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Velikonoce
Velikonoce jsou největšími křesťanskými

svátky v roce. Někteří z nás to žijí, někteří
o tom vědí, mnozí o tom možná něco zaslechli.
Další vnímají Velikonoce jako nějaké neurčité
svátky příchodu jara, symbolizované vajíčky,
pomlázkami z vrbových proutků a pohledni-
cemi s kuřátky. Konečně jsou i takoví, které
velikonoční svátky nezajímají vůbec, a nebýt
toho volného pondělí v kalendáři, které jim
příjemně prodlouží jeden jarní víkend, ani by
si Velikonoc nevšimli.

Svátky nás už dnes tak nějak neberou.
Když už, tak Vánoce – malé dítě v jesličkách,
něžná idyla zasněžené stáje, zvířátka, pastýři,
koledy… Přitom ale i v těch opravdových,
prvních Vánocích se odehrávalo drama. Rodi-
na bez přístřeší, bez pomoci v cizím městě,
o život novorozeněte usiloval panovník Hero-
des. Svatá rodina byla nucena uprchnout do
Egypta, v emigraci zůstala několik let i s právě
narozeným dítětem. Chtěl by někdo z nás pro-
žít takovou idylu? Už ve vánočním příběhu tak
můžeme najít předobraz Velikonoc. Tak jako
lidé odmítli Marii s Josefem a ještě nenaroze-
ným Ježíšem v Betlémě, tak zavrhnou dospě-
lého Ježíše v Jeruzalémě, když budou před
Pilátem volat „Ukřižuj!“ My jsme si z Vánoc
udělali sladkou idylku pro děti a Velikonoce
raději dětem představujeme jen jako ta vajíčka
a kuřátka. Ukazovat dětem člověka umírající-
ho na kříži – copak se to hodí? Naše děti mají
přece vyrůstat v harmonii, v pohodě, v lásce.
Utrpení a smrt nám sem nepleťte.

Přitom právě Velikonoce jsou oslavou té
největší lásky, jakou kdy svět poznal. „Nikdo
nemá větší lásku než ten, kdo položí život za
své přátele.“ (J 15,13) A dokonce „Otče, od-
pusť jim, vždyť nevědí, co činí.“ (L 23,34) Slo-
va lásky a odpuštění z úst člověka, přibitého
na kříž.

My často chceme považovat lásku jen za
pozitivní emoci, doprovázenou příjemnými
pocity. Jakmile bychom měli lásce něco obě-
tovat, přestává nás zajímat, jdeme dál, hledat
jinou, „čistou“ lásku. Láska má a může existo-
vat bez oběti – to je falešné poselství, které
předáváme svým dětem, když jim zakrýváme
pohled na kříž.

Jenomže Velikonoce bez kříže by byly
podvod. Láska bez oběti by byla podvod. Aby
Vzkříšení, které oslavujeme v Neděli veliko-
noční, bylo opravdové, muselo mu předcházet
opravdové utrpení a skutečná smrt o Velkém
pátku.

Naše křesťanská víra je jedinečná v tom, že
utrpení, které nás obklopuje, dává smysl. Sa-
motné utrpení je zlé, ubližuje, zraňuje a zabíjí.
Utrpení bez víry je nesmyslné, proto je bez
víry nesmyslný i svět kolem nás. Pro věřícího
člověka však má utrpení smysl, protože je
může prožívat ve spojení s trpícím Ježíšem.
Víme – protože nám to ukázal Ježíš Kristus –
že smrt není konečnou stanicí na naší pouti.
Tím skutečným cílem je otcovský dům, kde
„co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člo-
věku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo
ho milují“ (1K 2,9).

Přejeme a vyprošujeme vám všem požeh-
nané a milostiplné Velikonoce.

Klášter Božího Milosrdenství

Skelmistrovský a řemeslný bál – tak trochu netradiční kulturně spole-
čenská akce pro místní publikum a hosty  (více uvnitř čísla, foto KIC)

31. ročník taneční soutěže Novohradská číše přilákal do našeho města
opět velký počet nejen párů, ale i diváků

(více uvnitř čísla, foto z akce Petr Hnilička)

Skřítkové, karkulky, berušky, křemílci, víly, prin-
cezny, čarodějky a spousta dalších masek si ne-
nechala ujít tradiční dětský karneval

(více uvnitř čísla, foto KIC)

POZVÁNKY
na kulturní akce
� 17.4.2009

Koncert pod radnicí – Klenovice
� 18.4.2009

Slavnostní koncert ZUŠ na Zámku
� 26.4.2009

Muzikál Adéla ještě nevečeřela, Praha
� 1.5.2009

Milostná lyrika
a MUSICA DOLCE VITA
� 2.5.2009

Májová Diskotéka

Kino Český dům opět zahajuje svůj pro-
voz, nyní s ozvučením DOLBY STEREO,
a zve všechny diváky na plánovaná filmo-
vá představení!

(více uvnitř čísla)



2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2009

Zápis z 5. schůze rady města
ze dne 16.2.2009

� 1. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost Základní umělecké
školy Trhové Sviny o finanční příspěvek
na vydání informační brožury k 50. výročí
existence této školy. Rada pověřila staros-
tu dalším jednáním o výši finančního pří-
spěvku.

� 2. Vyjádření k vytyčení hranice pozemku
k. ú. Nové Hrady
Rada obdržela vyjádření stavebního úřadu
k prověření nesouhlasu s vytýčením hranice
mezi pozemky par. č. 62/7 a 62/9 v k.ú.
Nové Hrady. Obě nemovitosti jsou ve vlast-
nictví soukromých osob a stavební úřad
není kompetentní k posuzování vytýčení
hranic. Rada vzala na vědomí vyjádření sta-
vebního úřadu k vytyčení hranice pozemku
v k.ú. Nové Hrady.

� 3. Nabídka na koupi lesních pozemků
Rada obdržela znalecký posudek č. 1024 -
02/09 k podané nabídce ke koupi lesních
pozemků par. č. 840 o výměře 11991 m2 a
842/1 o výměře 1439 m2 v k.ú. Vyšné od
společnosti Blatecká lesní, s.r.o. Praha 10.
Po provedeném místním šetření za účasti
pana Ing. Kasana a pana Ing. Hubeta Švar-
ce a jejich doporučení rada souhlasila s na-
bídkou ke koupi lesních pozemků od
společnosti Blatecká lesní, s.r.o. za cenu
150.000,- Kč a postoupila ji k projednání na
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 4. Rozbor hospodaření
Ředitel TSM Nové Hrady Jiří Haider sezná-
mil radu s rozborem hospodaření Technic-
kých služeb města Nové Hrady za rok 2008.
Výsledkem hospodaření byl zisk ve výši
755 617,71 Kč, který navrhuje ředitel Tech-
nických služeb použít na uhrazení ztráty
hospodaření minulých let. Rada vzala na
vědomí rozbor hospodaření TSM Nové
Hrady za rok 2008. Rada souhlasila s využi-
tím zisku 755 617,71 Kč na uhrazení ztráty
z minulých let.

� 5. Dohoda o postoupení práv
Rada obdržela Dohodu o postoupení práv
mezi Městem Nové Hrady a Sdružením pro
podporu cestovního ruchu na Novohradsku
se souhlasem s prováděním prací spojených
s projektem "Přeshraniční stezky zdraví"
pro úpravu komunikace procházející NPP
Terčino údolí. Rada souhlasila s Dohodou o
postoupení práv Mezi Městem Nové Hrady
a Sdružením pro podporu cestovního ruchu
na Novohradsku a souhlasila s prováděním
prací spojených s projektem "Přeshraniční
stezky zdraví" pro úpravu komunikace pro-
cházející NPP Tereziino údolí.

� 6. Rekolaudace nebytových prostor
DPS Nové Hrady
Rada byla starostou informována o mož-
nosti zřízení jedné bytové jednotky v DPS

Nové Hrady místo kanceláří, které nebyly
předmětem smlouvy a nový nájemce je ne-
využívá. Na základě sdělení stavebního úřa-
du lze provést změnu v užívání části stavby
– předmětných místností na byt o velikosti
1+1. Rada pověřila tajemníka zajištěním
podkladů a podání žádosti na Stavební úřad
o rekolaudaci předmětných místností na by-
tovou jednotku.

� 7. Žádost o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada obdržela žádost o poskytnutí finanční-
ho příspěvku na opravu fasády a výměnu
vchodových dveří u rod. domu čp. 92 v No-
vých Hradech (objekt památkového zájmu)
od paní Pavlíny Alexové. Na tuto opravu
bylo vydáno řádné rozhodnutí SPP v Trho-
vých Svinech panem I. Bartošem a dne 11.2.
2009 bylo vydáno písemné doporučující sta-
novisko. Rada postoupila žádost finanční
komisi k projednání.

� 8. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada obdržela žádost o vyjádření k projek-
tovému návrhu stavby "Údolí u Nových
Hradů – p. Kubíček – úprava NN" od spo-
lečnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec. Záro-
veň je požadováno sdělení o existenci
inženýrských sítí v místě stavby. Rada po-
věřila Technické služby města Nových Hra-
dů zákresem případných inženýrských sítí
v místě stavby. Rada souhlasila s projekto-
vým návrhem stavby. Hradů provedením
zákresu případných inženýrských síťí

� 9. Dotace ze státního rozpočtu
v roce 2009
Rada obdržela dopis Ministerstva financí
Praha o vyčlenění finančních prostředků ze
státního rozpočtu na akci "Město Nové Hra-
dy – Rekonstrukce školní jídelny a družiny
v movité kulturní památce" ve výši 4 mi-
liony Kč pro rok 2009. Rada vzala na vědo-
mí sdělení o poskytnutí dotace ze státního
rozpočtu na akci" Město Nové Hrady – Re-
konstrukce školní jídelny a družiny v movi-
té kulturní památce" a pověřila Investiční
odbor přípravou potřebných podkladů pro
čerpání dotace.

� 10. Žádost o pronájem nebytových
prostor
Rada obdržela žádost o pronájem nebyto-
vých prostor v přízemí domu čp. 57 v No-
vých Hradech od paní Jany Pupavové
bytem Nové Hrady. Žádost je podána z dů-
vodu rozšíření sortimentu prodejny textilu
v domě čp. 57 (prodejna QUELLE ). Záměr
pronájmu nebytových prostor byl řádně
zveřejněn, nebyly k němu vzneseny žádné
připomínky a nepřihlásil se jiný zájemce.
Rada souhlasila s pronájmem nebytových
prostor v přízemí domu čp. 57 na Nových
Hradech paní Janě Pupavové, Nové Hrady
a pověřila starostu podpisem nájemní
smlouvy.

� 11. Úprava komínu na Českém domě
Rada obdržela dopis Technických služeb
města Nové Hrady s oznámením o úpravě
komínu na Českém domě kterou provedla
kominická firma Toth České Velenice. Byla
provedena úprava kouřovodu do nového ko-
mínového tělesa s větším průměrem a toto
opatření by mělo vyřešit kouřivost a odlet
nespálených pilin do ovzduší, na které po-
ukázali manželé Deberovi a Novákovi. Po-
kud nebude toto opatření dostatečné, bude
nový průduch osazen lapačem. Rada vzala
na vědomí řešení úpravy komína na Čes-
kém domě provedené kominickou firmou
Toth České Velenice.

� 12. Rozhodnutí – povolení výjimky
Rada obdržela Rozhodnutí o povolení vý-
jimky pro společnost Rybářství Nové Hra-
dy s.r.o. od Krajského úřadu Jihočeského
kraje k možnosti provedení zaplašovacího
odstřelu lovících jedinců kormorána velké-
ho na rybnících ve vlastnictví žadatele.
Rada vzala na vědomí Rozhodnutí o povo-
lení výjimky Krajského úřadu Jihočeského
kraje ze dne 12.2. 2009.

� 13. Žádost o ponechání vzniklého
zisku za rok 2008
Rada obdržela žádost Základní školy v No-
vých Hradech o ponechání vzniklého zisku
v hodnotě 122 510,- Kč na pokrytí potřeb
provozu v roce 2009. Tento zisk vznikl tím,
že nebyly realizovány naplánované opravy
základní školy, které byly pozastaveny z dů-
vodu úspěšnosti žádosti města o dotaci z
ROP NUTS II Jihozápad. Rada vzala na
vědomí rozbor hospodaření ZŠ Nové Hra-
dy a souhlasila s ponecháním vzniklého
zisku v hodnotě 122 510,- na pokrytí potřeb
provozu v roce 2009.

� 14. Vyúčtování příspěvku na LSPP
v Trhových Svinech
Rada obdržela dopis Města Trhové Sviny
s vyúčtováním příspěvku na provoz Lékař-
ské služby první pomoci v Trhových Svi-
nech. Výše příspěvku je stanovena dle počtu
pacientů z našeho města ošetřených Lékař-
skou službou první pomoci v Trhových
Svinech. Rada souhlasila s vyúčtováním
příspěvku na provoz Lékařské služby první
pomoci v Trhových Svinech na základě vy-
účtování Města Trhové Sviny.

� 15. Žádost o stanovení nájemného
na veřejné parkoviště
Rada obdržela žádost o stanovení ceny ná-
jemného na veřejném parkovišti u hotelu
Máj v Nových Hradech od společnosti Re-
zidence Nové Hrady a.s. Rada pověřila sta-
rostu dalším jednáním o ceně nájemného
s touto společností.

� 16. Jednání s Českou poštou s.p.
Pan starosta podal informaci o jednání
s Českou poštou s.p. ve věci rozšíření pra-
covní doby Pošty v Nových Hradech o so-
botní dopolední službu veřejnosti a uzavření

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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pobočky v Byňově. Česká pošta z důvodu
malé využitelnosti neplánuje znovuotevře-
ní pobočky v Byňově, veškeré její služby
zajišťuje prostřednictvím "motorizované-
ho doručitele". Sobotní provoz v pobočce
Nové Hrady by byl možný za předpokladu
zkrácení pracovní doby v průběhu týdne.
Starosta dále podal informaci o možnosti
využití služeb prostřednictvím "motorizo-
vaného doručitele", která bude zveřejněna
v Novohradském zpravodaji. Rada vzala na
vědomí informaci starosty města o jednání
s představiteli České pošty, s.p.

� 17. Smlouva o dílo
Rada projednala Smlouvu o dílo mezi Měs-
tem Nové Hrady a Obchodní společností
Tangenta – B, spol.s.r.o. České Budějovi-
ce. Rada na základě článku XIII odstavec 1
– podstatné zkrácení finančních dotačních
prostředků navrhla odstoupení od této
smlouvy. Rada pověřila starostu a tajemní-
ka vyhlášením nového výběrového řízení
na zhotovitele díla "Město Nové Hrady –
Rekonstrukce školní jídelny a družiny
v movité kulturní památce"

� 18. Žádost o pronájem pozemku
Rada projednala žádost o pronájem části
pozemku parc. č. 320/1 v lokalitě pod Zá-
meckým v k.ú. Nové Hrady. Vytýčení vý-
měry 1217 m2 bylo provedeno firmou Ing.
Jiří Franěk, České Budějovice. Rada sou-
hlasila s pronájmem části pozemku parc. č.
320/1 v k.ú. Nové Hrady za cenu 1 Kč /
m2/rok.

� 19. Studie nového areálu TSM
Rada byla ředitelem Technických služeb
města seznámena se studií nového areálu
TSM ve Vilové čtvrti, kterou zpracovala ar-
chitektonická kancelář SP Studio s.r.o. Bu-
dějovická 58, Český Krumlov, zastoupená
Ing. Pavlem Pechou. Vypracovaný návrh
bude sloužit jako výchozí materiál pro řeše-
ní zkvalitnění zázemí pracovníků TSM
a vhodnější uložení využívané techniky.
Rada vzala na vědomí studii nového areálu
TSM Nové Hrady ve Vilové čtvrti.

� 20. Hodnotící zpráva MAS
Sdružení Růže
Rada obdržela hodnotící zprávy MAS Sdru-
žení Růže k projektům "Revitalizace veřej-
ných prostranství města Nové Hrady",
"Rozvoj vzdělávacích kapacit města Nové
Hrady" a "Bezpečně do školy".

� 21. Dofinancování příspěvku na výkon
státní správy pro obce – 2009
Rada obdržela dopis Krajského úřadu Jiho-
českého kraje s oznámením dotace – dofi-
nancování příspěvku na výkon státní správy
pro obce na rok 2009 ve výši 326 402,- Kč.
Rada vzala na vědomí poskytnutí prostřed-
ků ve výši 326 402,- Kč na dofinancování

příspěvku na výkon státní správy pro obce
na rok 2009 od Ministerstva financí.

� 22. Nájemné dohodou – byty v Nových
Hradech
Rada projednala zvýšení nájmu u bytů ve
vlastnictví Města Nové Hrady, které byly
pronajaty na základě dohody. Nájemné
u bytů ve vlastnictví Města Nové Hrady je
upravováno vzhledem k platnosti nového
zákona o nájemném na rok 2009. Rada sou-
hlasila s úpravou nájemného v bytech ve
vlastnictví Města Nové Hrady.

� 23. Uzavírka silnice II/ 154
v obci Šalmanovice
Rada města projednala žádost týkající se
uzavírky silnice II/154 v obci Šalmanovice.
Rada vzala realizaci rekonstrukce komuni-
kace na vědomí, souhlasila s návrhem uza-
vírky a upozornila, že bude nutno v době
realizace akce "Průtah Údolím" obě akce
koordinovat.

Zápis ze 6. schůze rady města
ze dne  23.2.2009

� 1. Rozpočet 2009
Rada projednala návrh rozpočtu Města
Nové Hrady na rok 2009. Tento návrh byl
projednán ve finanční komisi dne 3.2. a
11.2.2009. Rada souhlasila s rozpočtem
Města Nové Hrady na rok 2009 a pověřila
tajemníka jeho zveřejněním na úřední desce
a rozesláním zastupitelům města. Rada po-
stoupila projednání rozpočtu 2009 na jedná-
ní zastupitelstva Města Nových Hradů.

� 2. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Komise sociálních věcí a zdravotnictví ze
dne 23.2. 2009. Komise na svém jednání
projednala žádost o výměnu bytu 0 + 1 za
uvolněný byt 1+1 č. 20 v DPS Nové Hrady
manželů Lombartových a doporučila přidě-
lení tohoto bytu žadatelům. Rada vzala na
vědomí zápis z jednání Komise SVaZ ze
dne 23.2.2009. Rada souhlasila s přiděle-
ním bytu 1 + 1 č. 20 v DPS Nové Hrady
manželům Lombartovým, kteří úžívali byt
0 + 1 v DPS  od srpna 2001.

� 3. Projekt "Vzdělávací a znalostní základ-
na moderního technického, přírodověd-
ného a ekonomického myšlení: využití
středoevropských kořenů moderní příro-
dovědné filozofie"
Rada byla starostou a radním Mgr. M. Jaro-
límkem seznámena s projektem "Vzdělávací
a znalostní základna moderního technické-
ho, přírodovědného a ekonomického myšle-
ní: využití středoevropských kořenů moderní
přírodovědné filozofie", který byl připraven
ve spolupráci s Jihočeskou univerzitou a
Bohmerwaldmuseem Vídeň. Tento projekt
navazuje na první společný projekt Po sto-
pách společné historie. Vedoucím projektu
(tzv. lead partner) bude Jihočeská univerzi-
ta, Město N. Hrady a Bohmerwaldmuseum
Vídeň jsou partnery projektu. Projektová

žádost bude podána v rámci programu
"Evropská územní spolupráce Rakousko –
Česká republika 2007 – 2013". Celkový
rozpočet projektu je 118 046,- EUR, Měs-
to Nové Hrady by v případě přidělení do-
tace realizovalo v rámci projektu aktivity
v rozsahu 50 400,-EUR (částečná rekon-
strukce budovy bývalého Statku, vybavení
nábytkem, digitalizační centrum, překlad
knihy A. Teichla o historii města atd.).
Rada souhlasila s podáním žádosti a s před-
financováním projektu v rozsahu aktivit
Města Nové Hrady v rámci projektu v pří-
padě získání finanční podpory. Rada sou-
hlasila s dofinancováním podílu Města
Nové Hrady v rámci projektu ve výši 10 %
ze způsobilých výdajů podílu Města Nové
Hrady tj. 5 040,- EUR. Rada pověřila sta-
rostu a radního Mgr. M. Jarolímka koordi-
nací finálních příprav projektové žádosti a
podáním žádosti ve spolupráci s dalšími
partnery projektu.

