhlasila s reali-
zací akce a postoupila schválení realizace
akce na jednání zastupitelstva města.

� 21. Žádost na navýšení rozpočtu – OŽP
Rada obdržela žádost MěÚ Nové Hrady,
odboru životního prostředí o projednání
možnosti navýšení finančních prostředků
pro rok 2008. Schválená položka byla
v současné době vyčerpána, a to především
z důvodu nákupu radiofrekvenčních zaříze-
ní /čipy/, nákupu evidenčních známek, ná-
kupu a instalace tabulek upravujících pohyb
psů a nákladů na odchyt toulavých psů a ná-
slednou péči. Bylo taktéž financováno pře-
sunutí útulku pro pro toulavá zvířata do
areálu za hřištěm. Vzhledem k nárůstu poč-
tu nově přihlášených psů bude nutno pro-
vést v tomto roce ještě jedno čipování psů
/nutnost nakoupit čipy/, nakoupit sáčky na
psí exkrementy a část prostředků je třeba
plánovat na odchyt toulavých zvířat a ná-
slednou péči. Rada souhlasila s navýše-
ním rozpočtu MěÚ Nové Hrady, odboru
životního prostředí o 30.000,- Kč a pově-

řila správkyni rozpočtu provedením roz-
počtové změny.

� 22. Smlouva o zhotovení PD
Rada obdržela návrh Smlouvy o zhotovení
projektové dokumentace mezi městem
Nové Hrady jakožto objednatelem a Pro-
jektovým ateliérem AD s.r.o. jakožto pro-
jektantem pro dílo Rekonstrukce objektu
„Statek“. Rada souhlasila s návrhem Smlou-
vy a pověřila starostu jejím podpisem.

� 23. Výběrové řízení obálkovou metodou
– stavební pozemky
Rada obdržela Protokol sepsaný při prová-
dění výběrového řízení obálkovou metodou
na prodej stavebních pozemků parc. č.
311/26 a 311/35 v k.ú. Nové Hrady dne
13.8.2008. Výběrové řízení provedla výbě-
rová komise za odborného dozoru JUDr. M.
Valúchové. Nabídky k stavební parcele č.
311/26 podali manželé Vicánovi, manželé
Vithovi a p. P. Michale. Nejvyšší nabídku
předložili manželé Vicánovi. Nabídky k sta-
vební parcele č. 311/35 podali manželé Vi-
cánovi a manželé Hadačovi. Nejvyšší
nabídku předložili manželé Hadačovi. Vý-
běrové řízení proběhlo za přímé účasti
účastníků výběrového řízení, proti průběhu
nevznesl nikdo žádné připomínky. Bylo
konstatováno, že výběrové řízení proběhlo
v souladu se zákonem a Zásadami pro pro-
dej výběrového řízení, které schválilo Za-
stupitelstvo města Nové Hrady. Rada vzala
na vědomí Protokol o průběhu výběrového
řízení obálkovou metodou na prodej sta-
vebních pozemků parc. č. 311/26 a 311/35
v k.ú. Nové Hrady a postoupila prodej před-
mětných pozemků ke schválení na jednání
zastupitelstva města.
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P O Z V Á N K A
na 15. veřejné zasedání Zastupitelstva města

Nových Hradů, které se koná

ve čtvrtek 4. září 2008 v 18.00 hodin
v budově Koželužny v Nových Hradech

Program:
1. Kontrola usnesení z 14. jednání zastupitelstva

2. Dispozice s majetkem

3. Rozpočtová změna č. 2

4. Stanovení platu nového člena zastupitelstva

5. Splašková kanalizace v místní části Údolí u Nových Hradů

6. Účetní uzávěrka za rok 2007 – Služby Nové Hrady s.r.o.

7. Interpelace

8. Diskuse

9. Závěr a usnesení
Mgr. Vladimír Hokr, starosta
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Co se děje s pečovatelskou službou?
Rada Jihočeského kraje na svém zasedání

dne 25.3.2008 rozhodla o záměru transforma-
ce Pečovatelské služby (PS), která je prostřed-
nictvím krajem zřízených příspěvkových
organizací poskytována uživatelům. Na zákla-
dě tohoto rozhodnutí nebude již Jihočeský
kraj s platností od 1.1.2009 provozovat pečo-
vatelskou službu. Seznámení s celým stavem
řešení bylo provedeno na jednání s obcemi
dne 21.4.2008 na Krajském úřadě Jihočeského
kraje. Na tomto jednání byly obce požádány,
aby se do 11.5.2008 vyjádřily k výše zmíněné
problematice, včetně toho, zda při předpoklá-
daném ukončení poskytování pečovatelské
služby krajem zřizovanými organizacemi
k 31.12.2008 budou řešit další poskytování
pečovatelské služby ve vlastní režii (či pros-
třednictvím jimi založených subjektů) nebo
využijí nabídky jiné organizace.

Město Nové Hrady v tomto stádiu projed-
návání kontaktovalo okolní obce, jejímž obča-
nům je zajišťována PS pracovnicemi z Domu
s pečovatelskou službou v Nových Hradech a
konzultovalo jejich názor. Dále se detailně
seznámilo s celým rozsahem a formou posky-
tování těchto služeb, a to včetně počtů spolu-
občanů, kterým jsou tyto služby poskytované.

Seznamovalo se také s dalšími možnostmi –
zejména s nabídkami dostupných provozova-
telů těchto služeb v rámci kraje.

Rada města nakonec po celé řadě jednání a
konzultací rozhodla o uzavření smlouvy na
poskytování pečovatelské služby s českobu-
dějovickou obecně prospěšnou společností
Ledax ( nutno podotknout, že tak učinila také
převážná většina obcí, kterých se toto rozhod-
nutí dotklo) zatím na jeden rok, tj. od 1.1.2009
do 31.12.2009.

Působení firmy budeme na setkáních se zá-
stupci firmy pravidelně sledovat a vyhodnoco-
vat a pak na základě výsledků a získaných
zkušeností buď smlouvu prodloužíme nebo
najdeme poskytovatele jiného.

Pečovatelská služba je zajišťována pro ob-
čany v Domě s pečovatelskou službou v No-
vých Hradech, kde je k dispozici 40 bytů pro
jednotlivce a 16 pro manželské páry. Pečova-
telská služba je však zajišťována i pro občany
mimo DPS (celkem 69 spoluobčanů) a to pro
29 občanů s trvalým bydlištěm v Nových Hra-
dech (včetně osad) a pro 40 občanů mimo No-
vých Hradů.

Změna provozovatele nesmí znamenat ani
snížení kvality služeb, ani nepodloženého

zvyšování cen. Městu (ale i novému poskyto-
vateli) jde o spokojenost občanů, kteří tyto
služby potřebují a kterým jsme ze společen-
ského i morálního hlediska povinní je pos-
kytnout. To, že tyto služby byly doposud
poskytované na dobré úrovni, o čemž svědčí
velký zájem, nás k tomu jen zavazuje.

Při předběžných konzultacích s firmou Le-
dax byla projednávána i možnost dalšího roz-
šiřování poskytovaných služeb, a to co do
rozsahu, tak i počtu spoluobčanů, kterým jsou
nebo by mohly být služby poskytované. Firma
Ledax se zavázala, že v příštích měsících pro-
vede informační a seznamovací kampaň v roz-
sahu, který dostatečně vysvětlí celý rozsah a
možnosti poskytování PS, firma se kromě pos-
kytování sociálních služeb zabývá i speciali-
zovaným poradenstvím seniorům a také jejich
vzděláváním, pořádá i pravidelné konference
se seniorskou tématikou. Společnost také spo-
lupracuje s českými i zahraničními odborníky
i Zdravotně sociální fakultou Jihočeské uni-
verzity v Českých Budějovicích.

Nabídka firmy Ledax byla zajímavá i z dů-
vodu, že se firma zavázala přebrat od Pečova-
telské služby České Budějovice i zaměstnance,
kteří službu v současné době vykonávají. Kli-
enti si tak nebudou muset zvykat na nový per-
sonál.

Co se týče oblasti nájemných vztahů, do-
držování Domovního řádu, úklidu, topení,
dodávky vody, odběru elektrické energie,
plánovaných nebo potřebných oprav, nedo-
chází k žádné změně ve smyslu vztahů na fir-
mu Ledax.

Rada města věří, že změna provozovatele
nebude znamenat snížení kvality poskytova-
ných služeb a naopak bude společně s novým
provozovatelem hledat nové cesty ke zvýšení
nabídky služeb pro naše seniory.

