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Naše
Slavnosti města

Je obvyklé a přirozené, že každý oslavenec
je plný obav i těšení na svoji plánovanou osla-
vu. Chce udělat hostům radost, připravit ideál-
ní menu, vytvořit přátelskou atmosféru, dopřát
oslavě trochu neformálnosti a důstojnosti zá-
roveň. A samozřejmě také touží po tom, aby
se na jeho oslavu vzpomínalo v dobrém a ještě
za nějakou dobu slyšel větu – jo tenkrát u tebe
na oslavě, to bylo príma…

Tak nějak podobně je to i na oslavách „ne-
soukromých“, městských, venkovských, oddí-
lových, školních nebo podnikových. I na nich
chce pořadatel namixovat program a slavnost-
ní atmosféru co nejlépe, aby se každý dobře
bavil, našel si v programu svůj oblíbený bod,
nenudil se, neměl hladové břicho a měl čas
potkat se s přáteli.

Červnové Slavnosti města k 730. výročí
první písemné zmínky o Nových Hradech ne-
byly výjimkou. Popisovat nyní zdlouhavě ob-
dobí příprav by bylo rozhodně zbytečné. Na
přípravné martýrium většinou všichni zapo-
menou den poté (a je to dobře), protože nejdů-
ležitější je stejně to, jak se vydařil už jenom
ten den slavnostní.

A jak se vůbec slavnosti vydařily? Nejprve
záměrně uteču od svého hodnocení a přetlu-
močím několik získaných postřehů od náv-
štěvníků slavností. Jarmarečníci byli vcelku
spokojení, účinkujícím se u nás líbilo a chváli-
li si skvělou diváckou atmosféru, reportéři
z rádia byli mile překvapeni prostředím i pří-
jemnými lidmi, „cizáci“ se u nás cítili jako
doma, „domácí“ nebyli skoupí na úsměvy a
ten nejvyšší tam nad námi pomohl s přijatel-
ným počasím. Výčtem kladů samozřejmě ne-
chci tvrdit, že všichni „jako jeden muž“ museli
být se slavnostmi spokojeni, to by byl přeci jen
růžový idealismus. Ale uspokojit všechny bez
výjimky je opravdu nemožné.

No a pokud bych si dovolila trochu osobní-
ho hodnocení, tak snad formou poděkování.
Děkuji všem návštěvníkům slavností za to, že
si přišli společně připomenout kousek novo-
hradské historie, že našli důvod korzovat po
náměstí, které tak dobře znají, že dokázali
vytvořit slavnostní náladu sobě i ostatním.
Děkuji všem pořadatelům, organizacím a
dobrovolníkům za jejich práci odvedenou na
přípravách i samotné oslavě.

Malou fotoreportáž z oslav najdete uvnitř
zpravodaje.

K. Jarolímková Vítání prázdnin

Město Nové Hrady
a Sbor dobrovolných hasičů

pořádají 25. července 2009

OSLAVY 135 LET
OD ZALOŽENÍ

SBORU DOBROVOLNÝCH
HASIČŮ V NOVÝCH HRADECH

Program:

9.00 – mše svatá v kostele Sv. Petra
a Pavla v Nových Hradech

10.00 – uctění památky zemřelých
kamarádů

10.30 – slavnostní pochod s nástupem

na Náměstí Republiky

� vystoupení hostů, ocenění hasičů

� ukázky historické a současné
techniky

12.00 – koncert VESELÉ MUZIKY
na náměstí

13.30 – pod autobusovým nádražím ČSAD
Jihotrans

� ukázky výcviku mladých hasičů

� ukázky práce složek Integrova-
ného záchranného systému

16.00 – zábava k dobré pohodě

hraje taneční orchestr OBZOR

Občerstvení po celý den zajištěno.

Předpokládané ukončení akce ve 24 hodin

Pozvánka na
4. ročník

hudebního festivalu

Novohradské Znění 2009

9. – 12.7.2009
Hlavní koncerty festivalu:

� 9.7., od 19.00 hod., hradní nádvoří
STRÁŽNÝ  ANĎEL
Účinkuje HRADIŠŤAN
a Evropský alikvotní sbor

� 10.7., od 19.00 hod., hradní nádvoří
MATKA  ZEMĚ
Účinkuje HOSO&Transmongolia

� 11.7., 17.00 – 18.00,
Rezidence N. Hrady
Koncert Evropského alikvotního sboru

� 11.7., od 19.00, hradní nádvoří
FREE ZONE
Zkamenven, Ruky na dudy,
Pražský hradčanský orchestr,
Dura&Blues Club

� 12.7., od 16.00, hradní nádvoří
VYJDI VYJDI SLUNKO
Účinkuje Tomáš Kočko a orchestr

(více uvnitř čísla)
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Zápis ze 17 . schůze rady města
ze dne 18. 05. 2009
� 1. Kontrola usnesení z 16. jednání rady

města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 16. schůze rady města.
� 2. Prodej  pozemků – zahrádek

Rada souhlasí s prodejem zahrádek v loka-
litě pod Olejovým rybníkem v k.ú. Nové
Hrady dle vypracovaného geometrického
plánu a předložených žádostí o prodej: pan
František Leštianský, Vilová čtvrť 235, po-
zemek par. č. 829/106 o výměře 424 m2,
manželé Ondřej a Dana Chlebúchovi, Vi-
lová čtvrť 236, pozemek par. č. 829/105
o výměře 396 m2, manželé Jan a Zdeňka
Dermovi, Vilová čtvrť 237, pozemek par.
č. 829/104 o výměře 426 m2, manželé Ing.
František a Ing. Marie Štanglovi, Vilová
čtvrť 238, pozemek par. č. 829/103 o výmě-
ře 429 m2, manželé Martin a Zdeňka Moty-
čákovi, Vilová čtvrť 286, pozemek par. č.
829/102 o výměře 643 m2, manželé Ivan a
Anna Hlinšťákovi, Vilová čtvrť 287, poze-
mek par. č. 829/101 o výměře 734 m2, man-
želé Ing. Jiří a Olga Paslerovi, Vilová čtvrť
289, pozemek par. č. 829/100 o výměře
531 m2 a par. č. 829/7 o výměře 198 m2,
manželé Jiří a Eva Winzbergerovi, Vilová
čtvrť 289 pozemek par. č. 829/99 o výměře
533 m2 a par. č. 829/96 o výměře 129 m2,
společenství vlastníků bytů čp. 289 (ideální
čtvrtinou podílu vlastnictví – p. Jaroslav
Balabán, manželé Michal a Kamila Ondrej-
miškovi, manželé Jiří a Eva Winzbergerovi,
manželé Ing. Jiří a Olga Paslerovi) parc.č.
829/13 o výměře 299 m2 vše v k.ú. Nové
Hrady Rada pověřuje tajemníka zveřejně-
ním záměru prodeje na úřední desce. Rada
doporučuje zastupitelstvu schválit prodej
předmětných pozemků za cenu, která bude
zohledňovat kvalitu předmětných pozemků
(podmáčený terén, věcné břemeno).
� 3. Přeshraniční evropský maraton

Rada bere na vědomí informaci o průběhu
akce Přeshraniční evropský maraton – Os-
lava 5. výročí vstupu České republiky do
EU. Rada bere na vědomí poděkování za or-
ganizaci Přeshraničního evropského mara-
tonu  od ředitele základní školy v Litschau.
� 4. Žádost o převzetí záštity nad akcí

Rada bere na vědomí převzetí čestné záštity
starosty města nad 9. ročníkem akce "Setká-
ní českých a rakouských turistů v Nových
Hradech" pořádané Klubem českých turis-
tů, odborem Turista České Budějovice.
� 5. Partnerská dohoda o spolupráci

Rada bere na vědomí návrh Partnerské do-
hody o spolupráci mezi městem Nové Hra-
dy a společností Rezidence Nové Hrady,
a.s. Rada pověřuje starostu a člena rady
pana Mgr. Jarolímka dalším jednáním ve
věci Partnerské dohody o spolupráci.
� 6. Vyrozumění České policie

Trhové Sviny
Rada bere na vědomí vyrozumění Policie
České republiky, obvodního oddělení v Tr-
hových Svinech ze dne 12.5. 2009. Rada
pověřuje starostu města jednáním s vede-
ním obvodního oddělení Policie ČR v Trho-
vých Svinech a s vedením Inspektorátu
cizinecké policie České Budějovice se síd-

lem Nové Hrady ve věci zajištění zvýšené-
ho dohledu nad dodržováním veřejného po-
řádku, majetku a bezpečnosti osob.
� 7. Oznámení o přijetí přihlášky

Rada bere na vědomí oznámení o přijetí
přihlášky do výběrového řízení "Konkurz
2009" na pořádání taneční soutěže "Novo-
hradská číše" od Českého svazu tanečního
sportu Ústí nad Labem.
� 8. Rozhodnutí  – LHC Obec