Zápis ze 7. schůze rady města
ze dne 2.3.2009

� 1. Zpráva o  výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2008
Rada obdržela Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření Města Nové Hrady za
rok 2008 od Krajského úřadu Jihočeského
kraje, oddělení přezkumu a metodiky hos-
podaření obcí s výrokem auditora – nebyly
zjištěny závažné chyby a nedostatky. Rada
vzala na vědomí Zprávu o výsledku pře-
zkoumání hospodaření za rok 2008 a sou-
hlasila s udělením odměn za provedenou
kontrolu dle návrhu tajemníka.

� 2. Dodatek č. 1 a č. 2 Smlouvy
o budoucí smlouvě – Rezidence
Nové Hrady
Rada projednala návrh Dodatku č. 1 Smlou-
vy o smlouvě budoucí mezi Městem Nové
Hrady a společností Rezidence Nové Hrady
a.s. Tímto dodatkem se mění a doplňuje
lhůta pro uzavření kupní smlouvy z data
1.1. 2009 na dobu do 1.1. 2017. Dodatek
č. 2 nájemní smlouvy řeší trvání nájmu, a to
do data 1.1.2017. Rada souhlasila s Dodat-
kem č. 1. Smlouvy o budoucí smlouvě a
Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy mezi Měs-
tem Nové Hrady a společností Rezidence
Nové Hrady a.s. a postoupila je k projedná-
ní na jednání zastupitelstva.

� 3. Czech POINT
– rozšíření a žádost o dotaci
Tajemník MěÚ informoval radu města
o rozšíření služeb Czech POINTu a mož-
nosti požádání o dotaci ve výši 58 529,-Kč
(podíl města ve výši 10 281,-Kč) na upgra-
de Czech POINTu, která může být použita
na dovybavení kanceláře poskytující služby
CZECH POINT. K podání žádosti o dotaci
je nutné usnesení zastupitelstva města, kte-
ré musí schválit Podmínky Rozhodnutí
o poskytnutí dotace v rámci Integrovaného
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operačního programu, prioritní osa 2, ob-
last intervence 2.1 v rámci výzvy č. 02
"eGovernment v obcích – Czech POINT".
Rada souhlasila s podáním žádosti o dota-
ci na upgrade Czech POINTu a postoupila
zastupitelstvu ke schválení Podmínky
Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci In-
tegrovaného operačního programu, priorit-
ní osa 2, oblast intervence 2.1 v rámci výzvy
č.02 "eGovernment v obcích – Czech
POINT".

� 4. Koncept územní studie – lokalita
Jižní město
Rada byla starostou města seznámena s kon-
ceptem územní studie pro lokalitu Jižní měs-
to, který zpracoval ing. arch. J. Daněk –
projektový ateliér AD, s.r.o. Rada souhlasi-
la s návrhem a postoupila jej k projednání
zastupitelstvu. Po schválení zastupitel-
stvem by měl být dán pokyn zpracovateli
k dopracování územní studie.

� 5. Stanovení odměn za výkon funkce
členům výborů
Rada projednala návrh stanovení jednorá-
zové odměny za výkon funkce členům vý-
borů, kteří nejsou členy zastupitelstva
města Nové Hrady. Rada souhlasila s návr-
hem a postoupila jej ke schválení na jednání
zastupitelstva města.

� 6. Rozhodnutí o určení hranic pozemků
v k.ú. Nové Hrady
Rada města obdržela Rozhodnutí Minister-
stva zemědělství, Pozemkového úřadu Čes-
ké Budějovice o určení hranic pozemků
v katastrálním území Nové Hrady v souvis-
losti s řízením o komplexních pozemko-
vých úpravách v k.ú. Nové Hrady. Rada
vzala na vědomí Rozhodnutí o určení hranic
pozemků v k.ú. Nové Hrady od Pozemko-
vého úřadu České Budějovice.

� 7. Změna průběhu katastrální hranice
Rada obdržela Rozhodnutí o změně průběhu
části katastrální hranice mezi katastrálním
územím Údolí u Nových Hradů a katastrál-
ním územím Nové Hrady od Katastrálního
úřadu pro Jihočeský kraj, katastrálního pra-
coviště České Budějovice. Rada vzala na
vědomí Rozhodnutí o změně průběhu ka-
tastrální hranice mezi katastrálním územím
Údolí u Nových Hradů a katastrálním úze-
mím Nové Hrady.

� 8. Nabídka prací na údržbu
v NPP Ter. Údolí pro rok 2009
Rada obdržela nabídku prací na údržbu za-
řízení v NPP Terčino údolí pro rok 2009 od
Českého svazu ochránců přírody, základní
organizace Nové Hrady. Celoroční údržbo-
vé práce budou zahájeny v měsíci dubnu a
ukončeny v měsíci říjnu 2009. Bude se jed-
nat o práce spojené s opravou, nátěrem roz-
vozem a montáží laviček a odpadových košů

dále o práce spojené s údržbou náhonu na
vodopád v NPP Terčino údolí. V nabídce je
naplánována též údržba komunikace od kři-
žovatky Hamr po Lázničky v délce 450 m.
Rada souhlasila s nabídkou prováděných
prací v NPP Terčino údolí s tím, že údržba a
oprava místní komunikace od křižovatky
Hamr po Lázničky bude provedeno do
30.6.2009. O další údržbě této komunikace
bude rozhodnuto na základě přidělení či
nepřidělení dotace na rekonstrukci této ko-
munikace.

� 9. Žádost o umístění energetického
zařízení
Rad projednala žádost společnosti Fiera a.s.
Jindřichův Hradec o povolení umístění
elektrického zařízení na stavbu "Údolí K
270/4 p. Hobizal - kabel NN v k.ú. Údolí".
Stavba se bude prováděna na pozemku par.
č. 1440/1 v k.ú. Údolí a jedná se o překop
této místní komunikace. Rada nesouhlasila
s navrhovaným řešením od společnosti Fie-
ra a.s. Jindřichův Hradec vzhledem k tomu,
že Město Nové Hrady podalo návrh na jiný
způsob umístění elektrického zařízení v k.ú.
Údolí.

� 10. Kontrolní protokol – Nejvyšší
kontrolní úřad
Rada obdržela Kontrolní protokol o kontro-
le č. 08/25 od Nejvyššího kontrolního úřa-
du, územní odbor X, České Budějovice.
Kontrole bylo podrobeno splnění všech sta-
novených podmínek pro přiznání a poskyt-
nutí dotace v rámci opatření LEADER + .
Kontrola byla provedena u projektů "Cesta
za kulturou", "Řezbářské sympozium". Pro-
vedenou kontrolou bylo zjištěno, že hodno-
cené projekty byly uskutečněny v souladu
s pravidly LEADER. Rada vzala na vědomí
Kontrolní protokol o kontrole prováděné
Nejvyšším kontrolním úřadem v rámci
opatření LEADER.

� 11. Zápis z  valné hromady TJ Sokol
Rada obdržela zápis z valné hromady TJ
Sokol Nové Hrady ze dne 14.2. 2009. Rada
vzala na vědomí zápis z valné hromady TJ
Sokol Nové Hrady ze dne 14.2. 2009.

� 12. Projekty MAS Sdružení Růže
Pan starosta informoval radu o podpoře vy-
braných projektů zařazených do 2. výzvy
MAS Sdružení Růže. Jedná se o projekty
"Revitalizace veřejných prostranství města
Nové Hrady", "Rozvoj vzdělávacích kapa-
cit města Nové Hrady" a "Bezpečně do
škol". Rada vzala na vědomí přehled vy-
braných projektů 2. výzvy MAS Sdružení
Růže a pověřila starostu a Investiční odbor
MěÚ N. Hrady přípravou realizace projektů.

� 13. Nabídka služeb KP projekt s.r.o.
Rada obdržela cenovou nabídku služeb KP
projektu s.r.o. na znovupodání žádosti
o dotaci z operačního programu ROP
NUTS II Jihozápad na projekt "Obnova ve-
řejných prostranství a zázemí pro volnoča-
sové aktivity obyvatel města Nové Hrady".

Rada vzala na vědomí nabídku služeb KP
Projekt s.r.o ze dne 25. 2. 2009.

� 14. Výběrové řízení
Pan starosta seznámil radu s výsledky výbě-
rového řízení na vnitřní vybavení Českého
domu v rámci projektu "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvalit služeb veřej-
né správy v Nových Hradech". Výběrové
řízení provedla Finanční komise dne 25.2.
2009. Finanční komise doporučila jako nej-
vhodnější nabídku firmy Daniel Charvát,
Nové Hrady. Rada souhlasila s doporuče-
ním Finanční komise, souhlasila s návrhem
smlouvy o dílo a pověřila starostu jejím
podpisem.

� 15. Žádost o koupi pozemků v k.ú. Údolí
u Nových Hradů
Rada obdržela žádost o povolení k odkupu
pozemků - St. 51 o výměře 454 m2 a parc.č.
679 o výměře 1627 m2 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů od Marie Štaifové, Bezdrevská
12 České Budějovice. Rada pověřila sta-
rostu svoláním místního šetření za účasti
Osadního výboru Údolí, CHKO Blanský
les a žadatelky za účelem vyjasnění podmí-
nek možného prodeje pozemků.

� 16. Žádost o koupi pozemku
v k.ú. Nakolice
Rada obdržela žádost o prodej pozemku
parc. č. 73/1 o výměře 3893 m2 v k.ú. Nako-
lice od Sergeje Veličkova, bytem Fr. Šrám-
ka 3, České Budějovice. Nová žádost byla
upřesněna poskytnutím záruk ze strany ža-
datele z důvodu kontroly nakládání s poze-
mkem po případném prodeji. Rada vzala
žádost na vědomí a pověřila starostu svolá-
ním místního šetření na předmětné parcele
za účasti Osadního výboru, zástupce Města
Nové Hrady a žadatele.

� 17. Žádost o snížení nájemného
Rada obdržela žádost o snížení nájemného
v prodejně obnošeného šatstva umístěné
v domě čp. 11 v Nových Hradech od nájem-
ce Stanislavy Kuklišové, Rychnov u No-
vých Hradů 67 z důvodů nízkých tržeb
u prodávaného sortimentu zboží. Rada po-
věřila tajemníka jednáním s nájemcem
o možném snížení nájemného v roce 2009.

� 18. Zdůvodnění nepřijetí do pracovního
poměru   MŠ Nové Hrady
Rada obdržela písemné zdůvodnění ředitel-
ky MŠ Nové Hrady paní E. Heřmanové ve
věci nepřijetí paní J. Hejtmánkové do pracov-
ního poměru. Rada již dříve konstatovala, že
rozhodnutí o přijetí je plně v kompetenci ře-
ditelky MŠ, přijetí jiné pracovnice na místo
učitelky MŠ bylo v souladu s platnou legis-
lativou. Rada vzala na vědomí písemné
zdůvodnění ve věci nepřijetí paní J. Hej-
tmánkové do pracovního poměru v Mateř-
ské škole Nové Hrady.

� 19. Žádost o vyjádření
Rada obdržela žádost o vyjádření k navýše-
ní kapacity Mateřské školy Nové Hrady a
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následné podání žádosti o provedení změny
v Rejstříku škol a školských zařízení podle
§ 146 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
od ředitelky MŠ Nové Hrady. Navýšení
kapacity je požadováno na 105 dětí, v rej-
stříku škol je kapacita 100 dětí. Rada sou-
hlasila s navýšením kapacity v Mateřské
škole Nové Hrady na 105 dětí za předpo-
kladu souhlasného stanoviska Krajské hy-
gienické stanice Jihočeského kraje.

� 20. Žádost o vyjádření
Rada obdržela žádost o vyjádření ke kapaci-
tě Školní stravovny Mateřské školy Nové
Hrady a následné podání žádosti o provede-
ní změny v Rejstříku škol. Navýšení kapaci-
ty Školní stravovny je požadováno na
105 dětí z důvodů uvedení souladu s kapaci-
tou Mateřské školy. Rada souhlasila s navý-
šením kapacity Školní stravovny Mateřské
školy Nové Hrady na počet 105 dětí za
předpokladu souhlasného stanoviska Kraj-
ské hygienické stanice Jihočeského kraje.

� 21. Podání žádosti o dotaci – ZTV
Pod Zámeckým, větev D
Rada byla seznámena s přípravou prací
spojených s podáním žádosti o podporu
z Ministerstva pro místní rozvoj České re-
publiky (MMR) na přípravu ZTV Pod Zá-
meckým – větev D pro 6 stavebních parcel
v lokalitě Pod Zámeckým, které byly na
konci roku 2008 odkoupeny od paní B. Kre-
besové a pana K. Chalupy Rada vzala na
vědomí přípravu žádosti, souhlasila s jejím
podáním a pověřila starostu finálním dopra-
cováním a podáním žádosti k Ministerstvu
pro místní rozvoj České republiky.

� 22. Pronájem nebytových prostor
Rada obdržela přehled nákladů potřebných
k otevření provozovny občerstvení od paní
Gabriely Jandové. Po provedeném místním
šetření rada souhlasila s provedením nejnut-
nějších úprav jako oprava omítek, vymalo-
vání a provedení revize elektroinstalace.

Rada pověřila starostu a tajemníka Měú
dalším jednáním s paní G. Jandovou ve věci
uvažovaného pronájmu nebytových prostor
v domě čp. 13 v N. Hradech.

� 23. Smlouva o nájmu technického zařízení
Rada obdržela návrh Smlouvy o nájmu
technického zařízení mezi Městem Nové
Hrady a společností Rezidence Nové Hrady
a.s. o využití části anténního stožáru na ob-
jektu čp. 79 v České ulici (Český dům)
k umístění předávacího zařízení propojující
objekt Rezidence s parkovištěm zřízeným
na zpevněné ploše parc. č. 816/10 v k.ú.
Nové Hrady. Zařízení bude sloužit k přená-
šení signálu z bezpečnostních kamer sníma-
jících provoz parkoviště. Rada souhlasila
s pronájmem části anténního stožáru k umís-
tění předávacího zařízení a pověřila tajem-
níka zveřejněním záměru o pronájmu.

� 24. Žádost o umístění značky
Rada obdržela žádost o umístění dopravní
značky B 29 – Zákaz zastavení s dodatko-
vou tabulkou – Výjezd hasičských vozidel
mezi hasičskou zbrojnicí Nové Hrady v uli-
ci Komenského 391 a bytovým domem č.p.
233 od Sboru dobrovolných hasičů Nové
Hrady. O umístění značky je žádáno z dů-
vodů neustálého parkování 2-3 vozidel
v oblouku před domem č. 181, které ome-
zují a zabraňují ve výjezdu při požárním
poplachu a dalších nutných výjezdech.
Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové Hrady
jednáním s Policií ČR ve věci umístění
značky B 29 s dodatkovou tabulkou mezi
hasičskou zbrojnici v Nových Hradech a
bytový dům čp. 233.

� 25. Řidičské oprávnění – SDH Údolí
u Nových Hradů
Rada byla starostou města informována
o žádosti SDH Údolí u Nových Hradů na fi-
nancování řidičského oprávnění skupiny C
pro jednoho člena SDH z důvodu nedostat-
ku řidičů pro výjezd k zásahům. Rada sou-
hlasila s návrhem na rozdělení pořizovacích
nákladů na řidičské oprávnění s tím, že po-

lovinu nákladů uhradí žadatel, druhou
polovinu uhradí Město Nové Hrady.

Zápis z 8. schůze rady města ze dne 6.3. 2009

� 1. Výběrové řízení – akce "Stavební prá-
ce související s úpravou vnitřních pros-
tor budovy Českého domu" – ROP
NUTS II Jihozápad
Rada byla seznámena s výsledky hodnotící
komise v rámci výběrového řízení na zhoto-
vitele akce "Stavební práce související
s úpravou vnitřních prostor budovy České-
ho domu", která je realizována v rámci pro-
jektu "Investice pro integrovaný rozvoj
kultury a kvality služeb veřejné správy
v Nových Hradech". Výběrové řízení pro-
vedla na základě mandátní smlouvy Sta-
vební poradna, s. r. o. V rámci výběrového
řízení bylo osloveno 5 firem, v řádném ter-
mínu zaslaly nabídku firmy Lesostavby
Třeboň, a. s. a Stavcent, a. s. Hodnotící ko-
mise vybrala jako nejvýhodnější nabídku
firmy Stavcent, a. s., která požadované dílo
nabízí za cenu 864 584,-Kč včetně DPH.
Rada souhlasila s výběrem firmy Stavcent,
a. s. jako zhotovitelem díla "Stavební práce
související s úpravou vnitřních prostor bu-
dovy Českého domu" a pověřila starostu
podpisem smlouvy o dílo.

� 2. Dodatek č. Smlouvy o dílo – Příprava
přízemních prostor pro umístění Czech
pointu
Rada byla seznámena s návrhem Dodatku
č.1 Smlouvy o dílo mezi Městem N. Hrady
a zhotovitelem firmou Stavcent, a.s. J. Hra-
dec pro akci Příprava přízemních prostor
pro umístění Czech pointu, která je realizo-
vána v rámci projektu "Investice pro integ-
rovaný rozvoj kultury a kvality služeb
veřejné správy v Nových Hradech". Dodat-
kem je řešena změna termínu zahájení a do-
končení realizace díla, který byl po dohodě
smluvních stran posunut z provozních dů-
vodů. Rada souhlasila s Dodatkem č. 1
Smlouvy o dílo mezi Městem N. Hrady a
zhotovitelem firmou Stavcent, a.s. J. Hra-
dec a pověřila starostu jeho podpisem.

ZÁPIS z 19. veřejného jednání zastupitelstva
města v Nových Hradech dne 12. března 2009

Přítomni: p. Šlenc, p. Mgr. Hokr, p. Mgr. Ja-
rolímek, p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Sý-
kora, p. Vicány, p. Ing. Štangl, p. Brychta,
Ing. Kříha, p.  Ing. Kasan, p. Kollmann,

Omluveni: p. Strnad, p. Dorotovič, p. Kučera

Celkem bylo přítomno 12 členů zastupitelstva,
zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Měst-
ského úřadu

Zasedání se konalo od 18.00 hodin v sále "Ko-
želužny" v Nových Hradech, jednání zahájil a
vedl starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 12 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že

zápis z 18. zasedání byl řádně ověřen a
zveřejněn a byla vůči němu vznesena námit-
ka podaná Ing. Kříhou. Pan starosta sdělil,
že podle jeho názoru se jedná spíše o přepis
jednání než o zápis z jednání. Pan Sýkora
oznámil, že jako ověřovatel zápisu tento kon-
troloval podle svých poznámek a zápis pode-
psal, protože se domnívá, že plně vystihoval
průběh jednání. Pan starosta konstatoval, že
zápis může být doplněn dle návrhu Ing. P. Kří-
hy. Doplnění zápisu z jednání 18. zasedání za-
stupitelstva dle návrhu pana Ing. Kříhy bylo
schváleno 12 hlasy.