Ing. Ludovít Kasan, místostarosta

OŽP informuje – Čipování psů

Oznámení
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:
Dne 16. října 2008 (čtvrtek), proběhne čipování psů a zavedení nově čipovaných
psů do evidence MěÚ.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové Hrady
16.10.2008 od 15.30 do 17.30 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 210,– Kč uhradí občané na místě.
Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip, se zájemce předem nahlásí u OŽP z důvodu objedná-
ní potřebného počtu čipů. Cena mezinárodního mikročipu je o něco vyšší v hodnotě
cca 250,- Kč + vystavení cestovního pasu psa dle sazebníku veterináře (cca 100,- Kč).
Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena z rozpočtu města.

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

V případech kdy máte:

� nového psa
� psa čipovaného na vlastní náklady
� má jiné radiofrekvenční ID zařízení
� došlo k uhynutí Vašeho psa

je nutné nahlásit číslo čipu, číslo tetování, nebo případné změny k zařazení do evidence,
nebo vyřazení psa z evidence vedené u MěÚ – odboru životního prostředí.

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

OŽP – Vaněk Z.

Nové Hrady – místo k životu

POZVÁNKA
na první komunitní setkání!

Opět k Vám posíláme krátkou informa-
ci o plánu dalšího rozvoje Nových Hradů s
okolím a zároveň jedno pozvání.

V pondělí 29. září 2008 se uskuteční
první komunitní setkání, na kterém se sej-
dou aktivní občané Nových Hradů a
okolních osad s představiteli klíčových
organizací a partnerů s představiteli města
a s pracovníky Rosy.

Setkání začne v 17.00 v novohradské
Koželužně.

Srdečně zveme všechny občany, kte-
rým není lhostejný budoucí vývoj jejich
města a osad ke společné diskuzi.

J. Kadubec, Rosa, o.p.s.
ve spolupráci s Městem Nové Hrady
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Nová Obecně závazná vyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelé města Nové Hrady schválili na svém zasedání dne 5. června 2008 v souladu se zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných

rozpočtů, ke změně zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí „Obecně závaznou vyhlášku (dále jen vyhláška) č. 2/2008 o stanovení koeficien-
tů pro výpočet daně z nemovitostí“, která nabude účinnosti dnem 1. ledna 2009.

V kompetenci zastupitelstva města bylo, buď zrušit stávající vyhlášku č. 1 z roku 1994 a neschvalovat novou, v tomto případě by se finanční
úřad řídil zákonem stanovenými koeficienty bez rozlišení osada nebo město, nebo vydat novou upravenou obecně závaznou vyhlášku.

Předkladatel doporučil zastupitelstvu jako vhodnější pro město schválit novou OZV s účinností od 1.1.2009, která stanovuje jednotlivé koefi-
cienty pro město a osady. Vzhledem k častým dotazům občanů zveřejňujeme celé znění vyhlášky a krátký komentář, který vysvětluje nejdůležitěj-
ší změny.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2008
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Nové Hrady se na svém zasedání dne 5. června 2008 usnesením č. 8/13/07 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b),
§ 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Pozemky

Základní sazba daně podle § 6, odst. 2, písm. b) zákona číslo
338/1992 Sb. se na území města, včetně osad, násobí koeficientem 1,6
bez rozlišení.

Čl. 2
Stavby

1) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 338/1992
Sb. – obytné domy, ostatní stavby tvořící příslušenství k obytným
domům, byty a ostatní samostatné nebytové prostory – se stano-
vuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, v následující
výši:
a) katastrální území – Nové Hrady .  .  .  .  .  .  . koeficient 1,6
b) katastrální území – Byňov, Vyšné, Nakolice, Obora,

Štiptoň, Údolí u N. H., Veveří, Mýtiny .  . koeficient 1,0
2) U staveb uvedených v § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona

č. 338/1992 Sb. – stavby pro individuální rekreaci, rodinné domy
využívané pro individuální rekreaci a stavby plnící doplňkovou
funkci k těmto stavbám, s výjimkou garáží; garáže vystavěné od-
děleně od obytných domů, samostatné nebytové prostory užívané
jako garáže; stavby užívané pro podnikatelskou činnost, samos-
tatné nebytové prostory užívané pro podnikatelskou činnost – se
stanovuje koeficient, kterým se násobí základní sazba daně, případ-
ně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb.,
na celém území města Nové Hrady ve výši – 1,5.

Čl. 3
Závěrečná ustanovení

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vy-
hláška č. 1/1994 o stanovení koeficientů pro sazbu daně ze staveb podle
katastrálních území města Nové Hrady ze dne 31.12.1994.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.1.2009.

Pro porovnání uvádíme změny, ke kterým přijetím nové vyhlášky dochází:
1) Pozemky – stavebním pozemkem se pro účely tohoto zákona rozu-

mí nezastavěný pozemek určený k zastavění stavbou, na kterou
bylo vydáno stavební povolení a která se po dokončení stane před-
mětem daně ze staveb; rozhodná je výměra pozemku v m2 odpoví-
dající půdorysu nadzemní části stavby, na niž bylo vydáno stavební
povolení (citace § 6 odst. 3 zákona č. 338/1992 Sb).
Sazba daně (dle § 6 odst. 2 písmeno b) zákona č. 338/1992 Sb.)
u stavebních pozemků činí 1,00 Kč za každý m2. Tato sazba se poté
násobí zastupitelstvem schváleným koeficientem tj. doposud 1, 4 –
bez rozlišení město nebo osada, nově schváleným koeficientem 1,6
rovněž bez rozlišení město nebo osada, nárůst tedy u nově schvále-
né vyhlášky představuje 0,20 Kč za m2.

2) Stavby dle článku 2 odstavec 1 OZV
V případě, že stávající vyhláška č. 1/1994 stanovila koeficient 0,3 –
pro osady Mýtiny, Nakolice, Obora, Štiptoň, Údolí, Veveří, Vyšné,
nebo koeficient 0,6 – pro Byňov, postupuje se podle těchto koefici-

entů naposledy ve zdaňovacím období 2008. Od zdaňovacího ob-
dobí 2009 se koeficienty 0,3 nebo 0,6 neuplatní. Zákon o dani z ne-
movitostí stanoví jako nejnižší koeficient 1,0. Z uvedených
důvodů je potřeba zdůraznit, že zákonem navýšené poplatky
u osad Mýtiny, Nakolice, Obora, Štiptoň, Údolí, Veveří předsta-
vují nárůst o 0,70 Kč za m2, nebo koeficient 0,6 – Byňov předsta-
vuje nárůst o 0,40 Kč za m2, v našem případě se toto navýšení
dotýká pouze poplatků u staveb. U Nových Hradů pak dochází
k navýšení o 0,20 Kč za m2.
Stavby dle článku 2 odstavce 2 OZV– předmětem daně ze staveb
jsou stavby na území České republiky, na které bylo vydáno kolau-
dační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhají a užíva-
né a nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních
předpisů dokončené, byty včetně podílu na společných částech
stavby, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen
byty) nebo nebytové prostory včetně podílu na společných čás-
tech stavby, které jsou evidovány v katastru nemovitostí (dále jen“
samostatné nebytové prostory“) – citace §7 odst.
Předmětem daně ze staveb nejsou stavby, v nichž jsou byty nebo
samostatné nebytové prostory, které jsou předmětem daně podle
odst. 1 – citace §7 odst. 2
Sazba daně (§ 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona č. 338/1992 Sb.)
(1) Základní sazba daně činí
a) U obytných domů 1 Kč za 1 m2 zastavěné plochy; u ostatních sta-
veb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující
16 m2 zastavěné plochy 1 Kč za 1 m2

f) U bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů 1 Kč za
1 m2 upravené podlahové plochy.
(2) Základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy stavby zjištěné
podle odst. 1 písm. a) se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní
podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesahuje
dvě třetiny zastavěné plochy
Základní sazba daně se opět násobí koeficientem.

V případě, že stávající vyhláška stanovila koeficient 0,3 – osady
Mýtiny, Nakolice, Obora, Štiptoň, Údolí, Veveří, Vyšné, nebo koefici-
ent 0,6 – pro Byňov, postupuje se podle těchto koeficientů naposledy ve
zdaňovacím období 2008. Od zdaňovacího období 2009 se koeficienty
0,3 nebo 0,6 neuplatní. Zákon o dani z nemovitostí stanoví jako nejnižší
koeficient 1,0 a tento koeficient byl jako nejnižší možný schválen i za-
stupitelstvem města.

Do OZV mohl být vložen ještě článek 3, který umožňuje obci stano-
vit tzv. “ Místní koeficient“, kterým se násobí daňová povinnost poplat-
níka za jednotlivé druhy pozemků, staveb samostatných nebytových
prostorů a za byty popřípadě jejich soubory ve výši 2 až 5-ti násobku.
Tato úprava však do vyhlášky nebyla předkladatelem doplněna. Koa-
liční zastupitelé pak při schvalování nesouhlasili s návrhem předlože-
ným Ing. F. Štanglem na dvojnásobné navýšení Místního poplatku a
návrh byl schválen v předkládané verzi.