Horní Stropnice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Kraj-
ského úřadu Jihočeského kraje, odboru ži-
votního prostředí, zemědělství a lesnictví
o vydání závazného stanoviska ke schvále-
ní lesního hospodářského plánu pro lesní
hospodářský celek LHC 208 401 Obec Hor-
ní Stropnice.
� 9. Odložená část poplatků ČOV

Nové Hrady – vyúčtování 2008
Rada bere na vědomí informaci společnosti
VAK JČ, a.s. České Budějovice o vyúčto-
vání platby odkladu za rok 2008 pro ČOV
Nové Hrady.
� 10. Rozpočtová změna č. 1

Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 1 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.
� 11. Závěrečný účet 2008

Rada souhlasí se Závěrečným účtem Města
Nové Hrady za rok 2008 a postupuje jej
k projednání na jednání zastupitelstva Měs-
ta Nových Hradů.
� 12. Žádost o prodej pozemku

Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
23/6 o výměře 375 m2 v k.ú. Nové Hrady
a pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce. Rada postupuje
projednání prodeje pozemku na jednání za-
stupitelstva Města Nových Hradů.
� 13. Regionální operační program

– příprava projektových žádostí
Rada bere na vědomí informaci o přípravě
projektových žádostí "Město Nové Hrady –
vítejte u nás", "Rekonstrukce a výstavba
místních komunikací za účelem zajištění
bezpečnosti občanů a rozvoje města Nové
Hrady", a "Výstavba a rekonstrukce míst-
ních komunikací na sídlišti Míru v Nových
Hradech" do 5. výzvy Regionálního ope-
račního programu a postupuje schválení
podání projektových žádostí na jednání za-
stupitelstva.
� 14. Strategický plán rozvoje města

Rada bere na vědomí Strategický plán roz-
voje města Nové Hrady pro období 2009 –
2013 předložený zhotovitelem ROSA –
společnost pro ekologické informace a akti-
vity, o.p.s. a postupuje jej k projednání a
schválení na jednání zastupitelstva města.
� 15. Oznámení o poškození staveb

ve vlastnictví města
Rada bere na vědomí oznámení o poškození
staveb z majetku města Nové Hrady od
Tělovýchovné jednoty Nové Hrady. Rada
pověřuje pana Miroslava Šlence ve spoluprá-
ci s TSM Hrady zjištěním finanční náročnosti
na požadované opravy. Rada pověřuje Tech-
nické služby města Nových Hradů zajištěním
provedení statických zkoušek v prostoru po-
silovny v Tělocvičně TJ Nové Hrady v Za-
hradní čtvrti.
� 16. Rozsudek Okresního soudu

Rada bere na vědomí Rozsudek Okresního

soudu v Českých Budějovicích ze dne
6.5.2009.

� 17. Ustanovení obhájce
Rada bere na vědomí ustanovení obhájce od
Okresního soudu v Českých Budějovicích
ze dne 11.5.2009.

� 18. Pozvánka – KPÚ
Rada bere na vědomí pozvánku na jednání
o rozšíření obvodu pozemkové úpravy k.ú.
Štiptoň a pověřuje pana Ing. Kasana účastí
na tomto jednání.

� 19. Změna katastrální hranice
k. ú. Štiptoň, Údolí u N. Hradů
Rada bere na vědomí změnu katastrální hra-
nice Štiptoň – Údolí u Nových Hradů.

� 20. Komunikační projekt roku
Rada bere na vědomí a děkuje za ocenění
společnosti Westminster s.r.o. Praha za
"Nejlepší komunikační projekt roku".
(Čestné uznání bylo uděleno Městkému
úřadu Nové Hrady za přibližování se veřej-
nosti pomocí informačních a komunikač-
ních technologií.)

� 21. Žádost o stanovení výše odměny
Rada bere na vědomí žádost o stanovení
výše odměny pro ředitele ZŠ Nové Hrady
z rozvojového programu Ministerstva
školství a souhlasí udělením odměny dle
návrhu.

� 22. Rozhodnutí – úhrada dlužné částky
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu České Budějovi-
ce ze dne 18.5.2009.

� 23. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo č. 09014
mezi Městem Nové Hrady a firmou Okna
Jakeš s.r.o. České Budějovice.
(dodávka 2 ks plastových oken pro SDH
Údolí u Nových Hradů)

� 24. Dlužné nájemné
Rada bere na vědomí žádost Společnosti
Rožmberk o.p.s Jílovice – Kojákovice o od-
ložení platby nájemného a souhlasí s odlo-
žením platby nájemného do 30.9. 2009.

� 25. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 26. Výběrové řízení MPR a MPZ
Rada bere na vědomí výsledky výběrového
řízení na zhotovitele akcí v rámci Programu
regenerace městských památkových rezer-
vací a městských památkových zón "Celko-
vá oprava fasády objektu čp. 108 v Nových
Hradech" a "Celková rekonstrukce střechy
domu čp. 11 v Nových Hradech". Rada na
základě výběrového řízení a předložení nej-
vhodnější ekonomické nabídky souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo se zhotovitelem
Leyer+ Graf s.r.o., Jivno 43, Rudolfov pro
akci "Celková oprava fasády objektu čp.
108 v Nových Hradech". Rada na základě
výběrového řízení a předložení nejvhodněj-
ší ekonomické nabídky souhlasí s uzavře-
ním smlouvy o dílo se zhotovitelem PB
Krovy v.o.s., Údolí u N.Hradů 162 pro akci
"Celková rekonstrukce střechy domu čp. 11
v Nových Hradech". Rada pověřuje staros-
tu podpisem příslušných smluv o dílo.

� 27. ZTV  Pod Zámeckým – větev D
Rada pověřuje MěÚ Nové Hrady, investič-
ní odbor přípravou výběrového řízení na
zhotovitele akce ZTV Pod Zámeckým - vě-
tev D.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 28. Francie
Rada bere na vědomí informaci o průbě-
hu návštěvy francouzského města Vaulx-
Vraucourt a pověřuje starostu města dalším
jednáním ve věci přípravy uzavření partner-
ské dohody o spolupráci.
� 29. Nabídka dodávky elektřiny

na rok 2010
Rada bere na vědomí nabídku na dodávku
elektřiny od společnosti E.ON České Budě-
jovice a pověřuje tajemníka zajištěním dal-
ších nabídek na dodávky elektrické energie
pro případné výběrové řízení na dodavatele
energie.
� 30. Žádost o dodržování dopravního

značení v Komenského ulici
Rada bere na vědomí žádost občanů Ko-
menského ulice na dodržování dopravního
značení a pověřuje starostu města dalším
jednáním s Policií ČR o zajištění kontroly
dodržování dopravního značení.
� 31. KP Projekt

Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a společností KP pro-
jekt s.r.o. České Budějovice na zhotovení
žádosti z Regionálního operačního progra-
mu NUTS II Jihozápad k projektovému zá-
měru "Obnova veřejných prostranství a
zázemí pro volnočasové aktivity obyvatel
města Nové Hrady" a pověřuje starostu
podpisem smlouvy.
� 32. Smlouva mandátní – Výběrové řízení

"Rekonstrukce školní jídelny a družiny
Nové Hrady – II. etapa"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
městem N. Hrady jako mandantem a Staveb-
ní poradnou , spol. s.r.o. jako mandatářem ve
věci přípravy, organizace a administrativ-
ním zajištěním zadávacího řízení) zadání
veřejné zakázky malého rozsahu v souladu
se zákonem č. 137/2006 Sb.) pro akci "Re-
konstrukce školní jídelny a družiny Nové
Hrady – II. etapa" a pověřuje starostu jejím
podpisem.
� 33. Smlouva mandátní – inženýrská

činnost "Rekonstrukce školní jídelny
a družiny Nové Hrady – II. etapa"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
městem N. Hrady jako mandantem a Sta-
vební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatá-
řem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro
akci "Rekonstrukce školní jídelny a družiny
Nové Hrady – II. etapa" a pověřuje starostu
jejím podpisem.
� 34. Smlouva mandátní – inženýrská

činnost "Rekonstrukce veřejného
prostranství pro kulturní a spolkové
aktivity"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
městem N. Hrady jako mandantem a Sta-
vební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatá-
řem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro
akci "Rekonstrukce veřejného prostranství
pro kulturní a spolkové aktivity" a pověřuje
starostu jejím podpisem.
� 35. Smlouva mandátní – inženýrská

činnost "Rekonstrukce silnice II/156
průtah obcí Údolí u Nových Hradů"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní me-
zi městem N. Hrady jako mandantem a

PSZSERVIS spol. s.r.o. jako mandatářem
ve věci výkonu inženýrské činnosti pro akci
"Rekonstrukce silnice II/156 průtah obcí
Údolí u Nových Hradů" a pověřuje starostu
jejím podpisem.

� 36. MAS – projekt Novohradská kovárna
aktivní
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
projektu Novohradská kovárna aktivní a
souhlasí s proplacením nákladů za již reali-
zované aktivity. Rada souhlasí s nabídkou
pana Daniela Černého na provedení drob-
ných oprav a impregnaci šindelové střechy
a venkovních dřevěvých částí objektu ko-
várny a pověřuje starostu podpisem smlou-
vy o dílo.