Pan starosta seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva a požádal o doplnění
jednání zastupitelstva o následující body: 4 -

Poskytnutí dotace "eGovernment v obcích -
CzechPoint". 5 - Dodatek smlouvy č. 1 a 2 -
Rezidence a.s., 6 - Návrh konceptu územní
studie Jižní město, 7 - odměny členům výborů
zastupitelstva 8 - Veřejná sbírka. Pan Ing. Kří-
ha navrhl další doplnění programu o bod č. 9
Revokace schválení rozpočtové změny č. 5.
Žádné další doplnění programu z řad zastupi-
telů nebylo podáno.
O doplnění jednotlivých bodů bylo hlasováno
jednotlivě. Bod 4 - 11 pro návrh, 1 zastupitel
se zdržel hlasování, bod 5 - 8 pro, 4 se zdrželi,
bod 6 - 8 pro, 4 se zdrželi, bod 7 - 9 pro, 3 se
zdrželi, bod 8 - 11 pro, 1 se zdržel, bod 9 - 4
pro, 7 proti, 1 se zdržel - bod 9 nebyl na zákla-
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dě tohoto hlasování doplněn do programu
jednání.

Program 19. zasedání byl schválen 12 hlasy.

Dále pan starosta navrhl složení návrhové ko-
mise. Návrhová komise ve složení: pan Ing.
Štangl, Ing. Kasan, p. Sýkora byla schválena
9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen pan Ing. Kasan.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
19. jednání zastupitelstva: Mgr. Pospíšilová a
Mgr. Jarolímek – schváleno 10 hlasy, 2 zastu-
pitelé se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 18. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na
plnění tohoto usnesení a uvedl v jakém sta-
diu rozpracovanosti se nalézají jednotlivě
přednesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomí-
nek a schválilo předloženou kontrolu usne-
sení z 18. veřejného jednání zastupitelstva
12  hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o žádosti společnosti E.ON Distribu-
ce, a.s. České Budějovice o povolení pro
realizaci stavby energetického zařízení na
pozemku parc. č. KN 1906/1 v k.ú. Byňov
na základě Smlouvy o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení práva odpoví-
dajícího věcnému břemenu pro stavbu
"Štiptoň Kapinos – zahuštění TS" za jedno-
rázovou úplatu 10.000,- Kč a pověřilo sta-
rostu podpisem příslušné smlouvy 11 hlasy,
1 se zdržel.

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o Smlouvě o budoucí smlouvě o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností
E.ON Distribuce a.s. pro realizaci stavby
"Štiptoň, K 1518 - p. Tancer – přípojka
NN". Stavbou bude zatížen pozemek parc.
č. PP 1484 v k.ú Štiptoň. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu pro stavbu "Štiptoň K 1518 –
Tancer - přípojka N" za jednorázovou úpla-
tu 10.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem
příslušné smlouvy 12 hlasy.

2.3. Pan starosta Mgr. Hokr informoval za-
stupitele o Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce a.s. pro realizaci
stavby "K 829/81- p. Sladký - kabel NN".
Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.
KN 829/25 a PK 809/1 v k.ú. Nové Hrady.
Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí

smlouvě o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu pro stavbu "K 829/81- p.
Sladký – kabel NN ". za jednorázovou úpla-
tu 10.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem
příslušné smlouvy 12 hlasy.

2.4. Pan starosta Mgr. Hokr informoval za-
stupitele o Smlouvě o budoucí smlouvě
o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a spo-
lečností E.ON Distribuce a.s. pro realizaci
stavby "Nové Hrady, Motor – odběratelská
TS". Stavbou bude zatížen pozemek par. č.
1011/1 v k.ú. Nové Hrady. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břeme-
nu pro stavbu "Nové Hrady, Motor –
odběratelská TS" za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem
příslušné smlouvy 12 hlasy.

2.5. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastu-
pitele o možnosti nákupu pozemků parc. č.
840 o výměře 11 991 m2 par. č. 842/1 o vý-
měře 1493 m2 vše v k.ú. Vyšné za celkovou
cenu 150.000,- Kč od společnosti Blatecká
lesní, s.r.o. Praha 10. Rada projednávala na-
bídku ke koupi lesních pozemků na svých
jednáních dne 17.12.2008, 19.1.2009 a
16.2.2009. Po provedeném místním šetření
za účasti pana Ing. Kasana a pana Ing. Hu-
berta Švarce a jejich doporučení rada sou-
hlasila s nabídkou ke koupi lesních pozemků
od společnosti Blatecká lesní vzhledem k
tomu, že se jedná převážně o borové porosty
ve stáří 110 až 130 let se zásobou dřeva 300
m3. Nabízené pozemky sousedí po celé dél-
ce s pozemky v majetku Města Nové Hra-
dy. Pan Ing. Štangl sdělil že je v pořádku
starost města o nákup tohoto majetku, ale
cena je téměř 50 % z ceny znaleckého po-
sudku, vzhledem k tomu, že v minulosti se
lesní pozemky nakupovaly kolem 40 % z
odhadní ceny, navrhuje pan Ing. Štangl
cenu 130. 000,-. Pan starosta se domnívá, že
cena plně odpovídá vzhledem k zásobám
dřeva a skutečnosti, že dojde ke sloučení
pozemků do jednoho celku a dle sdělení les-
ního hospodáře dojde k značnému zjedno-
dušení starosti o tyto pozemky, zejména
poškození majetku města v případě prodeje
jinému zájemci a provedení případné těžby
dřeva novým majitelem. Pan Ing. Kasan vy-
světlil, že pozemky navržené ke koupi jsou
zcela vklíněny do pozemků ve vlastnictví
města a vzhledem k výtěžnosti pozemku je
cena plně odpovídající. Dále upřesnil, že na
těchto pozemcích je provedena výsadba
mladých stromků (bukové kotlíky). Pan
Ing. Štangl opět připomněl, že cena lesního
pozemku je podle jeho názoru vysoká a
měla by se pohybovat v kolem 40 %. Pan
starosta se domnívá, že cena lesních poze-
mků dle návrhu je v pořádku, byla potvrze-
na odborníky a byla by škoda tyto pozemky
nezískat.
Bylo hlasováno o protinávrhu pana Ing.
Štangla na koupi lesních pozemků v maxi-

mální ceně 130 000,- Kč. 4 zastupitelé
hlasovali pro, 8 zastupitelů se zdrželo hla-
sování. Protinávrh pana Ing. Štangla na ná-
kup lesních pozemků parc. č. 840 o výměře
11 991 m2 par. č. 824/1 o výměře 1493 m2

vše v k.ú. Vyšné za celkovou cenu
130 000,- nebyl schválen.
Zastupitelstvo schválilo nákup lesních po-
zemků parc. č. 840 o výměře 11 991 m2 par.
č. 842/1 o výměře 1493 m2 vše v k.ú. Vyšné
za celkovou cenu 150.000,- Kč od společ-
nosti Blatecká lesní, s.r.o. Praha 10 a pově-
řilo starostu podpisem kupní smlouvy. Pro
návrh hlasovalo 8 zastupitelů, 2 byli proti, 2
se zdrželi.

3. Rozpočet města pro rok  2009
Pan starosta Mgr. Hokr seznámil přítomné
zastupitele s obsahem předkládaného návr-
hu rozpočtu města pro rok 2009. Konstato-
val, že rozpočet byl sestaven v příjmech
71 mil. Kč a výdajích 69 mil. Kč s tím, že
přebytek hospodaření minulých let ve výši
8 mil. Kč nebude zahrnut do rozpočtu. Sdě-
lil, že rozpočet byl projednáván na několika
jednáních finanční komise, že byl řádně vy-
věšen na úřední desce a že k němu nebyly
vzneseny žádné připomínky z řad občanů.
Pan starosta dále oznámil, že rozpočet je
takto sestaven hlavně z důvodů možné-
ho krácení daňové výtěžnosti na úroveň
roku 2008 a plánovaný přebytek by případ-
ný nedostatek daní vykompenzoval. Výpo-
čet příjmu z daní prováděla renomovaná
finanční a poradenská služba Regionservis -
Ing. Tesař. Pan Ing. Štangl se domnívá, že
stav rozpočtování se neustále zhoršuje, roz-
počet má spoustu vad a chyb, daňové příjmy
jsou nadhodnoceny o 2 až 2,5 mil, podivoval
se nad příjmem z prodeje pozemků a dota-
zoval se proč se neplánuje rekonstrukce ná-
městí. Zdůraznil, že zásoby vody jsou
dostatečné a že není třeba uvažovat o ná-
hradních zdrojích vody, provedení dvou
vrtů ve Veveří je předčasné. Dále se dotazo-
val na penzijní připojištění a dále se dotazo-
val na 3 % z odvodu mezd do sociálního
fondu . Paní Stráská odpověděla, že polož-
ka 6171 5169 příspěvek na stravné a příspě-
vek na penzijní fond a kulturní akce se
účtuje na položku 5499. Ing. Štangl se dále
dotazoval na konkrétní částku 3 % odvodu z
mezd ve výši 121 600,- Kč uvedených
v předloženém návrhu rozpočtu sociálního
fondu. Paní Stráská odpověděla, že převody
vlastním fondům se nerozpočtují a nikdy se
nerozpočtovaly. Pan starosta odpověděl na
dotaz pana Ing. Štangla ohledně příjmů
z nákupu pozemků s tím, že tato položka je
velmi reálná, protože se v roce 2009 před-
pokládá prodej 6 stavebních parcel na poze-
mcích odkoupených od pana Chalupy. Dále
odpověděl na dotaz ohledně rekonstrukce
náměstí, sdělil, že žádost byla podána v roce
2008 do Regionálního operačního progra-
mu a Město Nové Hrady neuspělo. Vzhle-
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dem k tomu, že je připravena veškerá
potřebná dokumentace, bude opět v tomto
roce zažádáno o finanční dotaci na tuto akci.
Dále pan starosta odpověděl na dotaz pana
Ing. Štangla ohledně získání náhradních
zdrojů vody pro Město Nové Hrady. Vy-
světlil, že byla zpracována odborná studie
(Ing. Paštyka – VAK JČ a.s.) a že návrh na
vybudování 2 vrtů ve Veveří v blízkosti stá-
vajícího vodovodu se zdá nejschůdnějším
a ekonomicky nejvýhodnějším řešením.
Zdroje vody z vrtů v Údolí a Byňově nelze
bez vysoké finanční náročnosti realizovat
zhledem k velkým výškovým rozdílům
mezi vrtem a městem Nové Hrady. Pan Ing.
Štangl znovu opakoval svůj názor, že vrty
jsou zbytečné. K diskusi se připojil pan Vi-
cány a sdělil, že vodu je nutné pro město a
občany zajistit i za cenu zastavení dalších
plánovaných akcí. Pan Ing. Štangl vznesl
dotaz na paní Stráskou – položka 125.000,-
je podle jeho názoru narozpočtována divně
a dotazoval se, proč nejsou položky v příj-
mech a výdajích identické. Paní Stráská od-
pověděla, že tyto položky se nerozpočtují.
Pan Ing. Štangl se dále dotazoval na projekt
"Po stopách společné historie". Pan starosta
odpověděl, že dotace pro tuto akci je přizná-
na v měně EUR, projekt je realizován a pro
tento rok je připravována nová expozice a
vydání několika doprovodných publikací.
Pan Ing. Kříha se domnívá, že příjmy z daní
se budou pohybovat o 2 mil Kč méně než
podle rozpočtovaného příjmu a navrhuje
ušetření této částky ve výdajích rozpočtu
2009. Dále se dotazoval na náklady na zho-
tovení kalendáře pro příští rok ve výši
250.000,- a upozornil, že náklady v minu-
losti se pohybovaly mezi 80 000,- Kč až
100 000,- Kč. Dále se dotazoval, proč spo-
lečnost Rožmberk dostává příspěvek z roz-
počtu města, když zde nemá sídlo. Na
dotazy odpověděl pan starosta s tím, že fi-
nanční náklad na zhotovení kalendáře 2009
bude závislý na tom, zda se bude tisknout
jeden nebo 2 kalendáře a dále je celá akce
závislá na zajištění sponzorů. Náklady na
kalendář za rok 2008 byly vyrovnány pře-
bytkem finančních prostředků na prořízení
kalendáře v roce 2007 a získáním příspěvků
od tradičních inzerentů. V letošním roce byl
stolní kalendář bez reklam, kalendář byl ob-
čany velmi dobře přijat a je předpoklad pok-
račování vydávání takovéhoto kalendáře s
tím, že by část nákladů opět pokryli partneři
kalendáře formou reklamy. Na otázku
ohledně sdružení Rožmberk odpověděl pan
starosta. Společnost Rožmberk se stará ce-
loročně o objekt bývalé kovárny, která byla
za poměrně vysokou částku opravena za pe-
níze města a státu. Pan starosta se domnívá,
že je nutné dále investovat do údržby této
kulturní památky a tak zachovat již vybudo-

vané hodnoty. Tato společnost se snaží o
získání dalších finančních prostředků z růz-
ných grantových programů a nečerpá pení-
ze pouze od Města Nové Hrady. Společnost
Rožmberk se také významně podílela na
přípravě grantové žádosti, na jejímž základě
byla získána dotace na nátěr střechy. Pan
starosta připomněl, že příspěvek se posky-
tuje také ZUŠ Trhové Sviny, která nemá
také sídlo na Nových Hradech. Pan Ing.
Kříha se dále dotazoval zda se skutečně na
kalendáři za rok 2007 vydělalo. Pan starosta
odpověděl, že díky sponzorům kteří v roce
2007 přispěli na náklady výroby kalendáře
byl tento ziskový. Pan Albert se dotazoval,
zda částka 100 000,- Kč, která je plánována
na zajištění bezpečnosti v osadě Byňov,
něco přinese a jak se bude využívat signali-
zační zařízení. Pan starosta odpověděl, že
v osadě Byňov byla udělána statistika pro-
vozu v roce 2007 a z této vyplynulo, že
zhruba 30 % projíždějících vozidel porušu-
je v obci vyhlášku nedodržením stanovené
rychlosti. Podle jeho názoru a názoru odbor-
níků na dopravu dojde instalací tabulí měří-
cích rychlost k zlepšení situace v rychlosti
projíždějících vozidel. Pan starosta připus-
til, že se jedná pouze o psychologický efekt.
Pan Albert se domnívá, že stejný efekt má
postavená figurina policisty na krajnici sil-
nice před značkou obce. Pan starosta dopl-
nil, že to není jen naše zkušenost a tyto
světelné značky jsou využívány i v jiných
částech republiky a zahraničí. Pan Ing.
Štangl se domnívá, že nedošlo k vypořádání
jeho požadavků na snížení příjmových po-
ložek tak, aby byl rozpočet roku 2009 vy-
rovnaný a taktéž není vypořádána otázka
sociálního fondu. Pan starosta vyhlásil ve
20hod. 16 min. 15-ti minutovou přestávku
k ujasnění některých stanovisek k projedná-
vanému bodu. Jednání opět pokračovalo
v 20.30 hod. Pan Ing. Štangl dále požadoval
vypuštění položky na provedení vrtů ve
Veveří. Dále se občané dotazovali, proč se
někteří zastupitelé nezúčastnili jednání fi-
nanční komise a proč se různé názory na za-
řazení či nezařazení jednotlivých položek
projednávají až na zastupitelstvu. Paní Ko-
vářová se domnívá, že zastupitelstvo není
finanční komise a že vše mělo být dávno
projednáno. Pan Roule se dotazoval, kdo
vlastně ze zastupitelů je členem finanční
komise. Pan Šlenc připomněl, že rozpočet
města připravuje již 8 let a vadí mu, že ně-
kteří členové finanční komise se projednává-
ní rozpočtu v této komisi vůbec nezúčastnili.
Pan Ing. Kříha odpověděl, že byl pracovně
zaneprázdněn a pan Ing. Štangl odpověděl,
že finanční komise jsou svolávány pozdě,
týdenní svolání předem je pro něho nedosta-
čující. Pan starosta dal hlasovat o pozměño-
vacím návrhu pana Ing. Štangla změny
u položek : 1111 – snížení o 0,5 milionu Kč,
1121 – snížení o 0,5 milionu Kč a 1211 –
snížení o 1. mil Kč, tedy snížení příjmů
o 2 mil. Kč. Návrh pana Ing. Štangla nebyl

přijat – 7 proti, 1 se zdržel, 4 pro návrh.
Další návrh pana Ing. Štangla na vyřazení
položky na vrty nebyl přijat – 7 proti, 1 se
zdržel, 4 pro návrh. Zastupitelé souhlasili
s nově rozpočtovanou částkou 121 600,- Kč
a její zařazení do výdajů rozpočtu 2009.
Rozpočet Města Nové Hrady pro rok 2009
byl přijat 8 hlasy, 4 proti. Zastupitel-
stvo schválilo rozpočet Města Nových Hra-
dů na rok 2009 v upraveném znění návrhu
předloženého finanční komisí a radou města,
tj. v celkovém objemu 70 957 182,- Kč příjmů
a 69 204 682,- Kč na straně výdajů. Zastupi-
telstvo rozhodlo o tom, že přebytek hospoda-
ření minulých let ve výši 7 910373,45 Kč
nebude zahrnut do rozpočtu. V rámci roz-
počtu stanovilo limit mzdových prostředků,
odvod do sociálního fondu ve výši 3 % z ob-
jemu mzdových prostředků, rozpočet sociál-
ního fondu dle návrhu, částku 150 000,- Kč
(financování) jako splátku vodovodu Ve-
veří a závazný vztah ke zřizovaným orga-
nizacím – Technické služby města Nových
Hradů, Základní škola Nové Hrady a Ma-
teřská škola Nové Hrady k rozpočtu města.
Dále v rámci rozpočtu schválilo příspěvky
občanským sdružením a zájmovým organi-
zacím. Zastupitelstvo zmocnilo radu města
k provádění rozpočtových změn do výše
10 % schváleného rozpočtu města. Zastupi-
telstvo pověřilo finanční komisi přípravou
rozpočtového výhledu na následující 2 roky.

4. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace v rámci Integrovaného
operačního programu "eGovernmet
v obcích – Czechpoint".
Pan starosta informoval zastupitele o mož-
nosti získání finančních prostředků v rámci
Integrovaného operačního programu " eGo-
vernment v obcích – CzechPoint" ve výši
58 529,- Kč na upgrade tohoto programu,
které mohou být použity na dovybavení
kanceláře poskytující služby CzechPoint.
Během projednávání tohoto bodu se vzdálil
pan Ing. Štangl a nehlasoval. Zastupitelstvo
schválilo "Podmínky Rozhodnutí o poskyt-
nutí dotace v rámci Integrovaného operač-
ního programu "eGovernment v obcích –
CzechPoint". Zastupitelstvo pověřilo radu
města přípravou a podáním žádosti o pos-
kytnutí dotace v rámci Integrovaného ope-
račního programu "eGovernment v obcích
– CzechPoint" 11 hlasy, 1 zastupitel ne-
hlasoval.

5. Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí
smlouvě a Dodatek č. 2 – nájemní
smlouvy mezi Městem Nové Hrady
a společností Rezidence Nové Hrady a.s
Pan starosta informoval zastupitele o Do-
datku č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě.
Tímto dodatkem se mění a doplňuje lhůta
pro uzavření kupní smlouvy z data 1.1.2009
na dobu do 1.1. 2017, a to z důvodů deseti-
leté lhůty zákazu prodeje po poskytnuté fi-
nanční dotaci z grantového programu

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6

pokračování na str. 8
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Ministerstva financí ČR. Dále seznámil
s Dodatkem č. 2 nájemní smlouvy mezi
Městem Nové Hrady a společností Reziden-
ce Nové Hrady a.s., který řeší trvání nájmu
a to do data 1.1.2017. Pan Ing. Kříha si ne-
uvědomuje, že by byl pozván na nějaké jed-
nání ohledně smluv s Rezidencí N. Hrady
a.s. a navrhuje placení podle původní
smlouvy a další roky pouze symbolické ná-
jemné za 1,- Kč a domnívá se, že čím dříve
dostaneme peníze za nájemné tím lépe. Pan
Mgr. Jarolímek se domnívá, že symbolická
cena nájmu 1,- Kč se zdá velice podezřelá
pro kontrolní orgány a domnívá se že pří-
padné vysvětlování úpravy ceny ze 2 mil.
korun na 1,- Kč by bylo složité. Pan starosta
dal hlasovat o protinávrhu pana Ing. Kříhy,
který nebyl přijat – 5 proti, 3 se zdrželi
hlasování, 4 pro návrh. Zastupitelstvo
schválilo Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí
smlouvě a Dodatek č. 2 – nájemní smlouvy
mezi Městem Nové Hrady a společností Re-
zidence Nové Hrady a.s. a pověřilo starostu
podpisem příslušných smluv 9 hlasy, 3 se
zdrželi.