V případě nejasností či dotazů se občané mohou obrátit na starostu
města či místostarostu Ing. L. Kasana, kteří jsou připraveni dotazy zod-
povědět. Ing. Kasan Ludovít, místostarosta
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LIDÉ Z RADNICE – Technické zázemí městského úřadu
Po letní dovolenkové přestávce k vám opět

přinášíme pokračování miniseriálu o „Lidech
z radnice“. Po kulturním a informačním centru
a podatelně vám představíme oblast, bez které
se dnes už těžko obejde jakákoli instituce.

Další ze zaměstnanců Městského úřadu
Nové Hrady je i pan Igor Ševčovič, který spa-
dá pod tzv. technický personál. Náplní jeho
práce je především zajištění každodenního
chodu veškerých počítačů, sítě a internetu na
městském úřadě (tedy radnici) a KIC Nové
Hrady, kde je i veřejně přístupný internet, dále
na Technických službách města, v mateřské
škole a základní škole, v městské knihovně
(kde je rovněž veřejně přístupný internet) a
pro potřeby SDH. Rovněž pak odstraňuje
problémy a závady při běžném užívání počíta-
čů a zajišťuje ochranu dat, provádí čistění PC,

stará se o datové zálohy serverových systémů,
zajišťuje upgrade software.

Další pracovní činností technika je vklá-
dání zdigitalizovaných dokumentů na elek-
tronickou úřední desku, která je součástí
internetových stránek města. Těm, kteří sledu-
jí internetové stránky města pravidelně, určitě
neuniklo, že v tomto roce se jejich grafická po-
doba změnila. I na této změně se pan Igor Šev-
čovič podílel.

Při pořádání některých akcí a aktivit města
či KIC zajišťuje technické zázemí, videopro-
jekci, ozvučení atd. Pro běžný pracovní pro-
voz radnice zajišťuje kancelářské potřeby a
další technický materiál.

V jeho správě je rovněž rádiový informační
systém – rozhlas, který využívá k informování
veřejnosti o důležitých událostech, změnách a
akcích ve městě nejen samotná radnice, ale i

další instituce a spolky ve městě a nejbližším
okolí. V případě, že některá místa ve městě či
okolních obcích jsou místním rozhlasem ne-
kvalitně ozvučena, můžete toto sdělit právě
panu Igoru Ševčovičovi. Najdete ho v prvním
patře Městského úřadu N. Hrady (kanceláře
vlevo) v době úředních hodin nebo na telefonu
386 10 10 52. K.J. (foto KIC)

„ROZKVETLÉ MĚSTO 2008“
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 vyhlásilo Město Nové Hrady soutěž podporující zkrášlení předzahrádek, balkonů,
okenních říms a dalších architektonických prvků rodinných a bytových domů. Přijďte i Vy roz-
hodnout, kdo z přihlášených soutěžících získá cenu za svou květinovou úpravu.

Hlasování probíhá na KIC Nové Hrady, kde naleznete vystavené fotografie soutěžních míst.
Stačí hlasovat kuponem, který jsme uveřejnili v červencovém a srpnovém čísle Novohradského
zpravodaje. Pokud jej nemáte, obdržíte jej i na KIC. Hlasovat můžete do 19. září 2008. Vyhod-
nocení se uskuteční při zavírání letní turistické sezony a bude uveřejněno i v příštím čísle NZ.

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 Květinářstvích a Zahradnictvích.

Odměna pro hlasující:

2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě 500,- Kč na kulturní a společenské akce pořádané Kul-
turním 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

Na JHK lze získat
všechny výpisy

z centrálních registrů
státní zprávy

Značnou úlevu pocítí podnikatelé i dal-
ší osoby, které potřebují získat výpisy
z centrálních registrů státní správy. Díky
službě Czech POINT E-SHOP si mohou
pomocí jednoduchého internetového for-
muláře objednat výpis ze živnostenského
rejstříku, obchodního rejstříku a katastru
nemovitostí přímo ze svého počítače. Zís-
kají je přitom do tří pracovních dnů od při-
jetí objednávky.

Tato služba začala platit 1. července,
stejně jako novela živnostenského záko-
na. Ta mimo jiné ruší místní příslušnost
živnostenského úřadu a zavádí možnost
takzvaného podání prostřednictvím kon-
taktního místa veřejné správy – Czech
POINT. V praxi to znamená, že budoucí i
již fungující podnikatelé se nebudou muset
obracet na živnostenský úřad, kam dosud
místně náleželi, ale budou si moci příslušný
živnostenský úřad vybrat nebo komunikovat
prostřednictvím Czech POINTu. Pomocí
jednotného registračního formuláře učiní
podání, které příslušné kontaktní místo
předá živnostenskému úřadu, zvolenému
podnikatelem, nebo nejbližšímu živnosten-
skému úřadu podle místa podání.

Od 1. července může Jihočeská hospo-
dářská komora také vydávat výpisy z rej-
stříků trestů osobě, které se výpis týká,
pouze na základě písemné žádosti. Tuto žá-
dost není třeba ručně vyplňovat, klient ji
obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než
mu je výpis z rejstříku trestů vydán – tuto
žádost úřad archivuje dle zákona.

Jihočeská hospodářská komora pos-
kytuje svým klientům výpisy z katastru
nemovitostí, obchodního rejstříku, živnos-
tenského rejstříku a rejstříku trestů za zvý-
hodněné ceny.

Ekomuzea a Evropská úmluva o krajině
Společnost Rožmberk o.p.s. bude ve dnech 17. – 20. září 2008 pořádat v Nových Hradech

Mezinárodní seminář věnovaný možnostem prezentace zajímavostí regionů a rozvoje venkov-
ské turistiky formou ekomuzeí. Ekomuzea představují novou formu prezentace území, která se
v Evropě rychle rozvíjí.

Na tento seminář přijedou zástupci Ekomuzeí z Evropy (Itálie, Švédsko, Anglie, Francie,
Polsko a Česká republika) a z Japonska. Společně budeme hledat cestu k další spolupráci.

Jako doprovodný program proběhne výstavka regionálních řemeslných výrobků v Novo-
hradské kovárně (pro veřejnost bude přístupna od 26. do 28.9.) a v sobotu 20.9. rovněž proběhne
V. ročník Kojákovického štrůdlování ve Venkovském muzeu Kojákovice.

Zájemci o tuto akci získají bližší informace přímo u Společnosti Rožmberk o.p.s. (cer-
na@rozmberk.org).
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Uzavřená historie I.
Kdyby existovala novohradská střední škola, mohla by slavit letos

50-leté výročí od založení (1. září 1958). Nemá kdo slavit, zrušením
školy se uzavřela historie.

Ale nelze škrtnout 50 let v životě města a jen tak zapomenout. Za tu
dobu prošlo školou a městem na 2500 studentů. I po změně režimu
r. 1989 se neztratili. Z každoročních setkání zjišťujeme, že se někteří
dopracovali i vysokých funkcí: ředitelé finančních úřadů, vlastníci
účetnických a poradenských firem, vedoucí ekonomických útvarů ze-
mědělských i nezemědělských podniků, daňoví poradci, učitelé na vy-
sokých školách. Dnes postupně dozrávají do důchodcovského věku.
Troufnu si po zkušenostech říci, že ve většině z nich mají Nové Hrady
dosud své příznivce. Stejně jako u vojáků, kteří si zde splnili základní
vojenskou službu.

Ani studenti, ani vojáci nemohou za to, že dorůstali v období, které
je vývojem překonáno, že byli vzděláváni a vychováváni , či sloužili na
hranici pro potřeby socialismu. Byli mladí, chtěli se nějak zařadit – ně-
kým být – něco v životě dosáhnout. Dokonce některým nezbývala jiná
možnost, než zemědělství, protože jim nic jiného nebylo umožněno.

Cílem školy, stanoveným úřady byl úkol připravit do praxe střední
kádry pro zemědělskou velkovýrobu, z niž dnes zbyly jen lépe či hůře
fungující družstevní zbytky, akciové spol. s cizí účastí, pár soukromní-
ků, opuštěné kravíny, život z dotací, podceňování zemědělství a vše-
obecný úpadek vztahů k půdě, na níž stavíme automobilky. Zemědělství
jde jinými cestami.