� 37. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
– Splašková kanalizace v místní části
Údolí u Nových Hradů
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 ke smlouvě
o dílo pro akci Splašková kanalizace v míst-
ní části Údolí u Nových Hradů uzavřené
mezi Městem Nové Hrady jako objednate-
lem a JM stavební s.r.o. jako zhotovitelem a
pověřuje starostu jeho podpisem.
(Předmětem Dodatku č.1 je prodloužení ter-
mínu dokončení stavby, které si vyžádala
koordinace prací s akcí Oprava silnice
II/156, průtah obcí Údolí u Nových Hradů )

� 38. Policie ČR – Dohoda
Rada souhlasí s Dohodou o vzájemné spo-
lupráci při zabezpečování místních záleži-
tostí veřejného pořádku a pověřuje starostu
jejím podpisem.
(Dohoda řeší spolupráci s Policií ČR, Ob-
vodním oddělením T. Sviny)

� 39. Dodatek č. 1 – ROP – akce "Stavební
práce související s úpravou vnitřních
prostor budovy Českého  domu"
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy
o dílo mezi Městem Nové Hrady a společ-
ností Stavcent a.s. na akci "Stavební práce
související s úpravou vnitřních prostor bu-
dovy Českého domu v Nových Hradech".
(Předmětem Dodatku č.1 je změna celkové
ceny díla, která se zvyšuje na základě před-
ložených a odsouhlasených změnových
listů.)

� 40. Žádost o pronájem nebytových
prostor
Rada souhlasí s bezplatným pronájmem ne-
bytových prostor v domě čp. 13 v Nových
Hradech dne 20.6. 2009 za předpokladu za-
placení spotřeby vody a elektrické energie
nájemcem a to Mysliveckým sdružením
Nové Hrady.

Zápis z 18. schůze rady města ze dne 1.6.2009

� 1. Kontrola usnesení ze 17. jednání rady
města Nové Hrady
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení ze 17. schůze rady města.

� 2. Kontrola ochranného pásma vodního
zdroje Veverský potok
Rada bere na vědomí provedenou kontrolu
ochranného pásma vodního zdroje Vever-
ský potok.
(Kontrolu ochranného pásma vodního zdro-
je Veverský potok provedli zástupci Města
Nové Hrady pan místostarosta Ing. Kasan,
pan Vaněk, vedoucí odboru životního pros-
tředí a pan Šebela, technik vodohospodář-
ského zařízení Nové Hrady.)

� 3. Povolení stavby – rozhodnutí
Rada bere na vědomí Rozhodnutí ke stavbě
vodního díla " ZTV – Pod Zámeckým, Nové
Hrady – větev D" od Městského úřadu v Tr-
hových Svinech, odboru životního prostředí,
oddělení vodního hospodářství a rybářství.

� 4. Dotační dopis
Rada bere na vědomí Dotační dopis od Ji-
hočeského Kraje – Krajského úřadu České
Budějovice o poukázání investičního pří-
spěvku v rámci grantového programu na
podporu jednotek sborů dobrovolných hasi-
čů obcí Jihočeského kraje na akci "Zajištění
kvality služeb SDH Nové Hrady – výměna
vrat hasičské zbrojnice". Rada souhlasí
s realizací projektu a s vyčleněním finanč-
ních prostředků z rozpočtu města na spolu-
financování projektu.

� 5. Usnesení o ustanovení opatrovníka
Rada bere na vědomí Usnesení Českého te-
lekomunikačního úřadu České Budějovice
o ustanovení Města Nové Hrady opatrovní-
kem podle § 32 odst. 2 písm. d správního
řádu  č. 500/2004 Sb.

� 6. Návrh Změny č. 1 ÚP Hranice
Rada bere na vědomí Oznámení o konání
společného jednání o návrhu změny č.1 ÚP
Hranice u Nových Hradů.

� 7. Žádost – penále za dlužné nájemné
Rada bere na vědomí žádost o zproštění po-
vinnosti úhrady penále za dlužné nájemné
v nájemním bytě Husova 114 od paní Olgy
Pruknerové. Rada pověřuje TSM Nové
Hrady zajištěním podkladů, a to především
dobu vzniku dluhu, dobu trvání a právní ře-
šení vzniklého dluhu.

� 8. Přidělení příspěvku z FMP
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Regionál-
ního monitorovacího výboru o přidělení
podpory z Fondu malých projektů jižní Če-
chy – Dolní Rakousko na projekt "Přeshra-
niční evropský maratón:
Oslava 5. výročí vstupu ČR do EU" ve výši
2 000 EUR. Rada pověřuje starostu města
podpisem příslušných smluv k poskytnutí
podpory a ve spolupráci s Investičním od-
dělením MěÚ N. Hrady a manažerem pro-
jektu vyúčtováním projektu.

� 9. Usnesení o ustanovení opatrovníka
Rada bere na vědomí Usnesení Minister-
stva zemědělství, Pozemkového úřadu
České Budějovice ze dne 20.5. 2009. Roz-
hodnutím se Město Nové Hrady ustanovuje
opatrovníkem Františka Kroniky a Marie
Kronikové, Hranice 41 jako vlastníkům po-
zemků vedených na listu vlastnictví č. 550
v katastrálním území Nakolice.

� 10. Žádost o proplacení výdajů
Rada souhlasí s proplacením cestovních
výdajů v částce 392,- Kč panu Rudolfu
Rusiňákovi, Nové Hrady na akci "Meziná-
rodní veteraniáda" konanou v Praze dne
16.5.2009 a děkuje panu Rudolfu Rusiňá-
kovi za výbornou reprezentaci Města Nové
Hrady.

� 11. Projednání stavebních řízení
Rada bere na vědomí probíhající stavební
řízení a nemá k nim připomínek.

� 12. Žádost o spolufinancování
opravy kuželny
Rada bere na vědomí žádost Tělocvičné
jednoty Sokol Nové Hrady o poskytnutí
dotace ve výši 120 000,- Kč od Města Nové
Hrady na opravu kuželny. Rada souhlasí
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s vyčleněním částky 120 000,- Kč z rozpoč-
tu města na opravu kuželny, k tomuto čer-
pání výdajů bude provedena rozpočtová
změna.

� 13. Pozvánka k předání vytýčené hranice
pozemků
Rada bere na vědomí pozvánku k předání
vytýčené hranice a pověřuje tajemníka
účastí  na předání.

� 14. Dohoda o změně průběhu hranic
Rada souhlasí s Dohodou o změně a průbě-
hu hranic mezi k.ú. Žár u Nových Hradů a
k.ú. Údolí u Nových Hradů v rámci prová-
dění komplexních pozemkových úprav
v daných katastrálních územích a postupuje

její projednání na jednání zastupitelstva
města Nových Hradů.

� 15. DPH – Město Nové Hrady
Rada bere na vědomí skutečnost, že dnem
1. 6. 2009 se stává Město Nové Hrady plát-
cem DPH. Rada pověřuje tajemníka zajiště-
ním úprav dokumentů a smluvních vztahů
vyplývajících z plátcovství DPH.

� 16. ZŠ – ukončení školního roku a cena
Rada bere na vědomí informaci ředitele ZŠ
Nové Hrady pana Mgr. Z. Chrta o zkrácení
školního roku pro žáky 1. stupně ZŠ (ukon-
čení k 12.6.2009) z důvodu příprav a reali-
zace rekonstrukce školní budovy v ulici
Hradební. Rada schvaluje uhrazení dotace
na stravné pro žáky 1. stupně (ve výši státní
dotace pro žáky ZŠ v průběhu školního
roku) z rozpočtu města v rámci příspěvku
na provoz ZŠ.

(Vzhledem k dřívějšímu ukončení školního
roku však nebudou moci žáci 1. stupně čer-
pat dotaci na stravování a v případě zájmu
o stravování ve školní jídelně by museli za-
platit celé stravné. Rada proto souhlasila
s uhrazením dotace na stravné pro žáky
1. stupně z rozpočtu města v rámci příspěv-
ku na provoz ZŠ.)

� 17. Smlouva mandátní – inženýrská
činnost "Stavební práce související
s rekonstrukcí vnitřních prostor budovy
1. stupně školy"
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
městem N.Hrady jako mandantem a Sta-
vební poradnou, spol. s.r.o. jako mandatá-
řem ve věci výkonu inženýrské činnosti pro
akci "Stavební práce související s rekon-
strukcí vnitřních prostor budovy 1. stupně
školy" a pověřuje starostu jejím podpisem.