6. Návrh konceptu  územní studie
pro lokalitu Jižní město
Pan starosta informoval zastupitelstvo o ná-
vrhu konceptu studie pro lokalitu Jižní měs-
to včetně majetkových poměrů této lokality,
který zpracoval Ing. Arch. J. Daněk - Pro-
jektový atelier AD, s.r.o. Pan Ing. Kříha se
dotazoval na plochu u Olejového rybníka,
vznesl dotaz na využití cesty u pana Lešťi-
anského, a dotazoval se na cenu návrhu a do
jaké hloubky bude zpracovávána další do-
kumentace. Pan starosta odpověděl, že plo-
cha u Olejového rybníka je odpočinková
zóna, využití cesty u pana Lešťianského
není možné z důvodu malé průjezdnosti
(šířka komunikace neopovídá normě pro
obousměrný provoz), tato studie je úvodním
dokumentem, bude dále dopracována dle
požadavků stavebního úřadu pro územní ří-
zení a následné stavební povolení. Pan Ing.
Štangl se dotazoval, jak je plánováno odka-
nalizování terénní vody a zda je počítáno
s čerpací stanicí. Pan starosta odpověděl, že
již proběhly zkoušky výškových poměrů a
že je možné využít přirozeného spádu a no-
vou kanalizaci by mělo být možné připojit
na stávající bez přečerpávací stanice. Pan
Ing. Štangl se dále dotazoval, jak je to
s vlastníky ostatních pozemků. Pan starosta
informoval o průběhu jednání s jednotlivý-
mi vlastníky. Pokud předmětné pozemky
nebudou vykoupeny Městem Nové Hrady,
budou si muset vlastníci pozemků sami za-
investovat provedení inženýrských sítí. Za-
stupitelstvo schválilo návrh konceptu studie
pro lokalitu Jižní město 11 hlasy, 1 proti.

7. Jednorázová odměna za výkon funkce
členům výborů zastupitelstva
Pan starosta seznámil zastupitele s návrhem
odměn za výkon funkce členům výborů,
kteří nejsou členy zastupitelstva Města
Nové Hrady. Návrh stanovení jednorázové
odměny za výkon funkce členům výborů
byl projednán radou dne 2.3.2009. Zastupi-
telstvo schválilo jednorázovou odměnu za
výkon funkce členům výborů, kteří nejsou
členy zastupitelstva dle návrhu rady Města
Nové Hrady 12 hlasy.

8. Veřejná sbírka
Pan starosta informoval zastupitelstvo
o možnosti konání veřejné sbírky podle § 4
zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbír-
kách a o změně některých zákonů za účelem
pořádání kulturních akcí. Sbírka se bude ko-
nat v areálu Státního hradu Nové Hrady. Za-
stupitelstvo schválilo konání veřejné sbírky
podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb. o veřej-
ných sbírkách a o změně některých zákonů
za účelem pořádání kulturních akcí 12 hlasy.

9. Interpelace
Pan starosta seznámil zastupitele s odpověďmi

na interpelace Ing. Kříhy, které byly podány
na posledním jednání zastupitelstva. Pan
starosta předal všem členům zastupitelstva
tyto zpracované odpovědi a dále doplnil od-
pověď na interpelaci týkající se žádostí o do-
tace podaných Městem Nové Hrady v roce
2008 s tím, že v seznamu nebyl uveden pro-
jekt "Po stopách společné historie". Celkem
tedy bylo podáno 35 žádostí a Městu Nové
Hrady se podařilo získat dotace ve výši cca
30 miliónů Kč.

Pan Ing. Kříha předal panu starostovi interpe-
laci s doplňujícími otázkami ve věci perso-
nálního auditu a novou interpelaci ve věci
nahlédnutí do zápisu z rady města. Pan sta-
rosta převzal interpelaci s tím, že na ni pí-
semně odpoví v zákonné lhůtě.

Pan Ing. Kříha ústně interpeloval pana Mgr.
Jarolímka – jakým způsobem byla myšlena
jeho poznámka na posledním jednání zastu-
pitelstva, že město nemělo jiné volby, než
objednat zpracování grantové dokumentace.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že na městě
není nikdo, kdo by byl schopen toto zpraco-
vat. Zpracování žádostí je časově velmi ná-
ročné, sám zpracovával jeden projekt a
v dalším kole projekt na kulturní akce. Do-
mnívá se, že v rámci struktur města nemá
úřad kapacitu na zpracování projektů do
ROP.

Pan Ing. Kříha dále ústně interpeloval pana
Ing. Kasana s dotazem, zda s ním pan sta-
rosta konzultoval objednání a provedení
personálního auditu.

Pan Ing. Kasan odpověděl, že to je rozhodnutí
rady a pan starosta tuto věc konzultoval s ra-
dou a on osobně s tím souhlasil.

Pan Ing. Kříha dále ústně interpeloval pana
Šlence se stejnou otázkou jako na pana Ing.
Kasana.

Pan Šlenc odpověděl, že ano, že vše bylo pro-
jednáváno v radě a že nebyl proti.

Pan Ing. Kříha ústně interpeloval pana Mgr.
Jarolímka se stejným dotazem.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že to bylo kon-
zultováno a že to vřele doporučil. Omlouvá
se za informaci na posledním jednání zastu-
pitelstva, protože se domníval, že byl poří-
zen o této skutečnosti zápis z rady.

Pan Ing. Kříha ústně interpeloval pana Vicá-
nyho se stejnou otázkou jako na všechny
členy rady.

Pan Vicány odpověděl, že to bylo konzulto-
váno a že on osobně navíc požadoval, aby
provedení auditu bylo rozšířeno i o kontroly
práce na počítači a používání telefonů. Pan
Vicány řekl, že starosta konzultoval s ním i
ostatními i zařazení všech zaměstnanců do
provedeného auditu.

10.  Diskuse
Pan Albert a pan Ing. Kříha se dotazovali jed-

notlivých členů rady a zastupitelstva na je-
jich názor ohledně zápisu z jednání rady a
umožnění nahlédnutí do těchto zápisů.

Pan Albert se dále dotázal tajemníka Městské-
ho úřadu, zda si je vědom toho, že nedal na-
hlédnout do zápisu z rady a zda tím nebyl
porušen zákon.

Tajemník MěÚ pan Šulc odpověděl, že byla
s panem starostou dohodnuta forma předání
zápisu a jeho případného vysvětlení panu
Ing. Kříhovi a to na dopoledne v pátek. Zá-
pis byl zaslán panu Ing. Kříhovi v pátek,
proto se domnívá, že zákon nebyl porušen.

Pan Albert se dále dotazoval na stejnou otázku
dalších členů zastupitelstva, kteří se k dané
věci vyjádřili.

Pan Mgr. Jarolímek v této věci odpověděl, že
si myslí, že na poskytnutí informací je
30 denní lhůta a že není nikde napsáno, že
by zápis musel být poskytnut okamžitě.

Ing. Kříha se dále dotazoval na výsledek
jednání se společností VAK JČ a,s. ve
věci navýšení mzdových nákladů v rámci
kalkulace vodného a stočného na rok
2009. Pan starosta odpověděl, že nešlo
o skokový nárůst mezd, ale o celkové na-
výšení mzdových prostředků z důvodů
navýšení pracovního úvazku obsluhy
ČOV Nové Hrady.

Pan Roule se domnívá, že by bylo chybou
podcenit možnosti získání dalších zdrojů
pitné vody vzhledem ke skutečnosti, že
město hodlá v budoucnosti prodávat staveb-
ní parcely a spotřeba vody bude jistě větší.
Dále pan Roule apeloval na ty zastupitele,
kteří se neúčastní jednání finanční komise
z důvodů časového zaneprázdnění, aby tuto
funkci předali někomu jinému.

Jednání ukončil pan starosta. Poděkoval všem
přítomným zastupitelům i občanům města za
účast.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7
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TŘÍDÍME ODPAD
ANEB CO MOŽNÁ O ODPADECH NEVÍTE
Vážení čtenáři, v tomto a v několika následujících vydání zpravoda-

je Vám přiblížíme několik informací z oblasti třídění odpadů, aneb jak
už název napovídá – co možná o odpadech nevíte.
� Odpady z kontejnerů na třídění a ze sběrného dvora jsou odvezeny

na speciální dotřiďovací linky, kde jsou roztříděny na využitelné dru-
hy a předány dalším zpracovatelům. Naopak odpad z popelnic už vy-
třídit nelze a je bez užitku odvezen na skládku.

� Zajistit odpadové služby občanům není levná záležitost. Jen pro
představu, pořízení popelnice na směsný odpad stojí okolo 800 Kč,
kontejner na třídění odpadů nestojí méně než 8 000 Kč. Svozové vo-
zidlo, které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony
korun.

� Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá obchodo-
vat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady spojené se sbě-
rem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky ve všech
městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, nejčastěji
ve výši 500 Kč na osobu za rok, pokryje jen 60 až 80 % nákladů
obce na odpadové hospodářství. Zbytek musí obec či město doplatit
ze svého rozpočtu.

� Velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly (PET). Zá-
kon o obalech, který přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na fir-
my, které je uvádějí na trh. V praxi to znamená, že výrobci, dovozci
nebo plniči obalů platí za každý obal, který uvedou na trh, do společ-
ného systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s třídě-
ním a recyklací obalů. V Česku tento systém provozuje společnost
EKO-KOM, a.s.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ
Vězte, že nefunkční elektrozařízení, stejně jako papír či sklo, nepatří

do běžné popelnice. Pokud se totiž zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, pak skončí na ří-
zené skládce nebo ve spalovně odpadů. Pro životní prostředí to vůbec
není příznivé. Je proto potřeba odevzdávat veškerá elektrozařízení ke
zpětnému odběru do sběrné sítě, která zaručí, že výrobek bude dopra-
ven k recyklaci. Sběrnou síť tvoří zejména sběrné dvory a prodejny
elektrospotřebičů.

Problematiku zpětného odběru elektrozařízení upravuje novela zá-
kona o odpadech, která vstoupila v platnost 13. srpna 2005. Výrobcům
a dovozcům elektrospotřebičů ukládá zajistit a financovat zpětný od-
běr, oddělený sběr a ekologické zpracování použitých elektrických a
elektronických zařízení od občanů i firem. Za tímto účelem založily vý-
znamné firmy z oboru neziskové kolektivní systémy, které organizují
zpětný odběr, oddělený sběr a ekologické zpracování nefunkčních
elektrozařízení.

K financování sběru, svozu a zpracování
elektrozařízení slouží tzv. recyklační příspě-
vek. Jedná se o finanční částku, kterou jsou
výrobci a dovozci elektrozařízení povinni od-
vádět kolektivním systémům na sběr, svoz a
zpracování již nefunkčních elektrozařízení.

Všechna nová elektrozařízení jsou označe-
na symbolem přeškrtnutého kontejneru. Sym-
bol může být umístěn přímo na elektrozařízení,
na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Tak-
to označená elektrozařízení
nepatří do komunálního od-
padu a jejich vyhazování do
kontejneru na směsné odpa-
dy nebo do volné přírody je
přísně zakázáno.

OŽP
PROVOZNÍ DOBA
Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady
St 14.00 – 17.00 hod.
Ne 14.00 – 17.00 hod.

OZNÁMENÍ
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí

oznamuje občanům

HROMADNÉ OČKOVÁNÍ PSŮ
v Nových Hradech a přilehlých osadách

proběhne v následujících termínech:

sobota 18.4.2009
Údolí (před objektem bývalého pivovaru) 9.30 hod. – 9.50 hod.

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

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

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

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

neděle 19.4.2009
Nové Hrady – (radnice) 10.00 hod. – 10.30 hod.

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

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

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

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

Aplikace je hrazena  majitelem psa.

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

Důležité!

K očkování sebou vezměte očkovací průkaz zvířete!

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

OŽP

Svoz odpadu duben 2009
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.
Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle
kontejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.

V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
� na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky – pondělí 20. dubna a úterý 21. dubna
� na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 20. dubna a úterý 21. dubna
� v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 – úterý 21. dubna a středu 22. dubna
� v ulici 5. května – středu 22. dubna a čtvrtek 23. dubna
V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
� v Byňově u bývalého kravína – pondělí 27. dubna a úterý 28. dubna
� na Jakuli na prostranství u hospody – pondělí 27. dubna a úterý 28. dubna
� v Údolí u hasičské zbrojnice – pondělí 27. dubna a úterý 28. dubna
Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.

Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.

Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemi-
kálií, léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).
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MĚSTO NOVÉ HRADY
VYHLAŠUJE GRANTOVÝ

PROGRAM PRO ROK 2009
POZOR! Vyhlášený Grantový program jest na základě nových

Pravidel grantového programu pro rok 2009, která jsou k vyzvednutí
na MěÚ, p. Kříhová (tel.: 386 101 053, e-mail: romanak@novehra-
dy.cz, nebo v elektronické podobě zde www.novehrady.cz.
Město Nové Hrady vyhlašuje Grantový program pro rok 2009 na podporu
rozvoje kultury, sportu a ochrany přírody.

Základní podmínky pro poskytnutí grantu:
– podpora  v roce 2009, na výše uvedené akce konané v termínu

od 1.1.2009 do 31.12.2009
– příspěvek v maximální výši 5 tis. Kč
– podíl žadatele minimálně 30 % pro podprogram AKCE
– podíl žadatele minimálně 10 % pro podprogram MLÁDEŽ
– podpora místních organizací a spolků a akcí konaných v územním ob-

vodu města Nové Hrady, tj. město a všechny jeho místní části, osady
Podmínkou pro poskytnutí grantu je:
– doručení žádosti v uzavřené obálce nejpozději do data uzávěrky
– žadatel žádá o příspěvek v maximální výši 5 000 Kč
– místo konání akce je v územním obvodu města Nové Hrady
– publikování informace o použití grantu v Novohradském zpravodaji
– u žadatelů, kterým byl poskytnut grant v roce 2008 je podmínkou

poskytnutí grantu řádné vyúčtování grantu poskytnutého v roce 2008

Další podmínky jsou specifikovány v pravidlech grantového programu
Města Nové Hrady pro rok 2009.
Jeden žadatel může podat do každého podprogramu maximálně tři žádosti.
Vyhlášení: 18.3.2009
Termín uzávěrky příjmu žádostí: 17.4.2009 do 11.00 hod.
Vyúčtování do: do 30dnů od ukončení akce
Žádosti o grant je možné získat v tištěné podobě u p. Kříhové na MěÚ
Nové Hrady, (tel.: 386 101 053, e-mail: romanak@novehrady.cz) nebo
v elektronické podobě zde www.novehrady.cz

Žádosti podávejte ve 1 písemném vyhotovení v uzavřené obálce označené
“Grantový program města Nové Hrady 2009 – I. kolo” na podatelnu Měst-
ského úřadu Nové Hrady; náměstí Republiky 46; 373 33 Nové Hrady do
17.4.2009 do 11.00 hod.

Grantový program
města Nové Hrady

pro rok 2009
Rada města ve spolupráci s Finanční komisí připravila pro

rok 2009 pravidla grantového programu, který do zaběhnutého
systému vnáší některé nové inovativní prvky.

Vzhledem k tomu, že rok 2009 je současně rokem význam-
ného výročí města, bylo naší snahou i prostřednictvím tohoto
grantového programu města obohatit tyto oslavy o kulturní
nebo sportovní akce věnované tomuto výročí. Snaha podpořit
neziskové organizace a spolky k realizaci nových akcí nebo
k inovacím akcí tradičních však nebyla jedinou.

Grantový program výrazně ovlivnilo i úsilí Rady města mo-
tivovat mládež ve věku 12 – 20 let k realizaci svých nápadů a or-
ganizaci aktivit v oblasti kultury, sportu a ochrany životního
prostředí. Grantový program byl proto rozdělen do dvou pod-
programů:

I – Podpora pořádání jednorázových akcí zaměřených na kultur-
ní nebo sportovní aktivity (podprogram AKCE)

II – Podpora pořádání jednorázových akcí nebo průběžných ak-
tivit v oblasti kultury, sportu nebo ochrany životního prostře-
dí konaných za prokazatelného organizačního zapojení
mládeže ve věku 12 – 20 let (podprogram MLÁDEŽ)

Na takto rozdělený grantový program pak Zastupitelstvo města
vyčlenilo v rozpočtu částku 110 000,- Kč.

Specifické podmínky pro podprogram AKCE
� Grant může dosáhnout maximální výše 5 000,- Kč a součas-

ně nesmí být vyšší než 70% celkových nákladů na projekt
� Může jít o podporu pořádání jednorázových akcí zaměře-

ných na kulturní nebo sportovní aktivity určené prioritně
pro občany z Nových Hradů.

Specifické podmínky pro podprogram MLÁDEŽ
� Grant může dosáhnout maximální výše 5 000,- Kč a součas-

ně nesmí být vyšší než 90% celkových nákladů na projekt
� Může jít o podporu pořádání jednorázových akcí nebo prů-

běžných aktivit v oblasti kultury, sportu nebo ochrany život-
ního prostředí konaných za prokazatelného organizačního
zapojení mládeže ve věku 12 – 20 let

Společné podmínky pro oba dva podprogramy
� Akce by měly být pořádány především pro občany města.

Jejich zapojení by mělo být aktivní, tj. akce, které budou
počítat s místními občany pouze jako s diváky nebudou
v souladu s programem.

� Akce musí být otevřeny pro veřejnost. Nebudou podporová-
ny akce s uzavřeným okruhem účastníků, např. sportovní
soutěže pouze pro zvané

� Místem konání akce může být pouze územní obvod města
Nové Hrady, tj. město a všechny jeho místní části, osady.
Výjimkou mohou být akce, které jsou určeny pro novohrad-
ské občany, ale pro naplnění cílů projektu a pro uskutečnění
těchto akcí neexistují v územním obvodu města podmínky.

� Uznatelné výdaje hrazené z grantu mohou být: nákup mate-
riálu, ceny do soutěží, mzdové prostředky (dohody o prove-
dení práce),  propagace a jiné služby přímo související
s předmětem projektu.

� Předložené projekty budou hodnoceny dle těchto kritérií:
� Význam projektu pro zvýraznění významného výročí

města
� Soulad projektu s požadovanými cíly podprogramu
� Nezbytnost navržených výdajů a podrobnost rozpočtu
� Činnost žadatele v předchozích letech

Další důležité informace o termínu, místě a způsobu podání žá-
dosti naleznete na jiném místě tohoto vydání Novohradského
zpravodaje

Michal Jarolímek

Rozpočet schválen
aneb co nás čeká v roce 2009

Na jednání zastupitelstva dne 12. března byl schválen rozpočet města pro
rok 2009. Jeho příprava trvala několik měsíců, během kterých docházelo
k upřesňování jednotlivých položek, diskusím v rámci Finanční komise
Rady města a dalším konzultacím. Po schválení zastupitelstvem města
máme nyní jasně určený způsob hospodaření a z rozpočtu také vyplývají
úkoly a akce, které budeme ve městě a osadách realizovat. Vzhledem ke slo-
žitosti rozpočtu bych rád představil nejdůležitější položky městského roz-
počtu a zároveň nejdůležitější úkoly letošního roku z hlediska investic.