Tento živel, skoro 400 mladých ve 2,5 tisícovém městě s sebou při-
nášel klady i zápory a byl znát všude. Studenti i vojáci byli zapojeni
v kultuře, sportu, v práci s mládeží i spolupráci s domovem pečovatel-
ské služby. Oblíbený byl Svazarm a akce na motorkách, chov a jízda na
koních. Poplatní době se účastnili v městě velkých politických akcí,
jako byly mírové slavnosti, 1. máj, spartakiády. Městem byly ceněné
brigádnické akce Z, zalesňovaly se Novohradské hory, patronátní státní
statek by bez nich nesklidil brambory. Soutěžili jak bylo zvykem ve
všem možném, dávali si závazky jak zlepšit prospěch, účastnili se celo-
státních soutěží, v psaní na stroji, v dojení, v orbě. Dnes se můžeme do-
hadovat, zda podíl zvláště na pracovní aktivitě byl výchovný či ne.

Studenti dostávali učebnice a sešity i jiné pomůcky zdarma, na kon-
ci školního roku se učebnice vracely do fondu. Po dobu studia obvykle
prodělali téměř všichni v Máji taneční kurz, někteří složili státní zkouš-
ky v psaní na stroji a všichni, povinně, zadarmo, řidičský průkaz na mo-
tocykl, auto, traktor. Během studia, na náklady státu se účastnili
odborných a vlastivědných exkurzí. Po maturitě mohli nadanější studo-
vat na vysoké škole nejdříve jen obor zemědělství, později i jiné vysoké
školy. Přespolní bydleli za nepatrný poplatek v domově mládeže a pod-
le situace rodičů pobírali i stipendium. Všechno samé výhody za to, že
budou budovat socialistické velkovýrobní zemědělství.

Samozřejmě, že se škola vzmáhala i hmotně. Nejen že se podařilo ze
zámku udělat školu, učebny, laboratoře, ale bylo postaveno i sociální

zařízení, šatny, tělocvična, rekonstruovány sítě elektro, voda, topení,
odpady. Byl postaven objekt pro praktickou výuku na Zámeckém, pro
uložení techniky získán Sedlákovec. Škola koupila autobus, zařídila si
svoji autoškolu, založila školní ovocnou zahradu, botanickou zahradu.
Měla k dispozici osobní auta, traktory, provozovala svoji školní jídel-
nu s velmi dobře vedenou kuchyní, domov mládeže s kapacitou až
180 ubytovaných. Svépomocí udržovala i rozsáhlý parkový areál. Mezi
deseti školami stejného oboru v republice včetně Slovenska si novoh-
radská škola získala solidní pozici a byl o ni zájem. Ke konci existence
se vybavila počítači a začala se vyučovat výpočetní technika.

50 let je v životě člověka nejméně jeho polovina a ani v životě města
to není zanedbatelná doba. Měl jsem to štěstí, že kromě prvního roku
existence školy a posledních několika let před zrušením jsem před od-
chodem do důchodu ve škole působil, takže se považuji za pamětníka.
Padesát let byla SZTŠ součástí historie města a o nich by se v análech a
kronikách měly zachovat podstatné informace. Stejně tak podobně by
neměl překrýt čas informace o státním statku, lesích, rybářích, Měst. NV,
pohraničnících, SNB, zdravotnících, ŽPSV, školách. Bláboly, kterými se
nedávno jen kritizovala a znevažovala minulá doba jsou snad pryč a na-
stane solidní zhodnocení a poučení. Jinak budeme v situaci, že o letech
1950 – 1989 se nebude vědět a psát nic,jakoby neexistovala, tak jako ne-
víme skoro nic, co se v Nových Hradech dělo v letech 1933 – 1945. Co
vše se stalo byla skutečnost a nesmíme jí utíkat.

Profesorský sbor a vedení školy to nemělo celou dobu trvání školy
lehké. Učitelé se nemohli věnovat jen výuce a zájmové činnosti v do-
mově mládeže. Byli využíváni až zneužíváni krajskými i místními or-
gány. Když byla potřeba, samozřejmě škola tu byla od toho, aby
udělala, zařídila, zorganizovala, připravila, odpracovala. Vzepřít se ne-
mohla. Jedině tak se dařilo školu ochránit proti různým ,,nájezdům“
úřadů a sekretariátů a umožnit klidný chod školy. Bylo to dost velké
umění a vynikal v něm zvláště druhý ředitel ing. Hromas. Kantoři i stu-
denti byli veřejně angažováni, jejich aktivita byla považována za sa-
mozřejmou, vyžadována a hodnocena např. při přijímacím řízení na
vysoké školy. Třeba připravit oslavu 1. máje znamenalo: zajistit
účast, ačkoliv zvláště studentky by se raději věnovaly svým láskám
doma, připravit obrazy velikánů a čelo průvodu, transparenty, zajistit
provoz kuchyně, předložit plán průvodu a nakonec uklidit naházenou
výzdobu u budovy po spěchajících na odjezd domů. Tedy žádný vnitřní
vztah k 1. máji, ale převážně nepříjemná povinnost.

Profesoři ne ze své vůle zpracovávali zvláště na začátku pro země-
děl. podniky plány jarních, žnových a podzimních prací, celoroční vý-
robně finanční plány, rozbory, závěrky. Z příkazu stranických orgánů
se spoluúčastnili združstevňování , kontroly plnění dodávkových úko-
lů, přednáškové činnosti na vesnicích po večerech, družstevních škol
práce, vedli večerní školy ruštiny. Propagovali nalininovou, větrolamy,
javorizaci, Mičurina a Chruščevovu kukuřici – většina se zdravým sel-
ským rozumem. Jedině odhad sklizní pro statistický úřad byl placený.

Pokračování v dalším čísle NZ J. Maryška

VÝSTAVA
„Po stopách společné historie“
v Koželužně Nové Hrady
v září otevřeno denně 10.00 – 17.00 hod.

Výstava vás seznámí s historií Novohradska, s ev-
ropskými národy, které jím prošly a ovlivnily a s lidmi,
jejichž činnost je neodmyslitelně spjata s touto oblastí.

Součástí výstavy bude i prezentace dosud nepubli-
kovaných dobových pohlednic Nových Hradů a Novo-
hradska.

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

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské-
ho fondu pro regionální rozvoj.

foto: KIC
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Český varhanní festival II
V pátek 15. srpna se v novohradském kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil již podruhé

varhanní koncert v rámci takzvaného Českého varhanního festivalu. Tento festival si kla-
de za cíl znovuobjevení krásy varhan jako cenného hudebního nástroje. Letos se uskuteč-
nil na 12 místech v České republice a jedním z nich byly i Nové Hrady.

Na varhany účinkoval Jan Doležel a na trubku Jan Vitinger. Kombinace varhan a trub-
ky byla velice zajímavá a vůbec celý koncert byl zdařilý, jak by ostatně mohlo potvrdil té-
měř 80 návštěvníků. Pro místní byl o to zajímavější, že se zde po více jak 60 letech znovu
objevily 2 skladby zdejšího rodáka

P. Raymunda Maria Chalupy. Ten byl v první polovině 20. století knězem a mnichem
zdejšího řádu servitů a vedoucím chóru v našem kostele. Jednoduše řečeno, kromě kněž-
ských a řeholních povinností, zde působil také jako vedoucí pěveckého sboru, varhaník a
hudební skladatel. Díky tomuto koncertu jsme se mohli seznámit s ukázkou z jeho tvo-
ry. O velkém úspěchu svědčily i dlouhé ovace na závěr. Václav Švarc, foto Klášter

Mezinárodní jídlo festival – jakou chuť má svět?
Co spojuje národy všech zemí světa? Na-

příklad kladný vztah k jídlu. Proč tedy neuspo-
řádat akci, ve které by se jednotlivé národy
mohly prezentovat svým kulinářským umě-
ním? Prvotní impuls k realizaci vzešel od mé
kamarádky původem z New Yorku, paní Ka-
rey Rawitscher. K realizaci nápadu nebylo nut-
né mne dlouho přemlouvat. Tedy stalo se. Na
zámku v Nových Hradech dne 28. června 2008.

Společná ochutnávka pokladů tradiční ku-
chyně různých národností světa byla ústřed-
ním tématem festivalu. Zjistili jsme, jak
chutná, iránský abgušt, japonské sašimi, viet-
namské jarní závitky, thajské variace pálivé
velmi nebo ještě více, indické taštičky plněné
cizrnou a kořením, ukrajinské pirožky a mno-
ho dalšího. Tvůrci výše uvedeného měli na-
opak možnost vyzkoušet jaká je např. česká
kachna se zelím a bramborovým knedlíkem,
bramboračka, cmunda nebo borůvkový koláč,
kterýžto byl decentním pozváním vedoucí
KIC v Borovanech, paní Seberové, na boro-
vanské Borůvkobraní.