INFORMACE Z RADNICE
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ZÁPIS ze 20. veřejného jednání zastupitelstva
města v Nových Hradech dne 4. června 2009

Přítomni: p. Mgr. Hokr, p. Šlenc, p. Mgr. Ja-
rolímek, p. Strnad, p. Dorotovič, p. Sýkora,
p. Vicány, p. Ing. Štangl, p. Brychta, p. Ing.
Kříha, p. Kollmann, p. Kučera

Omluveni: p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p.
Ing. Kasan

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 19. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyla vůči němu vznesena žádná ná-
mitka.
Pan starosta seznámil s programem dnešního
jednání zastupitelstva a požádal na základě pí-
semné žádosti pana Ing. Kříhy – předsedy
kontrolního výboru zastupitelstva o doplnění
jednání zastupitelstva o následující bod:
Informace z jednání kontrolního výboru zastu-
pitelstva.
Dále pan starosta podal návrh na stažení bodu
číslo 6 z programu jednání / Projekty do ROP
NUTS II Jihozápad/ z důvodu nutnosti dopl-
nění dalších údajů do těchto grantových prog-
ramů a tento bod navrhuje nahradit o zprávu
z provedené kontroly Městského úřadu kon-
trolním výborem zastupitelstva.
Pan Ing. Štangl podal návrh na stažení bodu 5.
– Strategický plán rozvoje města Nové Hrady.
Pan starosta navrhuje strategický plán projed-
nat, vzhledem ke skutečnosti, že bude v průbě-
hu jednání představen zástupcem zhotovitele a
to paní RNDr. Guthovou a doporučuje, aby se
zastupitelstvo tímto strategickým plánem za-
bývalo, protože paní RNDr. Guthová může
zodpovědět případné dotazy.
Pan Ing. Štangl se domnívá, že tento bod je
možné vzít na vědomí a domnívá se, že není
žádná časová tíseň v jeho projednání. Upozor-
ňuje, že tento strategický plán byl předán
v elektronické formě (na CD) a předpokládá,

že někteří zastupitelé neměli možnost se s tím-
to materiálem důkladně seznámit.
Pan starosta odpověděl, že kdo chtěl, měl
možnost požádat i o vytištění předkládaného
dokumentu nebo mohl přijít na konzultaci
k tomuto zastupitelstvu.
Program 20. zasedání byl schválen 12 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové ko-
mise. Návrhová komise ve složení: pan Ing.
Kříha, p. Šlenc, p. Kollmann byla schválena
9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen pan Ing. Kříha.
Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu
20. jednání zastupitelstva: pan Strnad a pan
Brychta – schváleno 10 hlasy, 2 zastupitelé se
zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 19. veřejného jednání za-
stupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na pl-
nění tohoto usnesení a uvedl v jakém stadiu
rozpracovanosti se nalézají jednotlivě před-
nesené body.
Zastupitelstvo bere na vědomí bez připomínek
a schválilo předloženou kontrolu usnesení z 19.
veřejného jednání zastupitelstva 12  hlasy.

2. Dispozice s majetkem
2.1. Pan starosta Mgr. Hokr informoval za-

stupitele o žádosti společnosti E.ON Distri-
buce, a.s. České Budějovice o povolení pro
realizaci stavby energetického zařízení na po-
zemku parc. č. KN 186/1 v k.ú. Vyšné na zá-
kladě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu. Za-
stupitelstvo schválilo Smlouvu o budoucí
smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věc-
nému břemenu pro stavbu " Vyšné K 186/4 - p.
Haumer – úprava NN" za jednorázovou úplatu
10.000,- Kč a pověřilo starostu podpisem pří-
slušné smlouvy 12 hlasy.

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval za-
stupitele o Smlouvě o budoucí smlouvě o zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností E.ON
Distribuce a.s. pro realizaci stavby "Vyšné čp.
3 - p. Vrána". Stavbou bude zatížen pozemek
parc. č. 1644/1 v k.ú Vyšné. Zastupitelstvo
schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zříze-
ní práva odpovídajícího věcnému břemenu pro
stavbu "Vyšné čp. 3 - p. Vrána" za jednorázo-

vou úplatu 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 zří-
zení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností E.ON
Distribuce a.s. pro realizaci stavby "Údolí
u Nových Hradů - p. Kubíček – úprava NN".
Stavbou budou zatíženy pozemky parc. č.PK
1443/1, PK 429 a PK 430 v v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Zastupitelstvo schválilo
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva
odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu
"Údolí u Nových Hradů - p. Kubíček - úprava
NN" za jednorázovou úplatu 10.000,- Kč a po-
věřilo starostu podpisem příslušné smlouvy
12 hlasy.

2.4. Pan starosta Mgr. Hokr informoval za-
stupitele o navrhovaném prodeji plynárenské-
ho zařízení pod názvem stavby "ZTV Nové
Hrady – Pod Zámeckým – inženýrské sítě –
prodloužení plynovodního řadu" (včetně ply-
novodních přípojek pro parcely č. 311/34 - 36 v
k.ú. Nové Hrady) za cenu 80 000,- Kč. Plyná-
renské zařízení se nachází na pozemcích parc.
č. 311/2, 1002/5 a 824/5 vše v k.ú. Nové Hra-
dy. Pan Ing. Štangl řekl, že se domnívá, že
cena odpovídá realitě. Pan Šlenc doplnil, že
celkové náklady stavby se pohybovaly v hod-
notě 81 000,- Kč. Zastupitelstvo schválilo
prodej plynárenského zařízení pod názvem
stavby " ZTV Nové Hrady - Pod Zámeckým -
inženýrské sítě - prodloužení plynovodního
řadu " (včetně plynovodních přípojek pro par-
cely č. 311/34 - 36 v k.ú. Nové Hrady) za cenu
80 000,- Kč a pověřilo starostu podpisem pří-
slušné smlouvy 12 hlasy.

2.5. Pan starosta informoval zastupitele
o navrhovaném prodeji pozemku parc. č. KN
458/3 v k.ú. Veveří o výměře 1476 m2 panu
Ing. Milanu Novotnému za cenu 50,- Kč/ m2.
Po provedené identifikaci pozemku rada sou-
hlasila s prodejem pozemku parc. č. KN 458/3
v k.ú. Veveří a záměr prodeje byl řádně zve-
řejněn na úřední desce. Pan Ing. Kříha se dota-
zoval, proč v návrzích není radou stanovena
doporučující cena. Pan starosta odpověděl, že
od rady vychází návrh podle toho, jak je zve-
řejněn na úřední desce a cena je stanovena
v souladu s cenami, za které město v daných
lokalitách standardně prodává. Pan Ing. Štangl

pokračování na str. 5
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se domnívá, že v doporučení rady musí být
stanoven návrh ceny. Pan starosta se domnívá,
že rada doporučí cenu podle zveřejnění a je na
zastupitelstvu, aby přihlédlo k okolnostem
prodeje a může po projednání schválit i jinou
cenu. Pan Šlenc oznámil, že byl osobně příto-
men u prováděné identifikace pozemku a že
důvodem pro odkoupení pozemku panem Ing.
Novotným je zájem zajištění přístupu ke své-
mu objektu po původní přístupové cestě, která
vedla k bývalé usedlosti Candráků. Pan Ing.
Štangl je spokojen s tím, že byla nalezena ce-
nová mapa, tento dokument byl schválen asi
před 15 lety a je dobře, že se s tímto dokumen-
tem pracuje. Zastupitelstvo schvaluje prodej
pozemku parc. č. KN 458/3 v k.ú. Veveří o vý-
měře 1476 m2 panu Ing. Milanu Novotnému
za cenu 50,- Kč/ m2 a pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy 12 hlasy.

2.6. Pan starosta informoval zastupitele o na-
vrhované směně pozemků na základě provede-
ného geometrického plánu č. 798-19/2008 za
účelem zajištění skutečného stavu užívaného
majetku pana Pavla Vochozky, Zahradní čtvrť
339, Nové Hrady. Jedná se dle nového GP
o pozemky parc. č. KN 834/5 o výměře 95 m2,
KN 834/6 o výměře 40 m2, KN 834/7 o výmě-
ře 85 m2 a GP 864 d 2 o výměře 16 m2 (zby-
tek přídělové parcely 864 d2). Celkem tedy
236 m2. Tyto pozemky jsou zapsány na LV
č. 1081 pro katastrální území Nové Hrady a
vlastníkem je pan Pavel Vochozka. Pozemky
ve vlastnictví Města Nové Hrady které jsou ur-
čeny dle geometrického plánu ke směně: KN
817/28 o výměře 88 m2, KN 817/29 o výměře
20 m2, KN 864/4 díl a o výměře 65 m2. Cel-
kem tedy 173 m2. Rozdíl mezi směnou poze-
mků činí 63 m2 a tyto odkoupí Město Nové
Hrady za sjednanou cenu 90 Kč/ m2. Každá
smluvní strana uhradí 1/2 nákladů na pořízení
geometrického plánu. Zastupitelstvo souhlasí
se směnou pozemků a dokoupením 63 m2 od
pana Pavla Vochozky za cenu 90 Kč/ m2 a
úhradou 1/2 nákladů na pořízení geometrické-
ho plánu a pověřuje starostu podpisem kupní
smlouvy na úplatný převod nemovitostí spolu
se směnou smlouvou nemovitostí. Schváleno
11 hlasy, jeden se zdržel.