Rozpočet by se dal rozdělit do několika kategorií, z nichž první bych
označil jako náklady na provoz městského úřadu a zřizovaných organiza-
cí, kterými jsou Technické služby města, mateřská škola a základní škola.
Všechny tyto organizace získaly provozní prostředky, které jim umožní
nejenom pokrytí základních nákladů, ale také další rozvoj.

Druhou důležitou součástí rozpočtu jsou investiční i neinvestiční akce,
na které jsme v loňském roce zajistili financování z různých dotačních titu-
lů. V rámci dotace z Ministerstva zemědělství nás čeká dokončení výstav-
by kanalizace v Údolí, na kterou naváže také rekonstrukce komunikace a
výstavba chodníků. Tuto akci budeme realizovat v období května – čer-
vence a již nyní je třeba upozornit na to, že rekonstrukce silnice si vyžádá
uzavírku ve směru z Údolí na T. Sviny.

Na základě dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jiho-
západ (dále jen ROP) realizujeme projekt, kterému pracovně říkáme „Kul-
tura“. Tento projekt přinese rekonstrukci přízemního prostoru radnice, kde
by měla vzniknout kancelář, kde bude umístěna matrika a služba Czech

pokračování na str. 11
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point. Počítáme zde však z rozšířením dalších služeb tak, aby zejména
starší občané nemuseli na úřad po schodech do patra a mohli většinu dů-
ležitých věcí zařídit v přízemí. Další částí tohoto projektu je vybudování
archivu pro úřad v prostorách půdy, rekonstrukce knihovny, klubovny a
sálu v Českém domě, vybavení kina novým audiovizuálním systémem
a také rekonstrukce vodní nádrže v Komenského ulici. Tato nevyhovující
nádrž by měla být zkulturněna a opravena tak, aby i nadále sloužila svému
účelu a navíc zde bude vybudováno dřevěné molo, které bude možné vy-
užít pro drobné odpolední kulturní akce či aktivity školy.

Díky další úspěšné žádosti z ROPu nás čeká také realizace projektu,
který přinese významnou rekonstrukci budovy prvního stupně základní
školy (oprava podlah ve třídách a na chodbách, rekonstrukce výtahu), vy-
bavení školních tříd prvního a druhého stupně novým nábytkem (lavice,
židle, tabule ad.), dále rekonstrukci nevyužívaného skladu na šatny pro tě-
lesnou výchovu a sportovce využívající sportovní areál v Komenského uli-
ci a také nákup nových počítačů a dalšího vybavení pro 2. stupeň ZŠ.

Na základě naší žádosti a podpory poslankyně Poslanecké sněmov-
ny ČR paní Mgr. Vlasty Bohdalové (ČSSD) se nám podařilo získat
4 milióny korun ze státního rozpočtu, které jsou vyčleněny na rekon-
strukci budovy školní družiny (střecha, 1. patro).

Finanční prostředky se nám tradičně daří získávat v rámci programu
Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón. I v letošním roce tak bude pracovní skupina pro tento program rozho-
dovat o objektech, které budou v rámci tohoto programu opravovány
(v loňském roce byly takto opraveny domy čp. 59, 11 a 43 na náměstí).

V letošním roce nás však čeká také realizace dvou drobných projek-
tů v rámci programu LEADER. Jedná se o projekt Kovárna aktivní, kte-
rý vedle kovářského sympozia a drobných vzdělávacích kurzů řeší i
nátěr střechy a dřevěných prvků, a projekt Zvýšení kvality služeb DPS,
který našim seniorům přinese nové vybavení společenských místností a
zlepší systém zabezpečení celého objektu.

Pro úplnost je nutno zmínit i neinvestiční projekt Po stopách společ-
né historie, v jehož rámci dojde k vydání publikací a také představení
nové výstavy o historii našeho města a regionu.

Třetí důležitou součástí rozpočtu jsou pak aktivity, na které se dopo-
sud nepodařilo zajistit dotační peníze nebo prostě na tyto akce žádné
dotační tituly vypsány nebyly. Pro další rozvoj města a osad však tyto
akce vnímáme jako důležité, a proto bychom rádi jejich realizaci hradili
z vlastních finančních prostředků. Jedná se zejména o zasíťování poze-
mků, které jsme v loňském roce koupili od pana K. Chalupy a jeho ses-
try za účelem další výstavby rodinných domků (6 stavebních
pozemků). Věříme, že se podaří vše připravit během jara a léta a že již
v letošním roce budou moci zájemci o stavění žádat o tyto parcely. Dal-

ší akcí, kterou bychom rádi realizovali, je rekonstrukce komunikace od
Novohradské hospody k tělocvičně, včetně rozšíření stávající kapacity
pro parkování (podélné stání).

Zejména pro zvýšení bezpečnosti v osadě Byňov a v dalších lokali-
tách s velkým provozem pamatuje rozpočet města na nákup měřících
výstražných zařízení, které informují řidiče o rychlosti, kterou projíž-
dějí daný úsek. Věříme, že tato zařízení budou mít i u nás úspěšnost
jako v jiných městech a přispějí k zlepšení bezpečnosti chodců i dalších
účastníků silničního provozu.

Již od roku 2007, kdy i naše město postihl problém s nedostatkem vody,
jsme pracovali na řešení tohoto problému. Na základě odborné studie je tak
pro letošní rok připravena realizace zkušebních vrtů, které by měly přispět
k zajištění dostatečného množství vody pro město a jeho další rozvoj.

Rozpočet však nezapomíná ani na drobné opravy objektů bývalého
Statku, nákup pozemků (zejména v lokalitě Jižní město pro další vý-
stavbu rodinných domů) a finance na projektové dokumentace pro další
akce, které město plánuje.

Nezanedbatelnou položkou v rámci rozpočtu jsou příspěvky organi-
zacím. Sportovní, vzdělávací a zájmové organizace jsou Městem Nové
Hrady tradičně velmi štědře podporovány a i v letošním roce tomu ne-
bude jinak. Věříme, že finanční prostředky budou dobře využity a ještě
posílí sportovní, kulturní a spolkový život ve městě a osadách. Vedle
samotného příspěvku na činnost a drobné opravy však mohou organiza-
ce získat ještě další finance, a to z grantového programu města, který
umožňuje financování akcí pořádaných v průběhu celého roku.

Z ohledem na světovou finanční krizi je rozpočet města naplánován
jako přebytkový (příjmy ve výši 70 957 182,- Kč, výdaje ve výši
69 204 682,- Kč) s tím, že počítáme i s variantou nižších příjmů z daní.
V případě propadu výběru daní má tedy rozpočet rezervu a navíc má
město řádově 8 milionů korun, které jsou mimo rozpočet převáděny do
letošního roku jako přebytek hospodaření z let minulých.

Závěrem bych rád zmínil to, že rozpočet je tradičně v průběhu roku
upravován dle aktuálního stavu a také dle nově získaných prostředků.
Již nyní například víme, že se podařilo zajistit další finanční prostředky
pro výstavbu chodníku k lokalitě Pod Zámeckým nebo na rekonstrukci
veřejného prostranství mezi Koželužnou a domem čp. 233 v Komen-
ského ulici. Tyto projekty však budou do rozpočtu zahrnuty až v mo-
mentu oficiálního potvrzení dotací.

Město Nové Hrady získalo v loňském roce z různých dotačních titu-
lů celkem 30 miliónů korun. Jak jsem již naznačil v úvodu, většina akti-
vit bude realizována v letošním roce a nezbývá si než přát, aby veškeré
dotační i vlastní finanční prostředky byly využity co nejlépe a ke spo-
kojenosti obyvatel našeho města a osad tak, jako se to v loňském roce
povedlo například u rekonstrukce historické budovy mateřské školy.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Malá velká radost
V loňském roce bylo Město Nové Hrady

relativně úspěšné v získávání finančních pros-
tředků z různých dotačních titulů. V rámci
více než třiceti žádostí se nakonec podařilo do
města „přivést“ 30 miliónů korun, o jejichž
využití píši v článku, který se týká rozpočtu
města. Z hlediska objemu peněz se jeví 30 mi-
liónů jako velká částka, zvláště když si uvědo-
míme, že celý loňský rozpočet byl plánován
kolem čtyřiceti miliónů. Přesto víc než samot-
nou sumu považuji za důležité, k jakým úče-
lům  a komu jsou dané prostředky určeny.

Právě z tohoto důvodu považuji naše snaže-
ní za úspěšné, protože jsou tyto dotace směřo-
vány do oblastí, které byly pro město stanoveny
jako prioritní, především do školství, k zajištění
lepší dostupnosti služeb pro občany, zlepšení
bydlení a k dalšímu rozvoji města a osad.

Vedle velkých projektů a dotačních titulů
někdy ty drobnější akce tolik nevynikají, přes-
to jsou mnohdy velmi důležité, a to nejenom
z pohledu jejich přínosu, ale také z důvodu za-
pojení občanů do jejich přípravy a realizace.

Jedním z takových příkladů je projekt, kte-
rý jsme v minulém roce začali připravovat za
účelem zlepšení kvality veřejných prostranství.

Na několika místech jsme se sešli s občany,
kteří v předmětných lokalitách bydlí, a debato-
vali, jak by se jejich okolí dalo vylepšit, co je
trápí a jaká je jejich představa do budoucna.
Potěšitelné bylo i to, že se do diskusí zapojo-
vali všechny věkové skupiny – mládež řešila
se svými vedoucími návrh skateparku, obyva-
telé domů návrhy na změny okolí svých domů,
parkování či vzhled odpočinkové zóny.

Musím říci, že to byla setkání nesmírně za-
jímavá, inspirativní a především popírající
vžitý předsudek o nezájmu lidí. Díky návrhům
pak byl zpracován projekt, který jsme podali
v rámci Regionálního operačního programu.
Projektová žádost sice nebyla úspěšná, ale to
neznamenalo konec našeho snažení. Naopak
jsme se snažili hledat a řešit jednotlivé návrhy
v rámci dalších dotačních titulů. Pro veřejná
prostranství a jejich revitalizaci se nakonec
objevila možnost v rámci programu, který vy-
pisuje Místní akční skupina Sdružení Růže
(dále jen MAS).

Specifikem projektů v rámci MAS je je-
jich veřejná obhajoba před hodnotící komisí,
kde má statutární zástupce předkladatele
možnost vysvětlit důležitost projektu pro
dané město či obec a popisuje též zapojení
občanů do přípravy a realizace projektu. Jsem

přesvědčen, že právě ta část, kde jsem mohl
doložit zapojení našich občanů do přípravy
projektu, byla rozhodující pro celkový výsle-
dek, který znamenal, že jsme jako předklada-
telé uspěli a náš projekt byl doporučen
k podpoře jako nejlepší.

V rámci tohoto projektu by mělo (po zajiš-
tění všech nutných administrativních kroků)
dojít k revitalizaci prostranství mezi domem
čp. 233, bývalým zdravotním střediskem a
Koželužnou, dále k opravě dětského hřiště
v sídlišti ŽPSV, doplnění odpočinkové zóny
u Olejového rybníka a také v rámci areálu
Domu s pečovatelskou službou, kde se naši
senioři dočkají nového posezení a pergoly.

Zmiňovaný projekt nemá rozpočet v řádu
miliónů, osobně jej však považuji za velmi vý-
znamný, a to především proto, že si o jeho ob-
sahu rozhodovali ti, kterých se nejvíce týká.
Věřím, že na společnou přípravu navážeme
stejně úspěšně i při realizaci a že projekt přine-
se to, co jsme si při jeho přípravě naplánovali.
Děkuji tímto všem za pomoc při přípravě ná-
vrhů a věřím, že i pro ostatní občany se tento
projekt stane motivací k tomu, aby se co nejví-
ce vyjadřovali ke stavu věcí veřejných s tím, že
se poté společně pokusíme o jejich realizaci.

Mgr. Vladimír Hokr – starosta města

Rozpočet schválen (pokračování ze str. 10)
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Místní akční skupina připravuje 3. výzvu a školení pro zájemce o dotaci
Místní akční skupina Sdružení Růže připravuje již 3. výzvu k podání

žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova. Cílem těchto dotací je
podpora harmonického rozvoje mikroregionu Sdružení Růže, přispění
k postupné nezávislosti regionu na vnějších zdrojích a dotacích a zajiš-
tění vysoké kvality života obyvatel našeho regionu.

V této výzvě budou podpořená tato opatření: Infrastruktura pro
předškolní výchovu, Konkurenceschopnost mikropodniků, Podmínky
pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova. Poskytované dotace
jsou vyhrazeny na investiční projekty, například na rekonstrukce budov
a jejich vybavení pro zajištění činností vymezených jednotlivými opat-
řeními.

Platné znění výzvy bude uveřejněno v dubnu prostřednictvím webo-
vých stránek MAS, kde je možné už nyní se seznámit s pravidly a před-
běžným obsahem opatření (fichí) – http://mas.sdruzeniruze.cz.

Příjem žádostí bude probíhat do 15. května 2009 v sídle MAS SR
(Žižkovo nám. 107, Borovany). Další informace ke 3. výzvě naleznete
na webových stránkách MAS.

V případě zájmu o bližší informace o opatřeních a změnách v nich
kontaktujte sekretariát Místní akční skupiny (386 327 055, Zuzana Gut-
hová, guthova@cb.gin.cz).

K 3. výzvě proběhnou dvě školení pro zájemce o dotaci:
15.4.2009 – Borovany, Městský úřad, od 18.00
16.4.2009 – Trhové Sviny, Městský úřad, od 9.00

Cílem těchto seminářů je seznámit účastníky se vším, co je spojeno
s přípravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou realizací plánova-
ných a podpořených projektů. Účastníci semináře získají CD s kom-
pletní dokumentací potřebnou k sestavování a odevzdání žádosti.
Uvítáme, když nám Vaši účast na semináři předem nahlásíte. Kontaktní
osobou pro organizaci seminářů a evidenci účastníků je Helena Kuja-
nová (kujanova.h@centrum.cz, 777 084 601).

Helena Kujanová, Místní akční skupina Sdružení Růže

Třetí výzva k podávání žádosti o dotaci (na projekty
realizované v regionu) bude vyhlášena pro následující opatření:

č. Název opatření (FICHE) Stručný popis

2 Infrastruktura pro
předškolní výchovu

Vytváření lepších materiálních a prostoro-
vých podmínek pro předškolní výchovu
v MŠ i mateřských centrech.

5 Konkurenceschopnost
mikropodniků

Zakládání nebo rozvoj mikropodniků v pod-
nikatelských činnostech: těžba a úprava os-
tatních nerostných surovin, zpracovatelský
průmysl, stavebnictví, obchod;opravy mo-
torových vozidel a výrobků pro osobní pot-
řebu a převážně pro domácnost

10 Podmínky pro ochranu a
rozvoj kulturního dědictví

Investice spojené s udržováním, obnovou a
zhodnocováním i využitím kulturního dědic-
tví venkova

K výstavě Po stopách …
V Novohradském zpravodaji se objevila odezva na výstavu, kterou

jsme spolupořádali. Nechci se pouštět do diskusí kdo a co přispěl
v historii k rozvoji kraje v němž žijeme, to bychom mohli dojít až
k proto-keltským restitucím a tam bych pravděpodobně, jako
švýcarsko-italsko-haličsko-pražsko-chodská směs, neuspěl.

Takže velmi krátce a konkrétně z mého oboru a z doby poměrně ne-
dávné, k tématu však relevantní. V českých zemích existovala silná a
zásadní škola filozofie přírodních věd. Začala počátkem 19. století Ber-
nardem Bolzanem (původem Ital). Ve stejné době byl jejím předním, a
pro dnešek možná nejvýznamnějším, protagonistou i Jiří František de
Buquoy (narozen v Bruselu). Škola pokračovala například rektorem
pražské univerzity Ernstem Machem a končila 1935 Rudolfem Carna-
pem, profesorem matematiky na německé univerzitě v Praze. Praha
byla, vedle Vídně a Jeny, kolébkou moderní analytické filozofie, dnes
převážně nazývané anglosaská. Komunikačním jazykem této matema-
tické a filozofické školy byla němčina, byl to tehdy hlavní jazyk vědy.
Rudolf Carnap, který jako mnoho jiných utekl před nacisty do USA,
zažil nepříliš šťastné období pražské německé univerzity. Málo se mlu-
ví o parlamentních zákonech zakazujících používání insignií Univerzi-
ty Karlovy a dalších omezováních této tradiční instituce.

Jinými slovy, místo toho, aby se Československo profilovalo jako
útočiště všech moderních, demokraticky smýšlejících lidí z regionu,
chovalo se občas zcela zbytečně nacionalističtěji, než tomu bývalo zvy-
kem za Rakouska-Uherska. Čím jsme mohli být, kolik jsme mohli mít
Nobelových cen či zcela průlomových technologií, kdybychom byli
jako ostrov svobody uspěli. Jakou jsme mohli mít mezinárodní podpo-
ru. Takto jsme byli částečně právem jen jedni ze středoevropských
„troublemakerů“, byť třeba ti nejsympatičtější.

Věřím, že novohradské panství s jeho frankofonní tradicí, interna-
cionálním espritem a tradičně vysokou intelektuální úrovní, patřilo
mezi oblasti, kde nacionální bláznění bylo nejméně rozšířeno. Ostatně
dokumentované události konce války to ukazují nejlépe, němečtí radní
odvážně vyvěsili československé vlajky a ve prospěch hraběte Buquo-
ye svědčila u soudu i místní komunistka.

Historie se může posuzovat všeobecnými náhledy i jednotlivými
osudy. Všeobecné náhledy jsou nejčastěji obhajobou nebo odsudkem
chování většiny, která podlehla davovému šílenství nebo využila příle-
žitost k osobnímu prospěchu. Jednotlivé osudy, zvláště ty, které se vy-
mykají, ukazují co mohlo být, kdyby se každý na svou zodpovědnost
díval kriticky a snažil se s ní vyrovnat. Historie Novohradska je výji-
mečnou příležitostí se podívat na jednotlivé osudy a nikoliv chování
davu. Proto se jí budeme zabývat i v dalších projektech.

doc. RNDr. Dalibor Štys, CSc., ředitel , Ústav fyzikální biologie
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Další z významných památek
Novohradska bude zachráněna

Historické památky jsou spolu s výjimečně zachovalou přírodou
největšími poklady novohradské krajiny a také nejpřitažlivějšími
magnety pro turisty a návštěvníky našeho regionu. Je proto prvořa-
dým úkolem všech vlastníků historických objektů věnovat náležitou
pozornost jejich údržbě v souladu se zásadami památkové péče. Vět-
šina zapsaných kulturních nemovitých památek na Novohradsku už
byla v uplynulých letech opravena či zrekonstruována, stále se ovšem
najdou i takové, které na svou lepší budoucnost teprve čekají.

Jednou z takových památek je i budova barokní fary na Dobré
Vodě, přímo naproti poutnímu kostelu Nanebevzetí Panny Marie.
Fara byla postavena z rozhodnutí hraběte Alberta Karla Buquoye
v roce 1719, kdy poutní místo Dobrá Voda zažívalo bouřlivý rozvoj
a proudily sem každoročně desetitisíce poutníků z českých zemí,
Rakouska i Německa. Jihočeské Lurdy, jak Dobrou Vodu nazýval
spisovatel Zikmund Winter, zůstaly i dlouho poté zdaleka nejvý-
znamnějším poutním místem pohraniční oblasti jihozápadních
Čech. Například ještě v roce 1913 sem přišlo během poutního obdo-
bí, tj. od sv. Floriána (5. května) do sv. Linharta (6. listopadu), pade-
sát tisíc poutníků a čtyři sta procesí.