Nejen jídlem živ je člověk, proto svému ta-
lentu, hned na úvod, dalo průchod hudební se-
skupení Z kamen ven, hrající spontánní,
středovýchodní hudbu, doprovázenou stejně
spontánním tancem Vlaďky Zítové. Ač bylo
vystoupení velmi působivé, první pokusy pře-
sunout návštěvníky z místnosti s ochutnávkou
jídel do sálu s hudebně-tanečním vystoupe-
ním, poněkud selhávaly. Až nádherné tóny si-

tár (a příslib, že si naložené talířky mohou vzít
všichni s sebou) se zasloužily o přesun a zapl-
nění Divadelního sálu beze zbytku.

Barevný děti. Co to znamená? Jde o diva-
delní soubor, jehož amatérští herci jsou roz-
manitých národnostních příslušností. Nebylo
tedy s podivem, že ve fragmentu inscenace na
motivy hry Strakonický dudák od Josefa Kaje-
tána Tyla, kterou v rámci festivalu předvedli a
kterou právě nacvičují, se v roli půvabné Do-
rotky představila vietnamská dívka, zatímco
dudák Švanda se pyšnil perskými rysy. Dra-
maturgyně Tereza Charvátová vdechla hře ne-
čekaný charakter dialogů, zatímco mladí herci
s nadšením prezentovali svůj naturel a, ač se
na ně v parku pod zámeckou balustrádou upí-
raly desítky a desítky očí, nemohlo být o trémě
z jejich strany ani řeči. S každou další salvou
smíchu z řad publika se naopak vypínali (z mého
pohledu) k  profesionálním výkonům.

Po celou dobu konání festivalu byla věno-
vána speciální péče nejmladším návštěvní-
kům. Karey Rawitscher, sama maminka dvou
malých dětí a velmi všestranná osoba je zaba-
vila spektrem rukodělných prací, vystřihová-
ní, kreslení, lepení a soutěžení.

Posledním podnikem dne bylo vystoupení
hudebního seskupení Swing trio, hrajícího
k tanci. Vládla příjemná a alternativní nálada,
proto se ke swingu přidala i, již zmíněná, for-
mace Z kamen ven. Souzvuk swingu a tribal
rytmů bylo přesně to, co jsme chtěli poslou-

chat a na co jsme chtěli tančit až dlouho do
noci. Po nemilosrdném zásahu chilli a dalšího
exotického koření mísícího se v cizokrajných
laskominách… aby ne.

Na závěr bych velmi ráda projevila svůj
vděk všem, kteří se sponzorsky či jinak podí-
leli na úspěšné realizaci našeho nápadu. Pri-
márně děkuji Ministerstvu kultury České
republiky, dále Akademickému a univerzitní-
mu centru sídlícímu na zámku v Nových Hra-
dech, jmenovitě docentu Ruedigeru Ettrichovi
a Ing. Jiřímu Plchovi, kteří mi vyšli vstříc
s ochotou sobě vlastní. Dále děkuji za spoluprá-
ci Multikulturnímu centru v Českých Budějo-
vicích a každému jednotlivému návštěvníkovi
za vytvoření nepopsatelně příjemné atmosféry
jednoho slunečného, bláznivého dne.

Mgr. Marcela Pokorna
Novohradská univerzitní kolej, o. s.

Oblastní charita Nové Hrady

První nedočkaví malí diváci před představením O statečném Jankovi,
kteří si vyzkoušeli kulisy a Jankovu pec. K.J. (foto KIC)

Pohádku pro děti O statečném Jankovi k nám přivezlo divadélko Mrak
z Havlíčkova Brodu v sobotu 9. srpna 2008.                 K.J. (foto KIC)
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POZVÁNKA
na poznávací výlet

aneb

Zase hurá za humna

ZO ČSOP Nové Hrady pořádá
pro děti (a rodiče)

tradiční (téměř) podzimní výlet
za humna, tentokrát k řece Malši,

v sobotu 20. září 2008
Odjezd autobusu v 8.30

z autobusového nádraží v Nových
Hradech, v 8.45 z Horní Stropnice.

Program výletu:
Soutok Malše a Stropnice

Naučná stezka v okolí Římova
Muzeum vltavínů

ve Svatém Jánu nad Malší

Cena 50,- Kč (členové MOP zdarma)

Přihlášky na výlet do 17. 9. 2008
v Kulturním a informačním centru

Nové Hrady u K. Jarolímkové,
tel. 386 362 195, 602 150 208

Novohradský klub maminek…
v září budeme spolu s ježkem Bodlinkou poznávat a ochutnávat podzimní plody

Milé maminky s malými dětmi,
ráda bych vás všechny pozvala na čtvrteční program, který je určený právě vám, které máte

chuť smysluplně a aktivně prožít čas na mateřské dovolené, který je tak vzácný a poměrně krát-
ký. Začínáme hned první zářijový čtvrtek v klášterní třídě. Náplň programu bude vycházet
z věku dětí , které se v září sejdou, ale předběžně bude vypadat takto:

� 9 až 9.20 témátko pro předškolní děti /3 – 6 let/ – grafomotorická cvičení, povídání na nějaké
podzimní téma, hádanky, úkoly pro chytré hlavičky, …

� Od 9.30 mohou přijít děti jakéhokoli věku. Naučíme se říkanky, protáhneme ráno ještě nepro-
buzená tělíčka a pomocí velmi jednoduchých výtvarných technik namalujeme první obrázky.
Starší děti se budou učit jednoduché kresby, které zpočátku vycházejí ze základních tvarů.
Nakonec si pro nás ježek Bodlinka připraví pohádku.
Spolu s ježkem Bodlinkou se na vás těší Pavla a Jana

Klub maminek připravuje:
V měsíci říjnu nebo listopadu proběhne dvouhodinový kurz první pomoci nejen u dětí pod ve-

dením odborné lektorky z Českého červeného kříže v Českých Budějovic.
Kontakt pro případné dotazy: Pavla Chrtová tel. 603 845 863 , 386 327 049 nebo pavla.chrto-

va@centrum.cz

Plavání batolat od 1 do 3 let v Borovanech
Kurz pod vedením porodní asistentky Mirky Caplové začíná v říjnu, obsahuje 8 lekcí a jejich

náplní je: výuka základních plaveckých prvků, odblokování strachu z vody pomocí vodních her
a hudby, nácvik sebezáchrany při nečekaných situacích u bazénů a rybníků. Na kurz je nutné se
předem přihlásit na tel. 724 166 169 nebo e-mailem porodnibaba@email.cz.

Vincencké společenství
Nové Hrady

zve děti na výlet

do pražské ZOO
a k Pražskému Jezulátku

Výlet se uskuteční

4. října 2008
Pravděpodobný odjezd

v 7.00 hodin od Rezidence.
U menších dětí předpokládáme

doprovod rodičů.

Přihlášky a bližší informace
u paní L. Bráchové osobně

nebo na telefonu: 739 672 342

ŠTRÚDLOVÁNÍ
Společnost Rožmberk o.p.s. pořádá
V. ročník Kojákovického štrúdlování.

Akce proběhne v sobotu dne 20.9.2008 od
13 do 17 hodin ve Venkovském muzeu Ko-
jákovice.

Od 11 hod. zde bude skákací hrad pro děti a
rovněž můžete přinášet své štrúdly.

Štrúdly a recepty jsou vítány – výtěžek
akce bude použit na provoz Muzea.

Výstava hub v Nových Hradech
(28.–29.9.2008)

V rámci mezinárodní akce „Týden myko-
logických exkurzí v jižních Čechách“, pořáda-
né v Akademickém a univerzitním centru
v Nových Hradech, se v jeho vstupním sále
uskuteční dvoudenní výstava hub pro veřej-
nost. Během výstavy mohou návštěvníci vy-
užít služeb stálé poradny pro houbaře, mj.
mohou donést vlastní nálezy hub a nechat si je
určit přítomnými mykology.

Odborný výklad a poradenskou službu pro
houbaře budou zajišťovat předseda Mykolo-

gického klubu Jihočeského muzea v Českých
Budějovicích a emeritní pracovník KHS v Čes-
kých Budějovicích František Tondl, prom. biol.
a mykolog Jihočeského muzea v Českých Bu-
dějovicích Mgr. Miroslav Beran, popř. další
mykologové.

Speciální výklad bude připraven pro školní
mládež, a to v pondělí 29.9., po dohodě se ško-
lami, jež projeví o návštěvu výstavy zájem.

Houby budou návštěvníkům výstavy pre-
zentovány jako nenahraditelná složka přírod-

ních ekosystémů a zároveň jako
organizmy s vysokou estetickou
hodnotou, jež si zaslouží ochranu.

Výstava je organizována Jiho-
českým muzeem v Českých Bu-
dějovicích s podporou Krajského
úřadu Jihočeského kraje (granto-
vý program na podporu EVVO).

Bude otevřena v neděli 28.9. a
v pondělí 29.9. od 9 do 18 hodin.
Vstupné zdarma.