2.7. Pan starosta informoval zastupitele
o navrhovaném prodeji pozemku č. KN 23/6
o výměře 375 m2 do podílového spoluvlas-
tnictví pana Ing. Ludovíta Kasana a paní Anně
Rollerové (každému ideální polovinou) za
cenu 90 Kč/ m2. Pan Ing. Štangl uvedl, že ten-
to prodej je v souladu s cenovou mapou. Za-
stupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č.
KN 23/6 o výměře 375 m2 do podílového spo-
luvlastnictví pana Ing. Ludovít Kasana a paní
Anně Rollerové (každému ideální polovinou)
za cenu 90 Kč/m2 a pověřuje starostu podpi-
sem kupní smlouvy 12 hlasy.

2.8. Pan starosta informoval zastupitele
o návrhu prodeje pozemků ve vlastnictví Měs-
ta Nové Hrady v lokalitě pod Olejovým rybní-
kem následujícím žadatelům: pan František
Leštianský, Vilová čtvrť 235, pozemek par. č.
829/106 o výměře 424 m2 , manželé Ondřej a
Dana Chlebúchovi, Vilová čtvrť 236, pozemek
par. č. 829/105 o výměře 396 m2, manželé Jan
a Zdeňka Dermovi,Vilová čtvrť 237, pozemek

par. č. 829/104 o výměře 426 m2, manželé
Ing. František a Ing. Marie Štanglovi, Vilová
čtvrť 238, pozemek par. č. 829/103 o výměře
429 m2, manželé Martin a Zdeňka Motyčá-
kovi, Vilová čtvrť 286, pozemek par. č.
829/102 o výměře 643 m2, manželé Ivan a
Anna Hlinšťákovi, Vilová čtvrť 287, pozemek
par. č. 829/101 o výměře 734 m2, manželé
Ing. Jiří a Olga Paslerovi, Vilová čtvrť 289, po-
zemek par. č. 829/100 o výměře 531 m2 a par.
č. 829/7 o výměře 198 m2, manželé Jiří a Eva
Winzbergerovi, Vilová čtvrť 289 pozemek
par. č. 829/99 o výměře 533 m2 a par. č.
829/96 o výměře 129 m2, společenství vlast-
níků bytů čp. 289 (ideální čtvrtinou podílu
vlastnictví - p. Jaroslav Balabán, manželé Mi-
chal a Kamila Ondrejmiškovi, manželé Jiří a
Eva Winzbergerovi, manželé Ing. Jiří a Olga
Paslerovi) parc.č. 829/13 o výměře 299 m2
vše v k.ú. Nové Hrady. Pan starosta doporučil
vzít na vědomí věcné břemeno a zamokření
pozemků u tohoto prodeje a navrhuje snížit
prodejní zveřejněnou cenu na 50 Kč/ m2. Pan
Jan Derma (žadatel) potvrdil, že pozemky
jsou značně zamokřelé a že většina žadatelů
o pozemky odpracovala mnoho hodin na je-
jich úpravě. Dále upozornil na skutečnost, že
žadatelé budou muset nechat určitou část po-
zemku přístupnou k zajištění přístupu ke kana-
lizaci. Pan Šlenc upozornil že cena 90 Kč/ m2
je základní cenou a přimlouvá se za cenu
50 Kč/m2.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/106 v k. ú. Nové Hrady o výměře
424 m2 Františku Leštianskému za cenu
50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/105 v k. ú. Nové Hrady o výměře
396 m2 manželům Ondřeji a Daně Chlebúcho-
vým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/104 v k. ú. Nové Hrady o výměře
426 m2 Janu a Zdeňce Dermovým za cenu
50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/103 v k. ú. Nové Hrady o výměře
429 m2 manželům Ing. Františku a Ing. Marii
Štanglovým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/102 v k. ú. Nové Hrady o výměře
643 m2 manželům Martinu a Zdeňce Motyčá-
kovým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/101 v k. ú. Nové Hrady o výměře
734 m2 manželům Ivanu a Anně Hlinšťáko-
vým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/100 o výměře 531 m2 a pozemku
parc. č. 829/97 o výměře 198 m2 v k. ú. Nové
Hrady manželům Ing. Jiřímu a Olze Paslero-
vým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/99 o výměře 533 m2 a pozemku
parc. č. 829/96 o výměře 129 m2 v k. ú. Nové
Hrady manželům Jiřímu a Evě Winzbergero-
vým za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku
parc. č. 829/13 o výměře 299 m2 v k. ú. Nové
Hrady vlastníkům bytů čp. 289 do podílového
spoluvlastnictví - p. Jaroslavu Balabánovi ide-
ální čtvrtinou podílu vlastnictví, manželům
Michalu a Kamile Ondrejmiškovým ideální
čtvrtinou podílu vlastnictví, manželům Jiřímu
a Evě Winzbergerovým ideální čtvrtinou po-
dílu vlastnictví a manželům Ing. Jiřímu a Olze
Paslerovým ideální čtvrtinou podílu vlastnic-
tví  za cenu 50,- Kč/m2.

Zastupitelstvo pověřuje starostu podpisem
kupní smlouvy.

Pan Ing. Štangl upozornil zastupitele, že je
v této věci podjatý a že nebude z těchto důvo-
dů o prodeji hlasovat. Kdyby bylo hlasováno
o jednotlivých prodejích zvlášť, podpořil by
prodej ostatním zájemcům. O prodeji bylo
hlasováno jako celku, nebylo hlasováno o jed-
notlivých prodejích žadatelů. Hlasování 11
pro návrh, 1 zastupitel  nehlasoval.

2.9 Pan starosta informoval zastupitele
o navrhovaném prodeji bytu čp. 4 o velikosti
1+1 v čp. 89 v Nových Hradech. Pan Ing.
Štangl upozornil, že tento prodej není dobře
připraven a to především usnesení nezohled-
ňuje skutečnost, že uběhla určitá doba od pro-
deje za navrženou cenu 2 500Kč/m2 a proto
není zohledněna případná inflace. Navrhuje,
aby rada řádně připravila prodej této bytové
jednotky s ohledem na nárůst ceny o inflaci.
Pan starosta upozornil, že v minulosti se za
tuto cenu byt prodával a dále se domnívá, že
by bylo potřebné nejprve schválit zásady no-
vých prodejů bytů s ohledem na navýšení
ceny. Pan Ing. Štangl se domnívá, že je to ne-
fér vůči těm žadatelům, kteří zakoupili dříve
byty za 2500 Kč/m2, nyní se ceny bytů pohy-
bují v jiných hodnotách a těmto liknavým zá-
jemcům by město v současné době prodávalo
byty za dřívější ceny. Dále upozornil, že není
zřejmé z jaké výměry bytu bude uskutečněn
prodej, bytovou jednotku je třeba ocenit a na-
výšit cenu nejméně o inflaci. Zastupitelstvo
vrací tento bod k doplnění radě a navrhuje pro-
jednání na příštím jednání zastupitelstva Měs-
ta Nových Hradů.

3. Závěrečný účet Města Nové Hrady
za rok 2008.
Pan starosta seznámil zastupitele s výsled-

kem přezkumu hospodaření za rok 2008.
V krátkosti seznámil s obsahem přiloženého
materiálu, kde jsou rozepsány příjmy a výdaje
a uvedeny největší finanční akce za rok 2008.
Seznámil s výsledkem přezkumu hospodaření
za rok 2008 s výrokem auditora : byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost
nedostatků uvedených pod písm. c § 10 odst.
3, písm. c) zákona č. 420/2004 Sb. Zastupitel-
stvo 12 hlasy schválilo zprávu o přezkumu
hospodaření za rok 2008 a předložený závě-
rečný účet Města Nové Hrady za rok 2008 bez
výhrady.

INFORMACE Z RADNICE
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4. Rozpočtová změna č. 1 .

Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem
Rozpočtové změny č.1 dle předloženého rozpi-
su. Zastupitelstvo schválilo Rozpočtovou změ-
nu č. 1 dle předloženého návrhu 12 hlasy.