Přestože následující dějinné události tento stav na dlouhou dobu
přerušily, zachoval se nám do současné doby jak poutní kostel, tak i
přilehlá fara. A co je nejdůležitější, zachovalo se v paměti lidí i vě-
domí toho, že Panna Maria Dobré Rady (Maria Trost) zůstává přes
všechny dějinné zvraty laskavou ochránkyní všech, kdo se k ní utí-
kají. Od pádu železné opony se na Dobrou Vodu opět vydávají pout-
níci z Česka i z blízkého či vzdálenějšího zahraničí, aby uctili Pannu
Marii a předložili jí své prosby, které zde tolikrát v minulosti byly
vyslyšeny.

Obnovenému zájmu poutníků ovšem už přestal postačovat ser-
vis, který je v poutním místě k dispozici. Návštěvníci, kteří nepři-
jdou jako členové organizovaného a předem dohodnutého zájezdu
či pouti, najdou zatím většinou pouze zavřené dveře chrámu. Situa-
ce se sice trochu zlepšila v posledních několika letních sezónách,
kdy dobrovolníci z řad studentů dělali na Dobré Vodě kustody,
ovšem zásadní zlepšení poměrů bude možné teprve s trvalou pří-
tomností sester z Rodiny Panny Marie v poutním areálu.

pokračování na str. 13
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Jako nejvhodnější pro tento účel byla vybrána právě budova barok-
ní fary, která je zapsanou kulturní nemovitou památkou a v letech 1975
- 2003 sloužila jako domov sester z řádu Congregatio Jesu (anglické
panny). Sestry z tohoto řádu také jako první poskytly na faře azyl páteru
Bonfiliovi, když přišel začátkem devadesátých let zachránit a obnovit
novohradský klášter. Po odchodu sester zůstala fara trvale neobydlena
a pokračovalo pozvolné chátrání, které ovšem započalo už v padesá-
tých letech minulého století nuceným omezením údržby a zastavením
jakýchkoli významnějších investic do objektu.

Prvním počinem v zamýšlené celkové rekonstrukci fary se stala ge-
nerální oprava střechy v roce 2006, aby byla zastavena další devastace
působením zatékání srážkové vody. Tato akce získala i významnou
podporu z grantového programu Jihočeského kraje, zatímco navazující
projekt změny vytápění pomocí tepelných čerpadel z hlubinných vrtů
v témže roce byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí.

Dalším faktorem, dosud negativně ovlivňujícím stavební stav fary,
je zemní vlhkost. S tímto problémem se potýká většina historických bu-
dov, na Dobré Vodě je umocněn ještě výskytem vydatných podze-
mních pramenů. Proto bylo v roce 2007 provedeno odvlhčení fasády
moderním způsobem řízené elektroosmózy (pásy s elektrodami jsou
zatím na fasádě dobře viditelné). Elektroosmóza je ovšem pouze dílčím
opatřením, které je potřeba kombinovat s dalšími postupy snižujícími
vlhkost budovy. Těmi jsou zejména venkovní drenáže kolem obvodo-
vých zdí, systém provětrávaných podlah v přízemí a vnitřní sanační
omítky, zabraňující pronikání vlhkosti do interiérů. Tato opatření jsou
samozřejmě velmi nákladná, tím více, že se při nich musí dbát na pod-
mínky stanovené státní památkovou péčí. Rozhodli jsme se proto požá-
dat o finanční pomoc Místní akční skupinu Sdružení Růže, která v roce
2008 vyhlásila jako jednu z podporovaných aktivit také „Podmínky pro
ochranu a rozvoj kulturního dědictví venkova“. Zpracovaný projekt u
hodnotitelů obstál a nyní můžeme s radostí konstatovat, že práce byly
úspěšně zahájeny a podle dohodnutého harmonogramu by měly být do-
končeny do poloviny května letošního roku. Po odvlhčení pak bude bez-
prostředně následovat standardní stavební rekonstrukce, na jejímž konci
bude fara splňovat požadavky na trvalé bydlení sester z Rodiny Panny
Marie. Další etapou v obnově poutního areálu by pak mělo být vybudo-
vání domu pro poutníky, který by měl nahradit někdejší, dnes již neexis-
tující poutnický dům, který po požáru v roce 1949 už nebyl obnoven.

Plány jsou to jistě smělé a jejich realizace předpokládá sehnat odpo-
vídající finanční prostředky. Ze srdce proto děkujeme všem tuzem-
ským i zahraničním dárcům a dobrodincům, kteří na tento účel přispěli
či ještě přispějí. Děkujeme také Místní akční skupině Sdružení Růže a
Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu za poskytnutou finanční
podporu a metodickou pomoc. Všem vyprošujeme hojnost Božího
požehnání a ochranu Panny Marie.

Římskokatolická farnost Dobrá Voda

Další z významných památek (pokračování ze str. 12)

Lidé z radnice – tajemník městského úřadu
V dnešním čísle Novohradského zpravodaje otevíráme poslední kancelář Městského úřadu

v Nových Hradech, ve které najdeme pana Jaroslava Šulce. Ten je vedoucím pracovníkem MěÚ
N. Hrady a za plnění úkolů a řádnou funkci úřadu v přenesené i samostatné působnosti odpovídá
starostovi, radě  města a zastupitelstvu.

Důležitou a nepostradatelnou úlohou tajemníka je především koordinace činností jednotli-
vých pracovníků, zejména ve vztahu k realizovaným projektům města a přípravě podkladů pro
jednání městské rady a zastupitelstva, dále tajemník odpovídá za tvorbu návrhu obecně závaz-
ných vyhlášek a nařízení města a za fungování systému vnitřní kontroly úřadu.

Plní rovněž úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele podle zvláštních právních předpisů
vůči zaměstnancům města, vydává pracovní řád a vnitřní předpisy
městského úřadu, vydává spisový a skartační řád úřadu. Zúčastňuje se
jednání komisí rady města, a to především finanční komise a je členem
krizové a povodňové komise rady města.

Kancelář tajemníka MěÚ N. Hrady najdete v prvním patře proti
schodišti nebo na kontaktu jaroslavs@novehrady.cz a tel. 386 10 10 12.

V příštím čísle shrneme novinky a změny na MěÚ N. Hrady a pak
budeme pokračovat v novém miniseriály Radní a zastupitelé města N.
Hradů. K.J. (foto KIC)

Tvorba průvodcovských manuálů
Na dvoudenní seminář týkající se metodiky průvodcovské

činnosti se vydali íčkaři a další zájemci do Novohradských hor
na Žofín. V prostorách Lesovny si pod vedením profesionálního
průvodce J. Zemana vyslechli teorii průvodcovské činnosti, vy-
zkoušeli sestavení itineráře několikadenního putování po Novo-
hradsku a absolvovali pěší výlet na Ktiš. K.J. (foto KIC)

Ochrana přírody
versus cestovní ruch

Ve čtvrtek 26.3.2009 se uskutečnil v Koželužně další vzděláva-
cí seminář projektu „Vzdělávání pro Sdružení Růže“ na téma
Ochrana životního prostředí versus cestovní ruch. Jeho obsahem
byly informace např. o správě CHKO, národních parcích, přírod-
ních rezervacích atd. Dotazy a diskuse byly zaměřené na území
Novohradských hor a na možnosti dalšího rozvoje cestovního ru-
chu. Lektorsky vedla seminář Mgr. Tereza Francírková ze Správy
CHKO Blanský les. K.J. (foto KIC)
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Mladí zdravotníci
V únorovém čísle Novohradského zpravodaje jste se mohli do-

číst o zdravotnickém kroužku při ZŠ. Svou činnost započal
6.10.2008, pravidelně do něj dochází 11 dětí. Scházíme se každé
pondělí odpoledne. Rozebíráme nebezpečí, která na nás číhají, děti
si zkouší základy 1. pomoci. Jsou moc šikovné, což zručně dokazují
při obvazování ran a ošetřování zlomenin. Vyzkoušely si i umělé
dýchání a stabilizovanou polohu. Znají všechna důležitá telefonní
čísla. Pro zpestření si občas pustíme video s ukázkami situací, které
mohou skutečně nastat a s jejich řešením. A jak se dětem kroužek
líbí: Posuďte sami ….. Mgr. Kateřina Vítovcová

Ahoj, chodím na zdravotnický kroužek. Scházíme se každý tý-
den v pondělí. Už jsem tam byla 12x. Na kroužku je legrace, občas
chodíme na video. Už toho umím hodně: umím obvázat nohu i ruku,
umím i umělé dýchání. Paní učitelka nám to hezky vysvětluje.
Vždycky, když kroužek skončí, těším se na další.

Markéta Kovářová

Já také chodím na zdravotnický kroužek. Je to tam super, moc se
mi tam líbí. Chodíme každý týden v pondělí od 13.30 do 14.15 ho-
din. Paní učitelka nás vše naučí, vše nám vysvětlí a také někdy cho-
díme na video. Už toho hodně umíme, protože tam chodíme od
října. Umíme ošetřit zlomeninu, krvácení, stabilizovanou polohu.

K pololetnímu vysvědčení jsme dostali i vysvědčení ze zdravot-
nického kroužku. Je to tam moc pěkné. Hanka Buštová

Chodíme na zdravotnický kroužek. Je to tam moc hezké. Pos-
ledně jsme se učili o tom, jak se ošetřit, když se otrávíme např.
prášky, plynem. Karel Juráň

Chodím na zdravotnický kroužek. Moc se mi libí, že až bude tře-
ba pomoci člověku, že nebudu jančit, ale tomu člověku pomohu. Už
umíme stabilizovanou polohu, učili jsme se o jedech. Chci pomáhat
lidem a chci být doktorkou. Marie Natálie Jurková

Zdravotnický kroužek je super. Učíme se, jak pomoci lidem, když
jsou v nouzi. Chodíme tam každé pondělí. Paní učitelka krásně všech-
no vysvětlí. Už umíme zavázat zlomeniny. Jsem ráda, že jsem se tam
přihlásila. Je super vědět, jak pomoci a jak zachránit lidem život. Proto-
že někdy stačí taková maličkost, kdy můžete zachránit život.

Anna Číčolová

POZNÁVACÍ VÝLETY
po Novohradsku i pro Vás!
� Pozvánka do Novohradského podhůří

Neděle 5.4.2009, 8.00 hod. z autobusového nádraží v N. Hradech
Zajímavá místa Novohradského podhůří v oblasti dolnodvořišťské-
ho příhraničí – Rybník (zachovaná trať koňské železnice), Dolní
Dvořiště (kostel sv. Jiljí), Svatý Kámen (poutní místo), Rychnov
nad Malší, Tichá (tvrz ze 14.stol), Cetviny (gotický kostel uprostřed
dnes již neexistujícího městečka).
Průvodce na trase bude dělat Jaroslav Zeman, profesionální průvod-
ce CR a člen „novohradských turistických informačních míst“.

� Pozvánka do Pohorské Vsi a Pohoří na Šumavě
Pátek 17. 4.2009, 8.00 hod. z autobusového nádraží v N. Hradech
Pohorská Ves (výstava „Novodobá historie kostela sv. Linharta, infor-
mační centrum), okolí Pohoří na Šumavě (torzo kostela Pany Marie
Dobré rady, Stodůlecký vrch, nepravý pramen Lužnice, kaplička neda-
leko česko-rakouské hranice), Jiřičská nádrž (na koupání to ale ještě
nebude), Baronův most (gastronomické speciality Novohradska?)
Průvodce na trase budou dělat pracovníci informačního centra z Po-
horské Vsi.

Cestování a program je zdarma, kombinace autobusový a pěší pohon,
náročnost střední (zvládne asi každý). Speciální pojištění na cesty ne-
zajišťujeme. Dle dohody lze nabírat zájemce do autobusu i po trase.

Přihlášky na KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195,
K. Jarolímková (602 150 208, kic@novehrady.cz)
nebo L. Sovová ( 777 966 676, lu.sovova@seznam.cz).

Kriteria pro přijímání
dětí k předškolnímu vzdělávání
1. Dosažení věku dítěte 6 let od 1. září do 31. srpna následujícího

kalendářního roku.
2. Děti, které mají trvalé bydliště v katastru města Nové Hrady.
3. Děti zaměstnaných zákonných zástupců.
4. Pravidelná docházka.
5. Den nástupu 1.9.2009.
6. V mateřské škole se již vzdělává starší sourozenec.
7. Datum podání žádosti.

PODĚKOVÁNÍ
Jsem ráda, že mohu v tak krátké době podruhé poděkovat. Tentokrát
dětské masopustní koledě, která přijela obveselit obyvatele Domova
pro seniory Horní Stropnice. Děti udělaly radost kolečkem a veselou
písničkou všem klientům i zaměstnancům. V rytmu polky a valčíku tan-
covali staří i mladí. Děkuji také panu Vochoskovi, který děti doprovodil
na harmoniku a zahrál a zazpíval na přání nejednu písničku. Ještě dlou-
ho po odjezdu dětí byla slyšet “Červená růžička” z většiny pokojů.
Jana Zemanová, DPS Horní Stropnice
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Tak nám začalo jaro
I u nás ve družině to začalo ožívat barvami a rozkvétat

květinami. Po oknech se rozletěli motýlci a děti s chutí
malují a vyrábějí co jen je napadne. Ve čtvrtek devatenáctého nás poctil svojí
návštěvou pan starosta Hokr a vyprávěl dětem o městě a jeho samosprávě a
také o sobě. Děti měly mnoho zajímavých otázek a na většinu také dostaly od-
pověď. Nakonec se ale dětí ptal také pan starosta a dozvěděl se spoustu dět-
ských názorů, pro něj zajisté zajímavých a mnohdy i přínosných. Toto setkání

nebylo však poslední a příště nám přijde vyprávět o novohradských domech a jejich historii a
možná se na některé půjdeme i podívat.

Váš detektiv Lupička
Ps.: Příště reportáž „Jak jsme vyháněli zimu“
Děkujeme p. starostovi za ochotu uspořádat tyto besedy a udělat si pro děti chviličku i s jeho vy-
tíženou pracovní  náplní. Vychovatelky ŠD (foto ŠD)
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Historie ZUŠ
3. část
Dostáváme se do období historie ZUŠ v Tr-

hových Svinech od roku 1979 až do roku
1989. Toto období je význačné i na pobočce
v Nových Hradech. V prvním školním roce to-
hoto desetiletí, to je v roce 1979/80, došlo
k mnoha personálním změnám. Paní učitelka
Marie Korešová, která byla ve sboru od vzni-
ku školy, odchází do důchodu. Dále odešli
ak.malíř Ludvík Vacek (na ped.fakultu do Č.
Budějovic), Václav Plášil a Věra Kuthanová
(nastoupila jako violistka v orchestru JD), kte-
rá později ještě několik let působila jako exter-
ní učitelka, než byla v roce 1990 jmenována
ředitelkou školy. Do výtvarného oboru na-
stoupila od 2. pololetí jako interní učitelka Re-
nata Kubínová. Na škole v tomto roce působily
dva smíšené estrádní soubory vedené Jiřím
Drobílkem a Jiřím Novákem. O rok později
nastoupil jako externí učitel na školu rodák
z N.Hradů Jiří Lechner, posluchač 5. ročníku
konzervatoře v Praze. V roce 1980 v Nových
Hradech vznikl dětský pěvecký sbor „Skřivá-
nek“ vedený Hanou Kudrnovou, který se poz-
ději rozšířil do Trhových Svinů. Postupně
vznikla přípravná oddělení v MŠ a při PHV
v Trhových Svinech i v Nových Hradech.
V tomto roce se pozornost učitelů i žáků decho-
vého oddělení soustředila především na činnost
souborů v T. Svinech a v N. Hradech (vedl J.
Novák) a v Ledenicích (vedl J. Drobílek).

Od roku 1981 se pravidelně na veřejnosti
prezentuje komorní trio učitelů ve složení Jan
Hornát, Hana Kudrnová a Jiří Novák. Toto trio
účinkovalo na několika vernisážích ve výstav-
ní síni OB v N. Hradech.

Ve školním roce 1982/83 se poprvé od za-
ložení školy zúčastnilo soutěže LŠU pěvecké
oddělení za klavírního doprovodu Miroslavy
Huckové.

Školní rok 1985/86 byl významný pro
N.Hrady. Díky příchodu dalšího výtvarníka na
školu, byl jím Martin Raboch, mohla být na
této pobočce rozšířena výuka o výtvarný obor.
Výuka probíhala v učebně výtvarné výchovy
na základní škole, protože z rozhodnutí MěNV
v N. Hradech musela být část vyučovacích
prostor na starém hradě uvolněna pro potřeby
dlouhodobého ubytování pracovníků stavební
organizace na rekonstrukci památek.

Datum 31.3. 1988 se zapsal do historie
ZUŠ trochu smutně. Ten den totiž bezpečnost-
ní technik zastavil výuku v budově LŠU v Hu-

sově ulici v T. Svinech z důvodu havarijního
stavu budovy a nastalo období několikaletého
stěhování a hledání vhodných prostor pro vý-
uku. Původně měla být tato budova zrekon-
struována, ale později byla zjištěna porucha
statiky a tato budova musela být stržena.
V březnu 1989 se nevyhnulo stěhování ani po-
bočce v N. Hradech. Z důvodu celkové rekon-
strukce starého hradu musela LŠU prostory na
hradě opustit a výuka byla přesunuta do Domu
pionýrů a budovy ZŠ (1. stupeň).

V tomto období vykazovala poměrně vel-
kou činnost odbočka Hudební mládeže ČSR
při LŠU v Trhových Svinech, která byla zalo-
žena ve škol. roce 1977/78 a pracovala pod ve-
dením Marie Polákové – Johnové. Tato
skupina organizovala vlastní činnost na SZeŠ
v Nových Hradech, spolupracovala s HM
v Českých Budějovicích a HM v Praze a pra-
videlně se účastnila koncertů Kruhu přátel
hudby. Ve škol. roce 1983/84 připravila
několik samostatných pořadů k Roku české
hudby.

KPH také zaznamenal zvýšený zájem
o koncerty. Tak např. v roce 1981 měl celkem
322 členy a z toho 45 % tvořila mládež do 20
let. V tomto roce byla průměrná návštěvnost
na koncert 234 posluchači. V roce 1987 se po-
čet členů vyhoupl na číslo 453 ( dospělí – 237,
žáci LŠU – 162, mládež a důchodci – 54).

Úspěchy žáků školy byly nemalé:

1981/82 – celost. sout. LŠU
dech. nástroje – Jaroslav Konárek účast v kraj-

ském kole (ze tř. J. Nováka )
akordeony – v krajském kole Jitka Mravcová,

Marie Bošková, Pavel Kříha, Milan Vávra,
Petr Vrchota, Zdeněk Kříha (účast ÚK) a
akord. trio ve složení Milan Vávra, Pavel
a Karel Kříhovi (2. místo v ÚK)

1982/83 – celost. sout. LŠU
zpěv – v krajském kole Alena Ábelovská zís-

kala 3. místo a Edita Ječná získala čestné
uznání (obě ze tř. Hany Kudrnové), pěvec-
ký sbor obdržel 1. místo

pokračování na str. 17

Skřivánek na jednom ze svých vystoupení s dech.orch. vedeným Jiřím Novákem

Koncert - beseda Ilja  Hurník 1983

Školní dech.orchestr v r.1984
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dech. nástroje – trio zobc. fléten ve složení Li-
běna Holakovská, M.Janečková a Karolína
Kulířová získalo v KK čestné uznání a
dech.soubor (18 čl.) obsadil v KK 2. místo
(všichni ze tř. J. Nováka)

1984/85 – celost. sout. LŠU
akordeony – Jana Koubová v KK získala

2. místo a akordeonové ve složení Eva Fiše-
rová a Jana Fritzová obsadilo 3. místo v ÚK
(všichni ze tř. J. Hornáta)

dech nástroje – Josef Štora ve hře na trubku
obsadil v KK 3. místo a Karel Štora ve hře
na tubu v KK 2. místo (oba ze tř. J. Nováka)

1986/87 – celost. sout. LŠU
výtvarný obor – do ÚK postoupily práce Petra

Junka, Andrey Březinové, Jany Malcátové,
Dany Haláčkové a Ivety Balákové (všichni
ze tř. M. Rabocha )

1987/88 – celost. sout. LŠU
akordeony – Jana Koubová v KK získala

2. místo a trio akordeonú ve složení v KK
obsadilo 1. místo

dech. nástroje – Lenka Křenková ve hře na
zobc. fl. získala 1.místo v KK, Josef Štora
ve hře na trubku a Josef Kouba ve hře na te-
nor získali 2. místa v KK a Karel Štora ve
hře na tubu obsadil 3. místo ve výtvarné sou-
těži „Děti mír a umění“ se do ÚK probojova-
ly práce žáků Vladimíry Haškovcové, I.