Kontakt na organizátory:
priroda@muzeumcb.cz

Miroslav Beran

POZVÁNKA

POZVÁNKA
ZO KSČM v Nových Hradech zve své členy a občany na setkání s JUDr. Vojtěchem Filipem,
předsedou ÚV KSČM a místopředsedou Poslanecké sněmovny P-ČR,

které se bude konat  15.9.2008 od 18.00 hod. v Českém domě.
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Musica Bohemica v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech
Již jsme si zvykli do programu Novohradských klášterních slavností

zařazovat hudební koncert. V letošním roce padla volba na soubor Mu-
sica Bohemica. Jedná se o komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho
základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět
i projekty s více jak sedmdesáti členy včetně sboru. Díky tomu může in-
terpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké
oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je
interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. Velké těžiště sou-
boru je ovšem také v nahrávání nejrůznějšího repertoáru na nosiče CD.
Soubor natočil 38 titulů CD a hudbu k několika filmům. Musica Bohe-
mica je častým hostem v zemích celé Evropy.

Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaro-
slav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje,
hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby
souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu
s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvět-
ví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho
úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se
odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato
činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých poslu-
chačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se jí
snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, kte-

rá k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky
vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka.

Věřím, že i letošní volba byla šťastná. Přijměte proto naše srdečné
pozvání na zakončení Novohradských klášterních slavností koncertem
tohoto slavného souboru, který se uskuteční v prostorách chrámu sv.
Petra a Pavla v neděli 14.9.2008 od 18.00 hodin.

správce kláštera Václav Švarc

Rodina Panny Marie – Klášter Božího
Milosrdenství v Nových Hradech zve na

NOVOHRADSKÉ KLÁŠTERNÍ
SLAVNOSTI 2008

12. – 14. září
� Pátek 12.9. – Jména Panny Marie
� 19.00 hod. – Modlitební podvečer ke cti Panny Marie Sedmi

bolestné (kostel sv. Petra a Pavla v Nových Hradech)

� Sobota 13.9. – Panny Marie Fatimské
– program na Dobré Vodě u Nových Hradů

� 15.00 hod. – Pěší pouť na Dobrou Vodu u Nových Hradů
(Začátek u kostela sv. Petra a Pavla v Nových Hradech,
délka trasy cca 9 km)

Doprava pro ostatní poutníky je zajištěna autobusy:
Kaplice 17.00, Blansko 17.05, Hradiště 17.10,
Benešov nad Černou 17.15, Rychnov u Nových Hradů 17.20,
Trhové Sviny 16.50, Olešnice 17.00, Buková 17.05,
Nové Hrady 17.20, Horní Stropnice 17.30

� 17.40 – Zakončení novény k Panně Marii Bolestné
� 18.00 – Světelný průvod
� 18.10 – Slavná mše svatá

� Neděle 14.9. – Svátek Povýšení svatého kříže
a Panny Marie Bolestné – program v Nových Hradech
� 9.00 – Slavná mše svatá s nesením Piety

po novohradském náměstí
� 10.30 – Volná prohlídka kostela a kláštera
� 13.30 – 17.30 – Tvořivé dílny (malování triček, papírové

variace, tvoření z keramické hlíny a mnoho dalších aktivit
�Občerstvení v klášteře a zahradě �
� Prohlídky kostela a kláštera �
� Trh s řemeslnými produkty �

� 15.00 – Představení pro děti „Šípková Růženka“
v podání Teatr Víti Marčíka (klášterní jídelna)

� 18.00 – Musica Bohemica – koncert duchovní hudby (kostel)

Zavírání letní turistické
sezony v Nových Hradech

27. – 28. září 2008
Sobota 27.9.2008

� Taneční dílna zaměřená na orientální a africké rytmy
Opět Vás zveme na taneční dílnu, při které si příjemným
způsobem potáhnete tělo a zarelaxujete v příjemném prostředí
Koželužny.
Koželužna, 10.00 – 14.00 hod.,
vede V. Zítová, vstupenka 50,- Kč

� Vystoupení kapely „Z KAMEN VEN“ aneb
Vyprovoďme léto v rytmu
Hudební i taneční odpoledne, při kterém můžete být pouhým di-
vákem a posluchačem nebo se můžete aktivně vplout do
rytmů odcházejícího léta.

hradní nádvoří Státního hradu Nové Hrady, 14.00 hod.,
vstupenka 50,- Kč, děti zdarma

Vítány vlastní rytmické „nástroje“ – chrastítka, bubínky, rýžové
plechovky, klacíky a jiné podle vaší fantazie

� Václavská zábava
Hraje Podhoranka a Monika

Hotel Máj, 19.30 hod., vstupenky 75,- Kč, senioři 50,- Kč

Neděle 28.9.2008

� Výtvarná dílna zaměřená na intuitivní malbu
Opět Vás zveme na výtvarné tvoření a malování v příjemných
prostorách Koželužny

Koželužna, 10.00 – 17.00 hod.,
vede V. Zítová, vstupenka 50,- Kč

� Koncert Hany a Petra Ulrichových a kapely Javory
hradní nádvoří Státního hradu Nové Hrady, 14.00 hod.,
vstupenky 200,- Kč

Další informace na KIC Nové Hrady,
tel.386 362 195, 602 150 208, kic@novehrady.cz
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ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Trhové Sviny
a KIC Nové Hrady

zve děti i rodiče na začátku dalšího školního roku
na

KONCERT UČITELŮ
A

ÚČASTNÍKŮ HUDEBNÍCH KURZŮ

Ve čtvrtek 11. září 2008 od 18 hodin
Rezidence Nové Hrady

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

KIC Nové Hrady pořádá zájezd na muzikálové představení

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

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

KIC Nové Hrady zve na

TVŮRČÍ A TANEČNÍ ATELIÉR V KOŽELUŽNĚ
Kulturní a informační centrum Nové Hrady připravuje od října pro

děti i dospělé tvůrčí, taneční a pohybové dílny v Koželužně.
Po zkušenostech z letních aktivit v Koželužně jsme se rozhodli pok-

račovat a nabízet pohodové odpoledne a večery při takových aktivi-
tách, při nichž si můžete vyzkoušet nejen něco nového a tvůrčího, ale
také si  odpočinout a relaxovat.

� Výtvarná dílna
Malování intuitivní, volné
pro radost a pod vedením
výtvarnice Vladislavy Zí-
tové.
Středa 15 – 21 hodin
Děti mohou tvořit za sym-
bolický poplatek 10,- Kč,
Dospělí příspěvek na ma-
teriál 50,- Kč

� Taneční a pohybová dílna
Cílem taneční a pohybové dílny bude jednak příjemné protažení těla
pod vedením zkušené lektorky Vladislavy Zítové a také založení
dětské rytmické a taneční skupiny, která by svými vystoupeními do-
plňovala program kulturních akcí v našem městě.
Čtvrtek 15 – 21 hodin
15 – 17 hod.: děti, základy rytmiky, tance, orientálního tance,

a to zábavnou formou
od 18.00 hod.: tai – ci (ucelený kurz na 2,5 měsíce)
od 19.00 hod.: orientální tance pro začátečníky

(ucelený kurz na 2,5 měsíce)
Děti bez poplatku, dospělí poplatek za celý kurz  250,- Kč
Začínáme ve středu 1.10.2008.

Podrobnější informace získáte u K. Jarolímkové, KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, 602 150 208, Pokud byste chtěli radu předem od lek-
torky Vladislavy Zítové, zprostředkujeme Vám na ni  kontakt.

na podzimní zájezdy na divadelní představení
do Trhových Svinů

� 26.9. zájezd Trhové Sviny – Divadlo Palace – „Esky-
mák z Amsterodamu aneb žádné zprávy od táty“
vstupenka včetně dopravy 225,- Kč

� 6.10. zájezd Trhové Sviny – Divadlo MALÉhRY –
„Vepřo, knedlo, zelo aneb Tři sestry a Pepan“
vstupenka včetně dopravy 215,- Kč,
přijímáme předběžné přihlášky

a

Vánoční koncert

Petry Janů
doprovázet bude devítičlenný orchestr SEPTET PLUS
Čtvrtek 11.12.2008, 19.30 hod.
Vstupenky 240,- Kč + doprava

Dopravu autobusem zajišťuje KIC N.Hrady ve spolupráci s další-
mi kulturními centry v regionu.

Rezervace vstupenek na KIC Nové Hrady, K. Jarolímková,
tel.386 362 195, 602 150 208

Kulturní a informační centrum Nové Hrady vás zve
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INFORMACE Z REGIONU

POZVÁNKA DO KAPLICE
� 6. září, sobota, 10.00 hodin

ŠACHOVÝ TURNAJ
O pohár města
Pořádá Šachový oddíl Spartak a KIC Kaplice.
Prezentace od 9.00 hodin.
Přihlášky možno podat v Infocentru, tel. 380 311 388.