5. Strategický plán rozvoje města

Pan starosta konstatoval, že byla vznesena
připomínka k návrhu Strategického plánu roz-
voje města na léta 2009 – 2013 panem Ing.
Štanglem. Pan Mgr. Jarolímek upozornil, že
strategický plán byl sestavován v minulém
roce, že proběhlo několik veřejných projedná-
vání tohoto plánu. Strategický plán je připra-
ven ve dvou verzích a to kompletní a zkrácené.
V průběhu projednávání tohoto bodu se vzdá-
lil pan Šlenc, při hlasování byl již přítomen.
Zpracovatelka Strategického plánu rozvoje
města paní RNDr. Zuzana Guthová představi-
la postupně jednotlivé kroky, za základě kte-
rých došlo k sestavení tohoto materiálu. Pro
potřeby vytvoření strategického plánu byly
využity informace z několika zdrojů informa-
cí: stav infrastruktury, stav demografický,
Územní plán rozvoje města, rozpočet města,
jednání rady a zastupitelstva a další. Veřejné
projednávání tohoto plánu proběhlo v měsí-
cích září, říjen a prosinec 2008. Město Nové
Hrady bylo posuzováno jako celek s určitou
vizí rozvoje v roce 2013. Město má velikou
výhodu ve své poloze, v mnoha kulturních pa-
mátkách a množstvím přírodních krás v okolí.
V městě je poměrně nízká nezaměstnanost, ale
většina občanů za prací dojíždí, což předpo-
kládá vysokou časovou náročnost. Dále paní
RNDr. Guthová seznámila zastupitele se zkrá-
cenou verzí Strategického plánu rozvoje města.
Pan Ing. Štangl navrhuje veřejnou prezentaci
tohoto plánu a znovu zdůrazňuje, že se domní-
vá, že většina zastupitelů včetně jeho samotné-
ho se s tímto materiálem seznámila povrchně a
že je to dokument, kterým by se mělo město
řídit v příštích 5 letech a pro svoji závažnost je
nutné důkladné seznámení a projednání. Paní
RNDr. Guthová souhlasila s veřejným projed-
náním, ale obává se malé účasti občanů, tak
jak se potvrdilo při projednávání v minulém
roce. Pan starosta upřesnil, že písemnou formu
Strategického plánu je možno poskytnout
v příštím týdnu všem zastupitelům a dále je
možné postoupit tento materiál k veřejné dis-
kuzi na internetu. Pan Ing. Kříha se dotazoval,
co vede k tomu, aby tento materiál byl tak
rychle schvalován, když se zpracovával rok a
má být vizí na příští období. Domnívá se, že na
seznámení bylo málo času. Pan Mgr. Jarolí-
mek je názoru, že 3 týdny je dostatečná doba
na prostudování materiálu a domnívá se, že
stanovení delší doby není zárukou toho, že se s
ním zastupitelé důkladně seznámí. Pan staros-
ta upřesnil, že i veřejného projednávání tohoto
plánu se zúčastnil jen malý počet zastupitelů.
Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak budou sezná-
meni občané, když zastupitelé se seznámí se
strategickým plánem do 14-ti dnů. Pan staros-
ta odpověděl, že ti občané, kteří se chtěli s tím
to materiálem seznámit a měli o Strategický
plán zájem, se zúčastnili veřejného projedná-
vání a nebo si našli způsob, jak se o tomto plá-
nu dozvědět. Pan Ing. Štangl se domnívá, že je
možné projednání tohoto bodu na příštím jed-
nání zastupitelstva po dodání potřebných ma-

teriálů zastupitelům a případném veřejném
projednání. Pan Mgr. Jarolímek považuje ten-
to návrh za dobrý a je ho možno akceptovat.
Zastupitelstvo bere na vědomí návrh Strate-
gického plánu rozvoje města Nové Hrady pro
období 2009 - 2013 počtem 12 hlasů.

6. Zpráva kontrolního výboru zastupitelstva
Pan Ing. Kříha předseda kontrolního výboru

seznámil zastupitele s výsledky provedené
kontroly Městského úřadu Nové Hrady, která
se uskutečnila dne 25. 5. 2009 za účasti všech
členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor
provedl kontrolu usnesení jednání rady. Byla
provedena kontrola usnesení rady č. 9. s dopo-
ručením kontroly usnesení rady o doplnění,
jak bylo usnesení splněno. Dále byla provede-
na kontrola prodeje pozemků schválených za-
stupitelstvem od roku 2006 a kontrola plnění
úkolů z personálního auditu. Pan Ing. Kříha
sdělil, že k tomuto bodu se kontrolní výbor
vrátí na svém dalším zasedání. Zastupitelstvo
bere na vědomí zprávu předsedy kontrolního
výboru Ing. Kříhy o provedené kontrole Měst-
ského úřadu Nové Hrady dne 25.5.2009 poč-
tem 11 hlasů, 1 zastupitel nehlasoval.

7.  Interpelace
Pan Ing. Štangl podal ústní interpelaci na sta-

rostu pana Mgr. Hokra dotazoval se na stanove-
ní objízdných tras k akci v Údolí u Nových
Hradů v době stavby, stanovení objízdných tras
pro kamiony, proč město souhlasilo s navýše-
ním ceny jízdného u autobusové dopravy a zda
město jednalo o vyrovnání ceny jízdného. Pan
starosta odpověděl, že se jedná o stavební akci
Jihočeského kraje, který je jejím hlavním in-
vestorem. Veškerá jednání ohledně objízd-
ných tras vedl Jihočeský kraj, který odmítl z
finančních důvodů stanovit další objízdné tra-
sy a potvrdil pouze oficiální objízdnou trasu
přes Horní Stropnici tak, jak bylo dojednáno
již při přípravě projektu v roce 2005-2006. Pan
Ing. Štangl se domnívá, že pokud by se město
více angažovalo, tak to mohlo dopadnout lépe,
rada města by se měla zabývat vyčleněním
prostředků na kompenzaci zvýšených nákladů
cestující veřejnosti a dále se domnívá, že uza-
vírka mohla být provedena tak, aby se dalo
jednosměrně projíždět a tím se nemuselo jez-
dit přes Horní stropnici, což lidé považují za
šikanování. Pan starosta odpověděl, že se jed-
ná o velmi komplikovaný úsek silnice v průta-
hu Údolím u Nových Hradů, na kterém je též
prováděna výstavba kanalizace. Již v roce
2006 bylo stanoveno, že se bude jednat o cel-
kovou uzavírku. Přes celkovou uzavírku je
umožňován průjezd v době, kdy se v úseku u
domu rodiny Matějků nepracuje, byla též
opravena cesta kolem rybníku Bažantník a je
průběžně zajišťováno, aby se občané bydlící v
této místžní části dostali ke svým domům, je
zajištěn svoz odpadu a další. Pan Ing. Kříha
sdělil, že každý den dojíždí do Českých Budě-
jovic a že se domnívá, že firma, která zajišťuje
stavbu, se nesnaží o umožnění jízdy vozidel v
době, kdy se na stavbě nepracuje. Pan starosta
odpověděl, že stavební firma má plnou odpo-
vědnost za bezpečnost na této stavbě a proto
průjezd není vždy možný. Doplnil, že si myslí,
že se obě stavební firmy snaží vyhovět poža-
davkům na částečné zprůjezdění části stavby -
obě firmy pracují dle možností na stavbě i o ví-
kendech, čímž se snaží dodržet či případně
zkrátit termín ukončení díla. Pan Ing. Štangl
oznámil panu starostovi, že jeho interpelace
nebude podána písemně.

10. Diskuse
Pan Ing. Kříha se dotazoval jak je vyřešen

odvod dešťových vod v horní části Údolí smě-
rem na T. Sviny a zda bude udělána odlehčují-
cí kanalizace těchto vod.

Pan starosta odpověděl, že bylo k této věci
uskutečněno několik jednání, a že další jedná-
ní vede Městský úřad Trhové Sviny, pan
Čech. Odvod těchto dešťových vod není řešen
v rámci stavby "Průtah Údolím u Nových Hra-
dů", ale bude řešen jako další stavební akce.
O nové projednání této záležitosti již město
požádalo při kontrolním dnu stavby v Údolí.

Pan Hlinšťák se dotazoval, zda bude jímací
zařízení na pitnou vodu v Jedlici zařazeno
v rámci strategického plánu do kulturních pa-
mátek a následně bude uvažováno o opravě.

Pan Mgr. Jarolímek odpověděl, že tato zále-
žitost není řešena strategickým plánem, ale
bylo by rozumné uvažovat o získání finanč-
ních prostředků na opravu jímacího zařízení
v Jedlici z grantových programů.

Pan Roule se dotazoval na dodržování záka-
zu vjezdu do Komenského ulice a na projekt
vodní nádrže u Základní školy.

Pan starosta odpověděl, že bylo uskutečně-
no několik jednání s Policií ČR ve věci zajiště-
ní dodržování zákazu vjezdu do Komenského
ulice. Otázka vodní nádrže byla osobně s pa-
nem Roulem několikrát starostou projednává-
na a otázka zajištění bezpečnosti vodní nádrže
a jejího provozu je především záležitostí pro-
jektanta, který projekt připravil tak, že nedo-
jde k  porušení bezpečnostních pravidel.

Pan Roule dále upozornil na skutečnost, že
město investuje do výstavby a opravy chodní-
ků a tyto se v Komenského ulici ničí parková-
ním vozidel.

Pan Ing. Štangl navázal na pana Rouleho a
upozornil na řízení vozidel v noční době pod
vlivem alkoholu a návykových látek, znovu
upozornil na nedodržování dopravního značení
v České ulici a to zákazu parkování a potvrzuje,
že parkování osobních a nákladních aut na
chodnících značně poškozuje majetek města.