Ballákové, Lukáše Janáčka, D.
Haláčkové, Radka Ševčíka a
Jiřího Štojdla

1988/89 – celost.sout. LŠU
zpěv – Miloslava Heidingerová,

Alena Ábelovská obdržely 2.
místa v KK a pěvecký sbor
„Skřivánek“ obsadil v KK 1.
místo

Odměnou pro všechny žáky
po celé období bylo několik škol-
ních výletů, které škola uspořáda-
la ve spolupráci se SRPŠ, jež
poskytlo finanční prostředky. Vý-
lety byly uspořádány např. do Moravského
Krumlova (výstava Alfonse Muchy), do Brna
(prohlídka divadla a představení „Čert a Káča“),
do Bechyně (keramická škola a výstava kerami-
ky), do Hluboké nad Vl. (Alšova galerie – výsta-
va, programy „Rozbor umění“ a „Josef Lada“),
do Kamenice nad Lipou (rodiště Vítězslava No-
váka), do Jindřichova Hradce (gobelínová díl-
na), na zámek Kratochvíle u Netolic (expozice
loutek), několikrát do Prahy a do JD v Č. Bu-
dějovicích.

Ocenění za dobrou práci a rozvoj kultury se
dostalo jak jednotlivým učitelům, tak celému
kolektivu, kteří během těchto deseti let obdr-
želi tato uznání na úrovni města, okresu, ale
také třeba od ministerstva kultury.

J. Brácha (foto archiv ZUŠ)

Krajské kolo soutěže ZUŠ
ve hře na dřevěné
dechové nástroje

(zobc. flétny, klarinety atd.)
V minulém čísle NZ jsem čtenáře informoval

o úspěchu novohradských flétnistek v okres-
ním kole této soutěže, které se konalo v Čes-
kých Budějovicích. Soutěž měla pokračování
11. března ve východním cípu Jihočeského
kraje v městečku Dačice. Byl jsem zvědavý,
jak se bude našim děvčatům, Markétě Vargo-
vé a Míše Mrázové, dařit. Ale ne jen jim. Cel-
kem ZUŠ Trhové Sviny reprezentovali další 4
žáci. Ve hře na zobc. flétnu to byli David
Doucha, Petra Švepešová a Vladimír Sokolík
a ve hře na klarinet Marek Švepeš. Myslím, že
výkony všech našich žáků byly velmi povede-
né. Soutěž se časově hodně protáhla, a tak na
konečné výsledky jsme si museli všichni poč-
kat až do 19. hodiny. V té době jsme již byli
všichni doma v Nových Hradech, a tak jsme
obdrželi telefonickou zprávu o umístění od ko-
legyně Iriny, která vydržela soutěžní maratón
až do konce. Tentokrát nikdo z našich žáků ne-
postoupil do ústředního kola, ale ZUŠ T. Svi-
ny se opět v kraji neztratila.

Výsledky:
David Doucha 1. místo bez postupu
Petra Švepešová 2. místo
Michaela Mrázová 2. místo
Markéta Vargová 2. místo
Vladimír Sokolík 1. místo bez postupu
Marek Švepeš 1. místo bez postupu

Všem ještě jednou gratuluji a přeji hodně
elánu do dalšího muzicírování a soutěžení.

Jaroslav Brácha
Pozn.
Markéta a Míša obdržely diplomy a ceny doda-
tečně od p. ředitelky Věry Kuthanové na koncer-
tě v Trhových Svinech 19.3.2009 (foto ZUŠ)

Vážení a milí čtenáři Novohradského zpravodaje,
dovolte mi , abych touto cestou poděkovala

svým žákům a pedagogům, kteří skvěle repre-
zentovali naši školu v soutěžích vyhlášených
MŠMT.

V měsíci březnu proběhla krajská kola ve
hře na dechové nástroje, v sólovém a komor-
ním zpěvu a v souborové a orchestrální hře.
Děti obstály velmi dobře v silné konkurenci
hráčů z celého Jihočeského kraje. Do krajské-
ho kola postoupili vítězové okresních kol –
z dechových nástrojů to bylo šest žáků, kteří
v kraji obsadili tři první a tři druhá místa
(z Nových Hradů Markéta Vargová a Michae-
la Mrázová ze třídy pana Jaroslava Bráchy).
V Dačicích obě dívky obdržely ceny za 2. mís-
ta. Skvěle si vedli i žáci zde vyučující Mgr.
Moniky Tuháčkové, dále I. Segizbaevy a Z.
Urbánka, vyučujících v T. Svinech.

Zpěváci také předvedli pěkné výkony –
čtyři vítězové okresního kola v krajském kole
získali jedno první, dvě druhá a jedno třetí
místo. Žáci jsou ze třídy Mgr. Hany Kudrnové
a Mgr. Chromčákové, která má svoji třídu v T.
Svinech a Hluboké nad Vltavou.

Poprvé reprezentoval i smyčcový soubor
v krajském kole v Bechyni – pod vedením paní
Blanky Daškové obsadil pěkné druhé místo.
Každý další zájemce o souborovou hru smyč-
cových nástrojů je vítán!

Blahopřeji všem soutěžícím i jejich učite-
lům jménem zaměstnanců ZUŠ Trhové Sviny
i jménem svým a přeji mnoho dalších umělec-
kých úspěchů!

V následujícím období naše děti čeká účast
v celostátní soutěži Novohradská flétna, která

se koná každoročně za podpory Města Nové
Hrady a KÚ Jihočeského kraje a která již za-
ujala své místo mezi akcemi tohoto typu. Sou-
těžící se do Nových Hradů pravidelně vracejí,
jejich počet dosáhl v minulém roce čísla 96!
Hráči se zde setkávají s významnými osob-
nostmi jako je skladatelka Vlasta Bachtíková,
autorka mnoha vtipných a líbivých skladeb
pro hráče na zobcové flétny, také prof. Franti-
šek Malotín, autor flétnové školy a legenda
flétnové hry pravidelně usedá v porotě.

Soutěž proběhne 7. května od 9.00 do
17.00 hodin opět v prostorách st.hradu, který
má neopakovatelnou atmosféru. I zájemci
z řad veřejnosti jsou vítáni jako posluchači.

V případě získání dostatečného množství
finančních prostředků závěrečný koncert vítě-
zů obohatí nám již známá sóloflétnistka Hana
Knauerová-Brožová.

V tomtéž dnu proběhne i oblastní soutěž
Zlivská kytara, v níž bude bojovat i řada nad-
šených kytaristů, žáků naší školy. Všem drž-
me palce, aby uspěli a dosáhli ocenění své
soustavné, systematické a pravidelné činnosti!

Další zájemce o umělecké vzdělání pro
příští školní rok budeme přijímat v květnu a
červnu 2009. Kapacita školy činí 515 žáků a je
stále plně obsazena, proto neváhejte a navštiv-
te nás včas. Najdete nás v levém křídle Státní-
ho hradu, veškeré informace vám podá
vedoucí pobočky pan učitel Jaroslav Brácha,
nebo je získáte na tel. 386 322 487, popř. na
www.zustsviny.cz Těšíme se na vás.

Věra Kuthanová, ředitelka školy

Historie ZUŠ
(pokračování ze str. 16)

Soubor vedený Jiřím Drobílkem v roce 1977



KIC Nové Hrady a DJ Roman Šollar
zvou na

Májovou
DISKOTÉKU

Pro všechny od 15 do 100 let…
Překvapení v programu není vyloučeno…

Písničky z 60., 70., 80., 90. let i ze sou-
časnosti budou patřit všem (nejen)

zamilovaným…

Vstupné 50,-Kč

Sobota 2.5.2009, 20.00 – 02.00 hod.,
Hotel Máj Nové Hrady
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Malé ohlédnutí za tradičním
Dětským karnevalem ve fotografiích

I letos byl sál v Hotelu Máj plný masek, a to od těch nejstrašidelnějších až po ty nejroztomi-
lejší. Do masek se oblékla i téměř batolata a zasoutěžit si mohli všichni, včetně rodičů. Aby-
chom dodrželi slib z loňského roku, došlo i na vyhodnocení masek, což byl nelehký úkol pro
porotu. O pěknou karnevalovou atmosféru na parketu a soutěže se postaraly tři odrostlejší čaro-
dějky a Roman Šollar se svými písničkami. Takže zase za rok… K.J. (foto KIC)

TJ a ASPV Nové Hrady zve na tradiční

SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJKY
ve čtvrtek 30.4.2009, od 17.00 hod.

na fotbalovém hřišti N. Hrady
Vše pro pálení i opékání bude připraveno!

KIC Nové Hrady ve spolupráci
s Dětským ateliérem skla a řemesel Bonaventa o.s.

pořádá

v sobotu 2. května 2009
10.00 – 17.00 hod.

SKLENĚNÝ DEN
V Koželužně
Tvůrčí dílna, při které si mohou děti vyzkoušet různé
techniky práce se sklem.
Zkušení výtvarníci ukáží, předvedou, pomohou a zasvětí
do tajemství práce se sklem.
Vstupné dobrovolné – na matriál tvůrčí dílny.

Součástí dne bude i

VERNISÁŽ OBRÁZKŮ DĚTÍ
výtvarného Ateliéru Koželužna pod vedením V. Zítové
14.00 hod.

Borovany
Výstava:
4.-5.4. 9-18 h. VELIKONOČNÍ INSPIRACE – prodejní výstava Klu-

bu tradic (vč. tradičního pečiva), MŠ a Petry Baštýřové – infocentrum
25.4. 9-18 h. CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ LODNÍCH MODELŮ kat. C

výstava pro veřejnost – hasičárna
Přednášky, besedy:
23.4. čt 19.00 h. ELEKTŘINA ZE SLUNCE

přednáška o fotovoltaice s pracovníkem ENVI – přístavba radnice
Divadlo:
17.4. pá 19.00 h. SEXTÁNKY

hraje Ženský amatérský spolek Homole – hasičárna
Zábava:
1.5. pá 20.00 h. MÁJOVÁ COUNTRY ZÁBAVA – hraje kapela Music

Country Fotrs, vstupné 60,-Kč (pořádá ZO ČSŽ Borovany) - hasičárna

České Velenice
2.4. Stín léta – od 19.30 hod., promítání amatérského filmu v českove-

lenickém kinu
4.4. BURZA dětského a těhotenského oblečení a potřeb pořádaná

MK Piškůtek na Rychtě, 3.4. od 16 – 18 hod. výběr věcí, 4.4. od 9 –
16 hod. prodej a 5.4. výdej věcí od 13 do 14 hod. – motto: „Přijďte si
nakoupit něco nového, aby Vás velikonoční beránek nepokakal.“

4.4. Jarní – velikonoční trhy města v kaštanové aleji – od 10.00 hod.,
zajištěno občerstvení a zajímavý program, s dětmi pokračujeme
v nové tradici města, a to ve výzdobě velikonoční břízky kraslicemi –
připravena sladká odměna tentokrát od Senior klubu, další program
obohatí vystoupení studentské skupiny s názvem G 9

12.4. Velikonoční koncert v kostele sv. Anežky – od 16.00 hod., vy-
stoupí Dechové trio ARUNDO – výborný pražský soubor, pořádá
Senior klub spolu s KD Beseda

INFORMACE Z REGIONU

Kniha mého srdce
4. dubna ve 20.00 hodin začne celorepubliková soutěž o nejoblíbe-

nější knihu. Soutěž bude vysílat Česká televize, moderátorem pořadu
bude Jaroslav Dušek. V pořadech uvidíme známé osobnosti – spisova-
tele, herce, baviče, politiky, sportovce, kteří se představí jako čtenáři a
milovníci knih a určitě se dobře pobavíme. Pořady budou celkem čtyři:
� 4. dubna – úvodní zahajovací pořad, výzva k nominačnímu hlasování
� květen – vyhlášení100 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování
� červen – vyhlášení 12 nejoblíbenějších knih a výzva k dalšímu hlasování
� říjen – vyhlášení nejoblíbenější knihy

Hlasovat můžeme na www.knihasrdce.cz, kde nalezneme hlasovací
formulář, nebo prostřednictvím hlasovacího kuponu, který bude mož-
no vyzvednout v Městské knihovně nebo na KIC N. Hrady.

Jsme národ knihomolů… Nezbývá, než zalistovat v našich srdcích a
vybrat jedinou. Hlasujte pro svou nejmilovanější knihu.

Vaše Městská knihovna
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Poetická zastavení aneb
Milostná lyrika v proměnách času

MUSICA DOLCE VITA
Na koncertě zazní hudba mistrů, inspirovaná nejkrásnějším lid-
ským citem, láskou,  doplněná nádhernými verši dvou hudebnic.

Zazní hudba G. F. Händela, A.Vivaldiho, W. A. Mozarta,
C. Debussyho, M. Ravela a další.

Účinkují:
Žofie Vokálková – flétna, Daniela Demuthová – mezzosoprán

Zbyňka Šolcová – harfa

Zrcadlový sál novohradského zámku, Nové Hrady

1. května 2009, 18.00 hod., vstupenka 80,-Kč

KIC Nové Hrady zve na

muzikál

Adéla ještě nevečeřela
Neděle 26.4.2009, Divadlo Brodway, Praha
Představení od 14.00 hod.

Odjezd v 7.30 hod. z autobusového nádraží N. Hrady
vstupenky 499,- nebo 299,- (+ doprava 300,-Kč)
rezervace vstupenek KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195

Několik „poznámek“ po uzávěrce zpravodaje
Od dubna zahajujeme opět standardní provoz v Kině Český dům

Nové Hrady. Promítáme každou středu a sobotu, pro děti jedno odpo-
lední představení v měsíci, vstupné se nemění. V kinosále bylo nainsta-
lováno nové filmové ozvučení (DOLBY STEREO) a dataprojektor pro
promítání z DVD na velké plátno, scénické osvětlení a uskutečnila se
výměna podlahové krytiny včetně podia.

Za ochotu a spolupráci na březnovém „maratónu“ kulturně společen-
ských akcí děkuji všem aktivním členům kulturní komise města a dal-
ším pořadatelům a skvělým dobrovolníkům. Kolegům a zaměstnancům
technických služeb města děkuji za technicko-materiální záležitosti a
ochotu pomoci v „nouzi největší“. Jsem moc ráda, že naše kulturní a in-
formační centrum má zázemí z lidí, kteří jsou ochotni pomáhat a velmi
si toho vážím.

Panu Milanu Freitovi z Galerie Glass Arts děkuji za věnování krás-
ných cen do soutěže Novohradská číše. Děkuji i manželům Vlčkovým a
jejich personálu z Hotelu Máj za spolupráci na našich akcích v jejich
objektu.

Vzhledem k dalším pracím v Českém domě upozorňujeme čtenáře,
že městská knihovna bude v době od 1.do 19.4.2009 uzavřena z důvodu
bílení, pokládky nového koberce a instalace nového nábytku uzavřena.

Krásné dubnové dny plné kulturních,. společenských, sportovních,
turistických a tvůrčích aktivit přeje Kulturní a informační centrum
Nové Hrady. K. Jarolímková

Velikonoční program
v Klášteře Božího Milosrdenství
5. dubna – Květná neděle

N.Hrady, kostel sv. Petra a Pavla
– mše sv. s palmovým průvodem v 9 hodin
Pouť do Římova (křížová cesta – pořádá Vincencké společenství)
– odjezd autobusu z Nových Hradů ve 13 hodin, cena 50 Kč

9. dubna – Zelený čtvrtek – připomínka Poslední večeře Páně
N. Hrady v 17 hodin, H. Stropnice v 17 hodin

10. dubna – Velký pátek – připomínka ukřižování Páně
– velkopáteční obřady
N. Hrady v 15 hodin, H. Stropnice v 15 hodin
N. Hrady v 19 hodin křížová cesta v kostele

11. dubna – Bílá sobota
N. Hrady ve 20 hodin – Vigilie

12. dubna – Velikonoční neděle
Mše svaté v N. Hradech v 9 hodin, v H. Stropnici v 10.30,
v Rychnově v 11 hodin, na Dobré Vodě ve 14 hodin

13. dubna – Pondělí velikonoční
Mše svaté v N. Hradech v 9 hodin, v H. Stropnici v 10.30
Fatimský den na Dobré Vodě nebude

19. dubna – Neděle Božího Milosrdenství
N. Hrady – od 8.30 možnost svátosti smíření
v 9 hodin slavná mše svatá
v 15.30 hodina Božího Milosrdenství v kostele sv. Petra a Pavla

Aktualizované informace najdete na www.klaster.cz

Velikonoční setkání na kovárně
Společnost Rožmberk o.p.s. Vás zve na 6. ročník

Velikonočního setkání na Novohradské kovárně
Přijďte si vykovat vlastní výrobek, uplést pomlázku,

ozdobit velikonoční vajíčko, ochutnat tradiční velikonoční pokrmy,
nebo se jen tak setkat s tradicí. S pásmem

tradičních dětských her  vystoupí dětský krojovaný
soubor Rybníkáři z Třeboně.

Kdy? Na Bílou sobotu dne 11.4.2009  od 13 do 17 hodin
Kde? V historické kovárně v Nových Hradech
Tato akce je součástí projektu “Novohradská kovárna aktivní” fi-
nančně podpořeného MAS Sdružením Růže a Městem N. Hrady.
Bližší informace získáte u Olgy Černé, tel. 602 471 653,
e-mail: cerna@rozmberk.org.

KIC Nové Hrady zve na

koncert belgicko – české kapely KLENOVICE
5 mladíků a jejich folk, alternativní rok, nadšení a energie…

pátek 17.4.2009, 20.30 hod.
Restaurace pod radnicí, Nové Hrady
Koncert se uskuteční v rámci
14. ročníku Dnů francouzské kultury v jižních Čechách.
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První březnová neděle patřila Skelmistrovskému bálu s progra-
mem v historickém duchu, což bylo jakési „odstartování“ letošních
významných novohradských výročí. A proč bál skelmistrovský a ře-
meslný? V minulosti bylo sklo nedílnou součástí života na Novohrad-
sku, stejně jako ostatní prezentovaná řemesla v tombole, a tak proč si
nepřipomenout trochu historie pěkně „naživo“? Jednotlivé řemeslné
práce z tomboly přijeli předat výhercům sami autoři a výtěžek z prodeje
lístků byl navíc věnován Dětskému ateliéru skla a řemesel Bonaventa
o.s.. V programu mimo historických postav, včetně Petra Voka, vystou-
pili i Fedrfechtýři, Krumlovští pištci a Campanello s barokním tancem.
A ačkoli se některým zapáleným tanečníkům zdáli Babouci chvílemi
trochu unavení, na konci bálu přeci jen jejich Sokolíci dokázali lidi
zvednout na stoly. Přáním pořadatelů, kterými byla Bonaventa o.s. a
KIC N. Hrady, je, abychom se za rok na sále sešli zase. K.J. (foto KIC)
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Ačkoli se program mezinárodní taneční soutěže Novohradská číše
opakuje každý rok dle téměř stejného scénáře, oblibu u diváků určitě
neztrácí. Na první jarní den tak do našeho města zavítalo 95 tanečních
párů Postupové soutěže A a Taneční ligy, které měly příležitost ukázat
krásu tanečního pohybu a temperamentu.