Kulturní dům Kaplice Startovné 50,- Kč / důchodci 20,- Kč

� 12. září, pátek, 19.00 hodin

METALOMANIA IV.
Metalový koncert: Orphan Hate, Fleshless, Pikodeath, Sacrist,
Crawall, Nihil, ZTP…

Kulturní dům Kaplice

� 26. září, pátek, 20.00 – 01.00 hodin

PÁTEČNÍ HUDEBNÍ VEČERY
Hudební kavárna, k tanci a poslechu hraje „Trio bez B“

Kulturní dům Kaplice

BOROVANY
V září zazáří další „hvězdy“

Město Borovany ve spolupráci s Římskokatolickou farností Boro-
vany pořádá v září hned dva výjimečné koncerty vážné hudby v kostele
Navštívení Panny Marie. Koncerty se konají v rámci cyklu Hvězdy na
venkově, který finančně podpořil Jihočeský kraj.

� V neděli 7. září zazní v podání komorního souboru Verner Col-
legium z Prahy cyklus čtyř nejznámějších houslových koncer-
tů „Čtvero ročních období“ od Antonia Vivaldiho k 330. výročí
od jeho narození.

� V den státního svátku, v Den české státnosti – v neděli 28. září
se u nás představí přední rakouský varhaník Wolfgang Ko-
gert na borovanském barokním varhanním pozitivu zahraje
skladby starých mistrů.

Oba koncerty začínají v 19 hodin, vstupné je 100 Kč. Po koncertech
je pro návštěvníky připraveno malé občerstvení z Augustiniánských
vinných sklepů a možnost posezení v klubovně pod farou s občerstve-
ním připraveným členkami Klubu tradic.

Za pořadatele srdečně zve A. Seberová

POZVÁNKA DO BOROVAN
Pozvánka pro všechny milovníky dechovky:
Nedělní odpoledne s písničkou

JIHOČESKÁ PODHORANKA
hraje k poslechu i tanci
21. září od 16 do 19 hodin v kulturním sále Borovany
Vstupné 50 Kč.
Pořádá Město Borovany za finanční podpory Jihočeského kraje
v rámci projektu Venkov sobě.

POZVÁNKA DO ČESKÝCH VELENIC
� 20.9. zájezd ZOO a DINO park Plzeň

odjezd 7.30 hod. České Velenice, závazné přihlášky v městské kni-
hovně pí Kubatová 384 794 212 či u kulturní referentky města V.
Přibylové 739 943 336

� 21.9. “Cesta za drakem“
od 14.00 do 15.00 hod. start na stadionu TJ LOKOMOTIVA,
startovné 10,- Kč na dítě

� 27.9. Václavská zábava – na Rychtě
hrají Flamendři – pořádá Obec Baráčníků

� 29.9. koncert Ondřej RUML
od 18.30 hod. na sále KD Beseda, vstupenky v předprodeji 170,- Kč
v městské knihovně pí Kubatová 384 794 212 či u kulturní referent-
ky města V. Přibylové 739 943 336,
vstupenky před koncertem 190,- Kč
Zveme Vás na koncert s názvem BĚH ČASU, který bude zakonče-
ný autogramiádou s finalistou soutěže X-FACTOR – Ondřejem
Rumlem, kterého můžete aktuálně vidět v pořadu TV NOVA v so-
botu 27.9.2008

� 2.10. Taneční kurzy pro mládež a pro partnerské páry v KD
kurzy pro mládež od 18.00 hod. – kurzovné 1.200,- Kč a kurzy pro
partnerské páry od 20.00 hod. – kurzovné 1.200,- Kč na osobu
závazné přednášky viz výše

OBEC V BENEŠOVĚ NAD ČERNOU
VÁS ZVE NA OSLAVY 625. VÝROČÍ

povýšení na městečko
a udělení některých práv a svobod

20. září 2008
pro všechny zájemce bude připraven bohatý program:

� flétnový soubor Sedmikráska
� prezentace projektu dětí ZŠ Život na řece Černé
� loutkové divadlo
� BRATŘI Z RŮŽE – šermířské ukázky + pohádka,
během dne pouťové atrakce, stánkový prodej, výstava fotografií
Benešovska, dechová hudba z rakouského Purgstallu

podrobný program bude zveřejněn na plakátech k akci
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UŽ JE TO TADY…
VYHRÁLI JSME VYTOUŽENÝ POHÁR !!!!

V sobotu 23.8.2008 se uskutečnil v SOKOLÍM HNÍZDĚ v odpoled-
ních hodinách již 3. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev:

,,PUTOVNÍ POHÁR TJ NOVÉ HRADY!“
Našimi soupeři byla družstva POLICIE Středočeského kraje,

KRIMINÁLNÍ POLICIE Středočeského kraje a JZD Planá. Úroveň
sportovců byla vysoká a proto to byl nelehký boj plný adrenalinu.

Ale dokázali jsme to! Vyhráli jsme vytoužený pohár: ,,TŘIKRÁT
HURÁÁÁ…!!!“.

Opravdu máme z našeho výkonu velikou radost a určitě se budeme
snažit v příštím ročníku pohár obhájit.

Velice děkujeme naší člence a volejbalistce Vlaďce Bártové za vzor-
nou a skvělou přípravu již třetího ročníku. Také chci poděkovat všem
zúčastněným družstvům za poslušné sportovní chování, kdy vše klapa-
lo podle plánu. Děkujeme též Arnoštu Maierovi za přípravu výborného
pohoštění pro nás vyčerpané sportovce. Nejenom, že jsme si skvěle za-
sportovali, ale i se báječně pobavili.

Už se těšíme na další ročník plný sportu a zábavy. SPORTU ZDAR!
Marie Dorotovičová, předsedkyně ASPV při TJ Nové Hrady

Kulturní tipy na Babí léto
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, příznivci pěkných filmů, milovníci vážné hudby,

dechovky a všichni ti, kteří si občas potřebují odpočinout od práce a vnímat svět prostřednictvím
tónů, obrazů a srdci příjemných prožitků…

Přestože si na titulní straně tohoto čísla Novohradského zpravodaje vzal hlavní slovo starosta
města a informuje Vás o čističce odpadních vod, najdete tam přesto i několik pozvánek na nej-
bližší kulturní i společenské akce v našem městě. Jedna z nich souvisí s létem a současně i s blíží-
cím se podzimem. Prostě s letní sezonou se budeme loučit na konci září, což už je podle
kalendáře podzim, ale snad nám bude počasí přát, abychom si té venkovní „vzdušné“ atmosféry
ještě užili. Třeba tak, jako při muzikálu Jedna noc na Karlštejně, přesněji na hradním nádvoří,
kdy přišlo rekordních – hádejte kolik? – diváků a užívali si romantický, hudební, muzikálový a
teplý večer. Kdo se nejvíce přiblíží počtu platících návštěvníků, dostane od nás dvě vstupenky
zdarma na koncert Hany a Petra Ulrichových. Kdo dřív přijde, ten dřív dostane…

Podrobně si prosím pročtěte program na zavírání letní sezony na poslední zářijový víkend,
určitě si tam najdete něco pro sebe, přijďte za kulturou, na tancovačku, bubnovačku anebo jen
tak, „na čumendo“ či vhodit do kasičky alespoň nějaký ten peníz pro rozvoj kultury. Těší se na
Vás jak účinkující, tak pořadatelé, kteří se po celou letní sezonu snažili vytvořit zázemí pro to,
aby Nové Hrady dostali zaslouženě přívlastek kulturní. Všem pořadatelům, dobrovolníkům, ko-
legům a příznivcům děkuji za „zištnou i nezištnou“ pomoc. Děkuji i dalším organizacím a insti-
tucím, které kulturní dění podporují jak svými akcemi, tak i jakoukoli pozitivní spoluprací.

Krásné Babí léto přejí zaměstnankyně Kulturního a informačního centra Nové Hrady.
Květa Jarolímková  (foto KIC)

Čekání na Karla IV. a jeho ženu Elišku…Pořadatelský tým  vždy připraven…

Loučení s prázdninami bylo
letos v duchu hudebním. Kdo
přišel, mohl si vyzkoušet, jaké

to je stát před mikrofonem
a zaujmout diváky…

foto: ASPV
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Středa 3.9.2008, 20.00 hod.