Pan starosta odpověděl, že město projedná-
vá tyto záležitosti s Policií ČR a zvýšený po-
hyb kamionů v okolí města je také zapříčiněn
objížďkou obce Šalmanovice přes České Ve-
lenice.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, zda rada jedna-
la o úsporných opatřeních v rámci ekonomic-
ké krize a předpokladu snížení výnosu z daní
a navrhuje zastavení projektu vodní nádrže
v Komenského ulici z finančních důvodů.

Pan starosta odpověděl, že rada přijala
úsporná opatření, která se dále rozpracovávají
a předpokladem je ušetření cca 5 – 7 mil. Kč.
K otázce vodní nádrže sdělil, že stavba již byla
zahájena. Město na tuto akci získalo finanční
prostředky z ROP (město bude finančně podí-
let pouze 7,5 % na té stavbě) a je nutné akci
dokončit tak, aby prostředky investované do
celého projektu (jeho součástí jsou rekonstruk-
ce v Českém domě (kino, knihovna, šatny,
toalety) a na radnici + vybudování archivu)
městu opětovně vrátily.

Pan Ing. Štangl upozornil, že přístup města
k rozpočtu měl být více konzervativní a navr-
huje ušetřit finanční prostředky na zhotovení
dvou vrtů na pitnou vodu vzhledem ke skuteč-
nosti, že nikdy v minulosti nebyla snížena do-
dávka vody občanům města.
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Pan starosta potvrdil, že Rada má stejný ná-
zor jako pan Ing. Štangl a v této otázce panuje
shoda. V rámci finanční úspory nebude uvažo-
váno o provedení těchto vrtů a město se bude
snažit o získání finančních prostředků z gran-
tových programů.

Pan Ing. Štangl upozornil na skutečnost, že
členové volebních komisí budou provádět sčí-
tání volebních výsledků v neděli a domnívá se,
že by město mělo vyčlenit finanční prostředky
na dorovnání odměn za tuto práci.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak je zaměst-
nána u Městského úřadu paní Malcátová, kdo
ji platí a zda musí zaměstnavatel ještě nějakou
částku připlácet.

Pan starosta odpověděl, že je zaměstnan-
cem Technických služeb a platí ji Pracovní
úřad, o doplácení nemá žádné informace.

Pan Roule se dotazoval na to, kdo provádí
údržbu prvků na dětských hřištích.

Pan starosta odpověděl, že údržbu provádějí
Technické služby města Nových Hradů a sou-
časné době se provádí oprava herních prvků
u školní družiny.

Paní Koppensteinerová se dotazovala na
zveřejněné zápisy z jednání rady v Novohrad-
ském zpravodaji a poukazuje na skutečnost, že
se někdy objevují zápisy, které nic čtenářům
neříkají a ti se v nich těžko orientují.

Pan starosta odpověděl, že se rada snaží
přesně formulovat usnesení a pokud redakce
NZ toto usnesení ve Zpravodaji vynechá (otis-
kuje většinou vysvětlující text nad usnese-
ním), pak je možná informace k některému

bodu nepřehledná. Pan starosta přislíbil větší
kontrolu publikovaných výpisů z jednání
rady.

Paní Koppensteinerová se dále dotazovala
na vyhotovení kupní smlouvy na prodej poze-
mků pod objektem čp. 233 v Komenského uli-
ci a upozorňovala na to, že již zastupitelstvo
na konci roku 2006 rozhodlo o prodeji těchto
pozemků.

Tajemník Mětského úřadu odpověděl, že
smlouva je připravena a že je dohodnuto pro-
jednání záležitosti s jednatelkou Společen-
stvím vlastníků jednotek Komenského 233
paní Klestilovou. Pan Ing. Štangl uvedl, že ví
o tom, že vlastníci bytových jednotek čekali,
zda na základě úprav zákona nebudou poze-
mky pod objekty předávány vlastníkům bytů
bezúplatně. Proto dle jeho názoru vlastníci
vyčkávali.

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

MĚSTO NOVÉ HRADY
nám. Republiky č. 46, 373 33 Nové Hrady

na základě usnesení Rady Města Nové Hrady č. 19/09 ze dne  15.6.2009 a v souladu s § 3
vyhlášky č. 54/2005., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích,

vyhlašuje konkurzní řízení na obsazení funkce

ředitele Základní školy Nové Hrady
a)  Předpoklady pro výkon dané funkce:
� Stanovené § 5 zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně někte-

rých zákonů.
� Znalost problematiky školských právních a ekonomických předpisů.
� Organizační a řídící schopnosti

(schopnost hospodařit s obecním majetkem).
� Znalost práce na PC.

b)  Adresa, na kterou se přihlášky doručují :
� Město Nové Hrady, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady,
� Obálku označte nápisem Konkurz – ředitel základní školy – neotvírat.

c)  Obsahové náležitosti přihlášky :
� Písemná přihláška

(jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, vlast. podpis).
� Strukturovaný životopis včetně získání jazykových dovedností  (vlast. podpis).
� Koncepce rozvoje školy (max. 4 strany A4, vlast. podpis).
� Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele školy.
� Výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce).
� Průkazný doklad o celkovém průběhu získané pedagogické praxe (případně průběh

zaměstnání).
� Úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání

(diplom, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce).
� Čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění pozdějších úprav

(vlast. podpis).

d)  Termín podání přihlášky :
� Nejpozději do 31. července 2009 (rozhoduje  poštovní razítko či razítko podatelny

úřadu).

e)  Předpokládaný nástup do funkce 1.10.2009.

Případné dotazy zodpoví: Jaroslav Šulc, tel.: 386 101 012 nebo na adrese Město Nové Hrady,
nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady.

V Nových Hradech 26.6.2009

INFORMACE
o letním provozu
mateřské školy
V jarních měsících se na mne a Radu města

obrátilo několik maminek dětí navštěvujících
naší mateřskou školu s tím, že je pro ně složité
zajistit hlídání pro děti v době školních prázd-
nin. Mateřská škola je v létě tradičně na 4 týdny
uzavřena a zaměstnanci čerpají dovolenou.

Po projednání v Radě města a s vedením
MŠ byli osloveni všichni rodiče a pozváni na
schůzku, kde jsme chtěli zjistit, kolik rodičů
má problém s řešením uzavření školky a vy-
světlit rodičům podmínky, za kterých je možno
případně zkrátit dobu uzavření. Této schůzky
se zúčastnilo cca. 30 rodičů, vedení mateřské
školy, některé paní učitelky MŠ, paní starostka
z obce Hranice a starosta města. Někteří rodi-
če zaslali svůj názor k této problematice pí-
semnou formou.

Z této schůzky vyplynuly pro paní ředitel-
ku MŠ některé úkoly, z nichž nejdůležitější se
týkal prověření situace se zajištěním náhradní-
ho personálu, který by byl schopen zajistit
provoz v době, kdy kmenoví zaměstnanci čer-
pají dovolenou. Na začátku června obdržela
Rada města dopis od paní ředitelky, ve kterém
jsme byli informováni o tom, že v současné
době není žádná učitelka-důchodkyně, která
by mohla prodloužení prázdninového provozu
kvalifikovaně zabezpečovat. Dle informace
paní ředitelky byly osloveny dvě učitelky, kte-
ré však odmítly.

Dle názoru paní ředitelky také není racio-
nální důvod prodlužovat prázdninový provoz
s tím, že by také finanční prostředky zřizova-
tele měly být investovány „ku prospěchu vět-
šiny a ne hlasité menšiny“.

Rada města konstatovala, že při nezajištění
odborného personálu nelze v letošním roce
prodloužit prázdninový provoz mateřské ško-
ly. Vzhledem k tomu, že se Městu Nové Hrady
podařilo zajistit dotaci ve výši 650 000,-Kč
(grantový program Jiočeského kraje) na re-
konstrukci hygienických zařízení a úpravny
jídla v „nové“ budově, bude tato akce realizo-
vána v době uzavření školky.

Rada opětovně projedná problematiku
prázdninového provozu mateřské školy na za-
čátku nového školního roku.

Za Radu města Mgr. Vladimír Hokr

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 6
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TŘÍDÍME ODPAD
ANEB CO MOŽNÁ

O ODPADECH NEVÍTE

Třídění a využití skla
� Sklo  tvoří 7 – 9 % celkového množství

komunálního odpadu. Každý Jihočech prů-
měrně vytřídí 8,6 kg skla, což přestavuje
na každého téměř 23 nových pivních či li-
monádových lahví. Nehledě na to, že vý-
roba skla ze střepů je mnohem méně
náročná na energie. Více než 5 tisíc tun
skla v jižních Čechách neskončí ročně na
skládkách odpadů, ale je předáno do sklá-
ren na nové využití, což potvrzuje, že tří-
dění odpadů má smysl!

� Jaký je osud skleněných lahví a sklenic
odložených do kontejnerů na třídění ve
městech a obcích? Skleněné střepy z kon-
tejnerů na třídění z celých Čech jsou odvá-
ženy na speciální dotřiďovaní linku do
Příbrami. Zde se na dopravníku zbaví stře-
py velkých mechanických nečistot, nadrtí
se na malé kousky, pomocí vibračních sít
se dále čistí a třídí podle velikosti. Pro do-
sažení potřebné kvality se používají i lase-
rové separátory, které spolehlivě odhalí i
ty nejmenší nečistoty. Technická norma
dovoluje pouze jeden gram nečistot na sto
kilogramů skleněného střepu – tak musí
být dotřídění kvalitní.