31. ročník byl pod záštitou nového hejtmana Jihočeského kraje
Mgr. J. Zimoly, do sálu zavítali i významní hosté z regionu a zástupci
sponzorů. V doprovodném programu vystoupily tři taneční skupiny,
Novohradské hvězdy, Brajgl z Kaplice, VIKTIMS z Č. Budějovic a hu-
dební skupina Black Thiossane ze Senegalu.

Hlavní ceny pro taneční páry věnovala galerie Glass Arts z Č.Budě-
jovic a nádherné květinové vazby připravilo Zahradnictví Floracen-
trum Č. Budějovice. K.J. (foto Petr Hnilička)



Středa 1.4.2009 20.00 hod.

� Ženy
Co vznikne, když se sejdou hvězdné herečky
v čele s Meg Ryan a Annette Bening, schopná
scenáristka, režisérka a producentka v jedné
osobě Diane English a klasický příběh o sku-
pince kamarádek z New Yorku? Odpovědí
jsou Ženy, vtipná a jiskřící komedie o součas-
ných ženách a síle ženského přátelství. Před-
lohou byl film George Cukora z roku 1939 a
divadelní hra Clare Boothe Luce z roku 1936.
Přístupný od 12 let, 114 min., 55,-Kč

Sobota 4.4.2009 20.00 hod.

� Umírající zvíře
Profesor David Kepesh (Ben Kingsley) věno-
val značnou část svého života výuce literatury
a dobývání půvabných studentek. Otevřeně
přiznává, že krásné ženě nedokáže odolat.
Když však po šedesátce potká skvostnou Con-
suelu (Penélope Cruz), její mládí a samozřej-
most, s jakou se mu oddává, i podivná
netečnost, s níž přijímá projevy jeho vášně,
v něm probouzí žárlivost, kterou Kepesh ne-
dokáže zapudit. Film byl natočen podle romá-
nu nositele Pulitzerovy ceny Philipa Rotha.
Přístupný od 15 let, 113 min., 55,-Kč

Středa 8.4.2009 20.00 hod.

� Líbáš jako bůh
Helena Altmanová je sympatická profesorka
francouzštiny a literatury na gymnáziu. Patří
k oblíbeným pedagogům, díky zdravému
nadhledu si rozumí se studenty i kolegy ve
sborovně. Daleko nepředvídatelnější oka-
mžiky ji však čekají v osobním životě. Roz-
větvená rodina k tomu poskytuje dostatek
příležitostí. Soužití v jednom bytě s býva-
lým manželem, úspěšným spisovatelem
Karlem, problémy ovdovělé sestry Kristýny,
manželské karamboly syna Adama i pozdní
lásky babičky Alžběty – to všechno Helenu
zaměstnává natolik, že jí na vlastní život a
vlastní city jaksi nezbývá čas. A přesto jedno-
ho dne přijde to, co obvykle přichází, když už
jsme na sny rezignovali. Helena se za pohnu-
tých okolností seznámí s lékařem záchranné
služby Františkem. A úplně normálně a napl-
no se zamiluje!
Přístupný, 55,-Kč

Sobota 11.4.2009 20.00 hod.

� Sněženky a machři po 25 letech
Možná všechno a možná nic, možná zjistíte,
že to, co se za 25 let nestihlo, se už nezvlád-
ne…
Sněženky a machři jdou ve stopách životů
hlavních hrdinů v době, která všechno změni-
la. Jak prošli jejími nástrahami a jaké šrámy
to na nich zanechalo? Kam chtěli jít, kam do-
šli a kam ještě dojdou? Jsme opět na horské
chatě, kde se všichni po letech scházejí a opět
zažijí mnoho nezapomenutelných chvil.
Přístupný, 55,-Kč, 104 min.

Středa 15.4.2009 20.00 hod.

� Austrálie
Anglická aristokratka Lady Sarah Ashley (Ni-
cole Kidman) žije svůj život v prostředí povrchní
dokonalosti. Její tvrdohlavost ji dohání k cestě na
druhý konec světa do Darwinu uprostřed Austrá-
lie. Tady chce konečně usvědčit svého muže,
o kterém je přesvědčena, že ji podvádí. Zámin-
kou pro její cestu se stává záchrana velké farmy
Faraway Downs, kterou v Austrálii zdědila a
která je na pokraji bankrotu.
Jediným způsobem, jak zabránit zániku farmy,
je přehnat stádo patnácti set dobytčat drsným
středozemím až na druhý konec Austrálie. Ten-
to téměř neuskutečnitelný plán může Sarah
podniknout jedině s pomocí místního chovatele
dobytka Drovera (Hugh Jackman).
Ten se stává jejím neochotným průvodcem roz-
lehlou, drsnou krajinou severní Austrálie.
Přístupný, 165 min., 55,-Kč

Středa 15.4.2009 13.45 a 17.00 hod.

� Příběh o Zoufálkovi
„Filmová verze Příběhu o Zoufálkovi je past-
vou pro oči i pro duši.“ Když tahle mluví
o adaptaci jedné z nejoblíbenějších dětských
knížek současnosti sama autorka předlohy,
hodně to znamená. Kate DiCamillo, která svým
dobrodružným příběhem o malém myšákovi,
toužícím konat velké skutky, způsobila celo-
světový literární poprask, pevně věří, že stejný
zájem vyvolá i filmové zpracování.
Animovaný film pro děti, 94 min., 40,-Kč

Sobota 18.4.2009 20.00 hod.

� Ocas ještěrky
Narození Josefa Bárty provází věštba – zemře
ve věku 29 let. A je mu právě tolik, když ho
opustí žena i se synem, a jeho svět se hroutí. Po-
divné přátelství s nespoutaným Gabrielem vná-
ší do Josefova bytí nový impuls, zároveň ho
však přivádí do stále větších problémů. Zdá se,
že nově poznaná láska je nalezením smyslu
jeho života, ale dramatický sled událostí vystaví
Josefa zkouškám, které mu pomohou změnit
sebe i svůj osud. Hrají: David Švehlík, Karel
Zima, Marie Durnová, Verica Nedeska, Mag-
daléna Sidonová, Stanislav Zindulka.
Přístupný, 55,-Kč, 90 min.

Středa 22.4.2009 20.00 hod.

� Nouzový východ
Řada zajímavých okolností doprovází uvedení
filmu Nouzový východ. Poprvé od Titaniku,
jednoho z nejúspěšnějších snímků všech dob,
se spolu před kamerou sešli jeho protagonisté
Leonardo DiCaprio a Kate Winslet. Drama
Nouzový východ se velmi podobá Mendesově
oscarové Americké kráse. I tady vidíme, jak ne-
funkční je ta nejobecnější představa o naplnění
Amerického snu, tedy poklidný rodinný život v
domku na předměstí. Mladí manželé Frank a
Abby žijí nevzrušivým životem americké střed-
ní třídy jako jejich sousedé, ale sami cítí, že do
tohoto prostředí nepatří. April neláká kariéra
ochránkyně domácího krbu a vychovatelky

vlastních dětí. Chtěla by se stát herečkou, proto
se snaží Franka přemluvit k přestěhování do Pa-
říže, neboť ve městě políbeném múzami pro
sebe tuší uplatnění. Ani Frankovi se monotónní
kariéra kancelářské krysy nezamlouvá, jenže
místo snění o Paříži se oddává alkoholu a vnad-
né kolegyni. Jak se hroutí jejich společné plány
a touhy, upadá i jejich vztah, jenž dospěje až do
bodu mrazu. Jedinou cestu zpátky na vrchol
představuje radikální řešení, ovšem k tomu by
potřebovali najít sílu oba. Nouzový východ,
v originále Revolutionary Road, je adaptací
stejnojmenného slavného románu amerického
prozaika Richarda Yatese, který časopis Time
zařadil mezi stovku nejlepších anglických kní-
žek dvacátého století. „Lidská tragédie spočívá
v tom, že ať se jakkoliv snažíme, nakonec zůstá-
váme vždycky sami,“ shrnul základní téma své-
ho příběhu autor předlohy.
Přístupný od 15 let, 119 min., 55,-Kč

Sobota 25.4.2009 20.00 hod.

� Hlídač č.47
Distribuční film České televize vznikl na moti-
vy románu Josefa Kopty. Scénář k filmu Hlídač
č. 47 je poslední scenáristická práce známého
televizního autora Eduarda Vernera, který ze-
mřel v roce 2003. Eduard Verner ve svém textu
vyzdvihl téma bolestného údělu člověka, který,
ovlivněn a poznamenán hrůznými válečnými
zážitky, doufá, že ve svém dalším životě najde
díky lásce, přátelství, práci a rodinnému štěstí
ztracenou rovnováhu. Hrají: Karel Roden, Vla-
dimír Dlouhý, Lucie Siposova, Václav Jiráček a
další.
Přístupný od 15 let, 55,-Kč, 108 min.

Středa 29.4.2009 20.00 hod.

� Výměna
Je svěží sobotní ráno a v útulném domku na
předměstí se svobodná matka Christine Collins
(Angelina Jolie) před odchodem do práce loučí
se svým devítiletým synem Walterem. Netuší,
že ho možná vidí naposledy. Po návratu z práce
totiž čelí asi největší noční můře každého rodiče
– zmizení dítěte. Navzdory usilovnému pátrání
státních orgánů se nepodaří zachytit jedinou
stopu ztraceného chlapce. Uběhne pět měsíců a
najednou, jako blesk z čistého nebe, udeří šťast-
ná novina. Walter se našel a losangeleská poli-
cie, která si potřebuje napravit pošramocenou
pověst, zaviněnou četnými skandály, ho s vel-
kou pompou před zraky novinářů předává pře-
šťastné matce. Moment nadšení záhy vystřídá
další vlna zoufalství. Nalezený chlapec není její
Walter. Policie, která nechce přijít o kladné
body, ale trvá na tom, že nalezenec je pohřešo-
vaný Walter Collins a matčiny protesty vysvět-
luje neskutečnou psychickou zátěží. Režie Clint
Eastwood.
Přístupný od 15 let, 142 min., 55,-Kč
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PŘIPRAVUJEME
Květen

Ukrutně šťastní,Valkýra, Rudý baron,
Bolt – Pes pro každý případ,Tobruk,
Marley a já, Růžový Panter 2,
Underworld: Vzpoura Lycanů,
Deník nymfomanky, Peklo s princeznou

Červen
Vévodkyně, Sedmé nebe, Pochyby,
Česká RAPublika, Milionář z chatrče,
Na půdě aneb kdo má dneska narozeniny

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Duben 2009
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Krajský přebor seniorů a Krajská liga v karate
Naši závodníci získali 9 medailí a nominaci na LOMD 2009

V sobotu 28. února se konal Krajský přebor
seniorů a Krajská liga v karate. Do Hluboké
nad Vltavou se sjelo 221 závodníků z patnácti
oddílů a škol karate z Jihočeského a Plzeňské-
ho kraje. Rekordní počet účastníků se utkal na
třech tatami současně v obou soutěžích. Z dů-
vodu konání Evropské ligy v Polsku v termínu
naší soutěže byl nedostatek rozhodčích a tak
závody měly další rekord, a to ne příliš vhodný.
Utkání začala po deváté hodině ranní a poslední
zápasy končily po půl osmé večer. Tato situace
prověřila nejen fyzickou připravenost soutěží-
cích, ale také jejich psychickou odolnost. Roz-
hodčí tento maratón zvládli velmi dobře, i když
by tuto situaci již nechtěli absolvovat.

Dopoledne již tradičně patřilo disciplíně
kata, kde v jednotlivých kategoriích cvičenci
předvedli povinné sestavy boje proti imaginár-
nímu soupeři. Kamil Šavel přes dobře zacviče-
nou kata neprošel do dalšího kola.Tato situace se
opakovala u Michala Petruse a Caroline Podho-
rové. Bratři Hermannovi porazili v prvním kole
své soupeře, Martin 2:1 a Tomáš 3:0. Ve druhém
kole se sportovní štěstí k oběma obrátilo zády, a
tak nepostoupili do dalších kol. Magda Pelecho-
vá vybojovala 3. místo v kategorii žen a Petr Za-
chař po velmi dobrých výkonech v rekordně
obsazené kategorii muži přidal další bronz pro
naše barvy. Nejlépe se vedlo Denise Bošanské,
která zvítězila v kategorii dorostenky .

Odpoledne patřilo sportovnímu zápasu
dvojic kumite. V této disciplíně se nám již da-
řilo lépe. V soutěži Krajského přeboru získala
Magda dvě stříbrné medaile v kategorii ženy
– 64 kg a v kategorii bez rozdílu hmotnosti.
Další stříbro vybojoval po tuhých soubojích

s „veterány“ z MČR Tomáš Balík v kategorii
muži – 75kg. Velmi kvalitní výkon podal Jaro-
mír Švenda, když zápasil s mnohem zkušeněj-
šími soupeři, které zaskočil svojí bojovností.
Přes veškerou snahu obsadil „ pouze“ 3. místo
v kategorii muži – 84 kg. To nejlepší teprve
mělo přijít, po několika hodinovém čekání se
dostali na zápasiště starší žáci a junioři. Tomáš
Hermann v kategorii starší žáci – 60 kg porazil
ve finále Franka z Jiskry Domažlice 6:0 a ob-
sadil 1. místo. Díky tomuto výkonu a přede-

šlých úspěchů v roce 2008 potvrdil svou
nominaci na Letní olympiádě dětí a mládeže,
která se koná poprvé v Jihočeském kraji
23.-26.6. v Táboře. Ondra Podhora měl v juni-
orské kategorii premiéru a hned velmi úspěš-
ně, když ve finále „rozstřílel“ protivníka 9:1
před vypršením časového limitu.

Děkuji všem závodníkům za vzornou re-
prezentaci a gratuluji k pěkným výsledkům.

Martin Hermann,
předseda oddílu karate (i foto)

Závodní tým TJ karate N. Hrady

Petr Zachař zasahuje soupeře kopem na horní pásmo

Jarda Švenda dává zásah soupeři Tomáš Balík podmetává protivníka a vítězí

Magda Pelechová útočí v kumite



24 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ duben 2009

Na letošní Novohradské číši vystoupily opět Novohradské hvězdy.
Ačkoli z jejich loňské sestavy příliš nezůstalo, neboť mnoho děvčat už
opustilo základní školu, v denním programu soutěže určitě nemohly
chybět. Na vystoupení je přivedla Zdeňka Tomášková, které rovněž
patřil potlesk. K.J. (Foto P. Hnilička)

Série turnajů ATIKA CUP skončila
Starší přípravka turnaj po velmi dobrých výkonech zaslouženě vyhrála,
kdy navíc naši hráči získali individuální ceny a mladší přípravka skon-
čila na druhém místě.
28. února 2009 N. Hrady – STARŠÍ PŘÍPRAVKA
N. Hrady – Olešnice 8:1

4x Marhoun J., 2x Vondra T., Kotrč D., Šedivý K.
H. Stropnice „B“ – Suchdol n. Luž 2:3

2x Kořínek – 2x Trmal D., Čáp
Olešnice – H. Stropnice „A“ 3:0  Musil, Škrna, Tomášek
N. Hrady – H. Stropnice „B“ 3:0  Hajný M., Marhoun J., Šedivý K.
H. Stropnice „A“ – Suchdol n. Luž. 0:5  3x Zeman, 2x Trmal D.
Olešnice – H. Stropnice „B“ 2:2  Musil, Tomášek – 2x Kořínek
N. Hrady – Suchdol n. Luž. 5:2

4x Marhoun J., Šedivý K. – Trmal D., Trmal K.
H. Stropnice „B“ – H. Stropnice „A“ 3:2

2x Kořínek, Kučera – Dvořák, Šuda
Olešnice – Suchdol n. Luž. 1:1  Tomášek – Trmal K.
N. Hrady – H. Stropnice 1:1  Šedivý K. – Bleha

1. N. Hrady 17:4 10 bodů
2. Suchdol n. Luž. 11:8 7 bodů
3. Olešnice 7:11 5 bodů
4. H. Stropnice „B“ 7:10 4 body
5. H. Stropnice „A“ 1:12 1 bod
Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Trmal Daniel (Suchdol n. Luž.)
Nejlepší brankař turnaje – Vrobel Michal   (N. Hrady)
Nejlepší střelec turnaje se s 9 góly stal Marhoun Jan  (N. Hrady)

7. března 2009 N. Hrady – MLADŠÍ PŘÍPRAVKA
N. Hrady – T. Sviny 4:3 2x Hajný M., 2x Hanžlík M – 2x Lukáš M.
Ledenice – Kaplice 1:4  Farkota – 2x Česák, Bárta, Hájek
N. Hrady – Ledenice 3:1  2x Hajný M., Hanžlík M. - Havrda
T. Sviny – Kaplice 1:5  Pileček – 3x Pál, Bárta, Marek O.
N. Hrady – Kaplice 0:5  3x Bárta, Hájek, Marek M.
T. Sviny – Ledenice 6:0 2x Brůžek, 2x Lukáš M., Pileček, Štěpánek

1. Kaplice 14:2 9 bodů
2. N. Hrady 7:9 6 bodů
3. T. Sviny 10:9 3 body
4. Ledenice 2:13 0 bodů
Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Pileček Radek (T. Sviny)
Nejlepší brankař turnaje – Brenkus Jan (Ledenice)
Nejlepší střelec turnaje se s 5 góly stal Bárta Filip (Kaplice)
Turnaj jsme odehráli v sestavě:
(Svoboda Jan – Balko Jan, Hajný Martin, Hanžlík Matouš, Jarolímek
David, Kříha Vojtěch „C“, Pell Jan, Ondrejmiška Daniel, Salač Vítek a
Smolec Jiří)
Na cenách a občerstvení pro hráče se podíleli firmy:
Stavebniny ATIKA – Jan Flieger, prodejna Flop – Flosman a.s.,
HBSW Dobrá Voda
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MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

ROB k.s. nabízí
prodej a servis
čerpací i zahradní techniky

čerpadla: zahradní technika:
domácí vodárny benzínové sekačky
kalová čerpadla elektrické sekačky
čerpadla do vrtů zahradní traktory
benzinová čerpadla křovinořezy
fontánová čerpadla travní frézy
pískové filtrace strunové sekačky
tlakové stanice

drtiče zahradního odpadu
ruční pumpy motorové pily

ROB k.s.
Riegrova 71, 370 01 Č. Budějovice
tel.: 387 311 150,
prodejna: 387 949 316

pracovní doba 7-17 hod.
od 1.5. i v sobotu 9-11 hod.
www.robks.cz, info@robks.cz

� Klášter Božího Milosrdenství v Nových Hradech hledá kuchaře
nebo kuchařku a pomocný personál do kuchyně a úklidu. Nabízíme
různé druhy úvazků, stabilní a příjemné pracovní zázemí. Podrobněj-
ší informace pan Václav Švarc – správce kláštera: 775 775 568,
386 301 324

� Byt 3+1v Nových Hradech, OV, 3 Np. Dům je nově zateplený, plas-
tová okna, součástí bytu klimatizační jednotka.
Informace na tel.: 776 046 304

KDO
INZERUJE

TEN
PROSPERUJE!
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REKONSTRUKCE KOUPELEN

PLASTOVÁ OKNA

zaváděcí sleva až - 25 %

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,
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