� Bobule
Letní komedie, která nás zavede na moravské
vinice, je příběhem dvou kamarádů Honzy a
Jirky.
Honza (Kryštof Hádek) je typický městský
floutek. Jeho kámoš Jirka (Lukáš Langmajer)
je podvodníček, který moc rozumu nepobral,
ale má jednu skvělou vlastnost. Umí geniálně
oblbnout ženský. Právě toho oba využívají při
svých podvodech. Kšeftují s byty, auty a vů-
bec se vším, co se právě namane.Jednoho dne
se Honza dozví, že jeho moravský děda, které-
ho dlouho neviděl, je vážně nemocný. Tato
zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí a roz-
hodne se splnit dědovi jeho životní sen. Zajistí
mu dovolenou snů a aniž to tuší, splní si tím i
svůj sen. Najde to, co dlouho hledal a po čem
toužil.
Přístupný, česká komedie, 90 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 6.9.2008, 20.00 hod.

� Letopisy Narnie – Princ Kaspian
Skříň je pryč, Bílá čarodějnice je mrtvá a Asla-
na přes tisíc let nikdo neviděl. Letopisy Na-
rnie: Princ Kaspian je druhým pokračováním
ságy, která započala v roce 2005 uvedením ob-
rovsky úspěšného filmu Letopisy Narnie: Lev,
čarodějnice a skříň. V tomto novém filmu se
ale sourozenci Pevensieovi – Peter, Zuzana,
Edmund a Lucie – vracejí do velmi odlišné
země, než jakou na konci jejich minulého dob-
rodružství opustili. Zemi vládne železnou ru-
kou zlý král Miraz a narnijská bájná stvoření a
mluvící zvířata se ukrývají. Sourozenci, povo-
laní zpět z válkou sužované Anglie, se musejí
pokusit o záchranu mírumilovných narnijských
obyvatel a pomoci zpátky na trůn jeho náleži-
tému dědici, mladému princi Kaspianovi.
Přístupný, český dabing, 144 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 10.9.2008, 20.00 hod.

� Akta X: Chci uvěřit
Agenti FBI Mulder a Scullyová vyrážejí za
dalším případem, jehož vyšetřování nás zave-
de do světa paranormálních jevů. Na příběh
jako takový je zatím uvaleno informační em-
bargo a ani z prvních zveřejněných záběrů
není příliš jasné, čemu budou agenti na stopě
tentokrát. Jasné ale je, že od posledního filmu
uplynulo už 10 let a poslední televizní série se
na obrazovkách objevila v roce 2002 a za tu
dobu se svět okolo nás výrazně změnil. Stejně
jako se změnili a zestárli naši hrdinové.
Přístupný od 12 let, české titulky, 105 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 13.9.2008, 20.00 hod.

� Dostaňte agenta Smarta
Když je jednoho dne napadeno velitelství
americké zpravodajské tajné služby a identita
většiny zaměstnanců je prozrazena, jejímu šé-
fovi nezbývá nic jiného, než do akce poslat i
horlivého analytika Maxwella Smarta, který
už dlouho sní o tom, že se superhvězdným
Agentem 23 vytvoří neporazitelnou dvojku.
Místo toho je Smart přidělen k jedinému další-
mu agentovi, jehož identita zůstala dosud
skryta: k milé, avšak poněkud nevyzpytatelné
Agentce 99. Čím hlouběji se Smart a 99 noří
do temných rejdů zločineckého syndikátu
KAOS, tím je jim jasnější, že jeho velitel Sieg-
fried s pobočníkem Shtarkerem chtějí na šíření
atmosféry strachu vydělat milióny. Ačkoliv
má Smart jen minimální praxi v oboru a času
má méně, než by v danou chvíli potřeboval,
poháněn neumdlévajícím nadšením a vybaven
několika důmyslnými vynálezy, se vydává za-
chránit svět od KAOSu ...
Přístupný od 12 let, české titulky, 110 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 17.9.2008, 13.45, 17.00 hod.

� Horton
Tvůrci Doby ledové přicházejí se zbrusu no-
vou pohádkou pro děti i dospělé. Příběh z pera
Dr. Seusse, který si už po celém světě získal
své fanoušky. Pozor, přichází HORTON!
Horton je celkem normální slon v dobré fyzic-
ké i psychické kondici, a tak ho celkem pře-
kvapí, když mu pod nos spadne smítko prachu,
které mluví. Celkem logicky se domnívá, že
chyba, tedy vlastně hlasy, vězí v jeho hlavě, a
že se prostě a jednoduše zbláznil. Jenže Hor-
ton se nezbláznil, a to smítko opravdu mluví…
Animovaný film pro děti, český dabing,
85 min., vstupné 40 Kč

Středa 17.9.2008, 20.00 hod.

� František je děvkař
Příběh Františka Soukenického (Josef Polá-
šek) je ve své podstatě velmi jednoduchý.
František je muž v produktivním věku. Ve své
profesi dosáhl jistého kreditu. Má vlastní psy-
chiatrickou ordinaci a spoustu klientů. Se svou
manželkou Eliškou (Ela Lehotská) se nastěho-
val do nového domu. Splácí hypotéku. Má se
dobře.
Až jednoho dne šlápne poněkud vedle a spustí
tím těžko kontrolovatelnou lavinu událostí.
Ztratí práci, žena ho vymění za někoho jiného
a střecha nad hlavou mu odlétá do teplých kra-
jin. A nejhorší ze všeho je, že si za to všechno
opravdu může sám.
Přístupný od 12 let, česká komedie, 81 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 20.9.2008, 20.00 hod.

� Sex ve městě

Film je pokračováním seriálových příběhů
čtyř hlavních postav – Carrie, Samathy, Char-
lotte a Mirandy, o tom, jak prožívají své životy
na Manhattanu čtyři roky po skončení seriálu.
Trojice čtyřicátnic a jedna padesátnice (co se
neúspěšně tváří jako třicátnice) si užívá peněz,
sexu a života a hodně o tom mluví...

Přístupný od 12 let, český dabing, 140 min.,
vstupné 55 Kč

Středa 24.9.2008, 20.00 hod.

� Umění plakat

Umění plakat je drama s prvky černého humo-
ru, které se odehrává v Dánsku v 70. letech.
Příběh své rodiny vypráví jedenáctiletý Allan,
jehož duševně nemocný otec je pro svou
schopnost dojmout lidi k slzám vyhlášeným
pohřebním řečníkem. Doma si však otec vlast-
ním hraným pláčem vynucuje soucit celé rodi-
ny. Allanova rodina je kvůli tomuto citovému
vydírání v troskách – matka již rezignovala,
jeho starší bratr se odstěhoval a sestra skončí
na psychiatrii, kam si odnáší jedno děsivé ta-
jemství. Allan se rozhodne udělat cokoli, aby
otce učinil šťastným a rodinu dal znovu dohro-
mady… Umění plakat vyniká typicky sever-
ským humorným nadhledem.

Přístupný od 12 let, české titulky, 106 min.,
vstupné 55 Kč

Sobota 27.9.2008, 20.00 hod.

� Gone Baby Gone

Každý den je v Americe pohřešováno 2000
dětí. Provokativní a komplikovaný thriller
Gone Baby Gone, který vás nenechá v klidu,
natočený podle úspěšné knihy Dennise Leha-
nea Sbohem, baby, je režijním debutem osca-
rového Bena Afflecka, a sleduje příběh
jednoho pohřešovaného děvčátka. Samotným
vyšetřováním ale prostupuje obří labyrint tříd-
ních rozdílů, korupce, zla a nevinnosti, na je-
hož konci čeká v očích světa, ve kterém se
smývá hranice mezi dobrem a zlem, jednoho
muže velice kontroverzní rozhodnutí...

Přístupný od 15 let, české titulky, 114 min.,
vstupné 55 Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Září 2008

PŘIPRAVUJEME
Říjen

Mama Mia, Bathory, Sirotčinec,
René, Zapomenutý ostrov,
Útěk do divočiny

Listopad
Cesta do středu země,
Rolling Stones, Sedmé nebe

Prosinec
Kozí příběh, Děti noci
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KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!

Inzerujte v Novohradském zpravodaji !

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

� Sběrna fotografií a barevné filmy
� Školní a papírenské potřeby
� Kupony O2 a T mobil
� CDR – DVD R, VHS
� Dioptrické brýle
� Pohledy a přání

� Karty

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová
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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, zvýhodně-
né 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

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

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
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� K prodeji prostorný byt 2+1 v OV, zděný,
Nové Hrady – ul. Vilová Čtvrť, celková plo-
cha 62,7 m2. Plast. okna aj. Cena 839.000,–

Tel. 724 872 896

Věnuji do dobrých rukou černobílé kotě – kočičku
Stáří cca 2,5 měsíce, srst polodlouhá, mazlivá, čistotná.

Někdo ji vyhodil, zachránili jsme ji ale dlouhodobě si ji nechat nemůžeme.

Telefon 777 729 585, e-mail: marcela.pokorna@yahoo.de

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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