� Upravený střep se ve sklárnách přimíchá-
vá do sklářského kmene. Sklovina se při
teplotách přes 1500 °C taví a odlévá do fo-
rem, a vznikají tak nové výrobky.

� Při výrobě skla se dá použít až 65 % stře-
pu. Recyklace skla je do nekonečna opa-
kovatelná a díky ní se uspoří až 90 %
energie a původních přírodních surovin.

� Do kontejneru na sklo nepatří porcelán,
varné sklo, drátosklo, zrcadla, automobilo-
vá skla ani zářivky a výbojky. Zjednoduše-
ně lze říci, že do kontejnerů na sklo patří
pouze sklenice od potravin, lahve od nápo-
jů a okenní tabulové sklo.

� Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůsta-
ne tu po nás tisíce let.

Děkujeme Vám že třídíte odpad.
Z. Vaněk, OŽP

Provozní doba
Sběrný dvůr Jižní město Nové Hrady
St 14.00 – 17.00 hod.
Ne 14.00 – 17.00 hod.

Rekonstrukce komunikace a výstavba
splaškové kanalizace v Údolí

Již v minulém NZ jsem informoval občany
o začátku stavebních prací v osadě Údolí.
Vzhledem k tomu, že se v souvislosti s touto
akcí objevují časté dotazy, polopravdy či „za-
ručené zprávy“, rád na předchozí článek navá-
ži informacemi o průběhu staveb.

1/ Splašková kanalizace
Stavbu provádí firma JM Stavební, která

část prací (v bočních ulicích) zahájila již v loň-
ském roce. Po odfrézování vozovky pak pokra-
čovala ve stavbě a v hloubce mezi cca. 3,5 –
2,5 m postavila hlavní splaškovou kanalizaci a
část přípojek v úseku od cyklopenzionu k domu
rodiny Matějků. Stavba byla velmi kompliko-
vaná vzhledem k podloží (písek). Přes drob-
né komplikace však nakonec firma dokončila
svůj úsek dle termínu, provedla kamerové
zkoušky a po dokončení rekonstrukce komu-
nikace bude pokračovat dalším postupným
připojováním jednotlivých domů.

Pro celou výstavbu splaškové kanalizace
uzavřelo Město Nové Hrady mandátní smlouvu
s firmou Stavební poradna s.r.o., která na stav-
bě vykonává stavební dozor. Stavbu tak mají
plně pod kontrolou odborníci a veškeré dění na
stavbě je pečlivě zaznamenáváno. Stavební do-
zor vedle kontroly průběhu stavebních prací
provádí vyhodnocení kamerových zkoušek
(v průběhu stavby a především při a před dokon-
čením díla) a odsouhlasení výkazu provedených
prací pro fakturaci. Teprve po tomto odsouhla-
sení pak dochází k proplacení skutečných prací
dle projektu. Musím tedy vyvrátit „zaručené in-
formace“ o tom, že „někdo bude platit či platil
práce způsobené pochybením firmy“.

2/ Dešťová kanalizace, rekonstrukce
komunikace, výstavba chodníků
Výstavba dešťové kanalizace, která je urče-

na pro odvodnění komunikace a objektů v je-
jím okolí, probíhala v návaznosti na výstavbu
kanalizace splaškové. Stavbu provázely podo-
bné problémy s podložím, nicméně i zde byly
práce dokončeny dle harmonogramu. Připoje-
ní jednotlivých domů proběhlo po dohodě
s majiteli a myslím si, že většina majitelů
domů oceňovala přístup pracovníků prováděcí
firmy (pro hlavního dodavatele Eurovia je
prováděla firma Skanska).

Po dokončení „dešťovky“ zahájila firma re-
konstrukci komunikace a přípravu pro výstav-
bu chodníků. Tyto práce by měly trvat cca.
měsíc a budou postupovat ve směru od mostu
přes Stropnici na T. Sviny.

I pro tuto stavbu je určen stavební dozor,
který kontroluje průběh prací, jejich návaznost
a především správné provedení. Pro obě stav-
by se každý týden koná kontrolní den, kterého
se společně se zástupci Správy a údržby silnic,
zaměstnanců Měú T. Sviny, zhotovitelů, pro-
jektanta, stavebních dozorů účastním osobně
nebo je přítomen mnou pověřený zástupce.
Behěm kontrolního dne jsou všichni zúčastně-
ní seznámeni s průběhem prací, dojednáván
další postup a řešeny i připomínky či dotazy ze
strany občanů.

3/ Problematika vody z polí a luk nad
Údolím

Problém s vodou z polí a luk, která „vypla-
vuje“ část Údolí, řešíme souběžně s realizací
stavebních prací. Tyto vody nemůže řešit bu-
dovaná dešťová kanalizace a mělo by dojít
k jejich odklonu již nad osadou směrem k ryb-
níku Bažantník. V minulosti již jedno jednání
v této věci proběhlo, nicméně nedošlo k doho-
dě o financování této aktivity. Z tohoto důvo-
du jsme iniciovali novou schůzku a věříme, že
dojde k dohodě. V době velkého deště v úterý
23.6. došlo k dohodě s majiteli pozemků (fir-
ma Sohors) a voda byla provizorně vyvedena
na pozemky v blízkosti silnice. V dalších deš-
tivých dnech by tak již nemělo dojít k ohrožení
domů v Údolí. Věřím, že na další společné
schůzce najdeme i dlouhodobé řešení a dojde
k definitivnímu vyřešení problému s těmito
vodami, které ohrožovaly majetky obyvatel
Údolí.

V době, kdy vyjde tento článek, by měla
být stavba v poslední fázi realizace. Týdenní
deštové počasí a zvýšení hladiny Stropnice
však může přinést kompikace při stavbě úseku
mezi mostem a cyklopenzionem. Přesto vě-
řím, že se zhotoviteli podaří dokončit práce
v termínu nebo minimálně tak, aby nebyla pro-
dlužována doba uzavírky hlavní komunikace.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

MO ČSSD děkuje svým voličům
za podporu a pomoc při dosažení velmi dobrého výsledku
ve volbách do Evropského parlamentu.

V naprosto komorním rázu se nesla schůzka na téma Strategický plán
rozvoje města Nových hradů uskutečněná 18.6.2009 v kinosále, na
kterou byli občané pozváni osobním dopisem starosty města. O způso-
bu a výsledcích zpracování plánu rozvoje informovala RNDr. Z. Gut-
hova (za zpracovatele), kterou doplnil starosta Mgr.V.Hokr. Důvodem
prezentace plánu byla mimo jiné i skutečnost, že o něm měli zastupite-
lé  na svém nejbližším zasedání jednat a případně jej schválit. K.J.
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Hrníčky s andělem ochráncem na památku
KIC N. Hrady připravilo pro návštěvníky slavností upomínkový hrnek
a svícen s andělem ochráncem. Ne náhodou, anděla máme nad znakem
našeho města, tak nás trochu inspiroval.

Průvod městem
Do průvodu města se zapojili téměř všichni účinkující oslav, baráčníci
a samozřejmě starosta Nových Hradů.

Scéna z historie města před skvělým publikem
Prostřednictvím hraných scének na podiu se diváci dozvěděli malé
střípky z historie našeho města, jako například o Ojířovi z Nových Hra-
dů či Petru Vokovi z Rožmberka..

Výjimečná příležitost
Návštěvníci slavností měli výjimečnou příleži-
tost vidět baráčníky ve slavnostním oblečení a
také prapor Baráčníků z Nových Hradů. Něko-
lik dvojic zatančilo na podiu i tanec Beseda.

Opravdová svatba v staročeském rázu
Možná jeden z nejhezčích bodů programu slav-
ností byla staročeská svatba mladé dvojice,
která měla kuráž a odvahu a před zraky diváků
si  tak "odbyla" svoji svatbu skutečnou.

Jeden z několika sobotních soubojů
Skupinu historického šermu Vítkovci možná znáte z loňských podzim-
ních hradních slavností. Byli velmi rádi, že jsme je na naše červnové os-
lavy pozvali a za odměnu předvedli mnohé z toho, čím tak rádi baví
diváky – rytířskými souboji.

Divadlo pro nejmenší diváky
Ani na našich slavnostech jsme nesměli zapo-
menout na nejmladší publikum. "Pohádka"
v provedení pánů Vápeníka a Nitěnky vtáhla
do děje a pobavila určitě všechny přihlížející.

Milé a spontánní poděkování účinkujícím
Tato momentka je důkazem toho, proč se účin-
kujícím na našich slavnostech muselo líbit.
Opravdu mile překvapen byl jeden "Vítkovec",
a to za poděkování od děvčat – divaček.

SLAVNOSTI MĚSTA � SLAVNOSTI MĚSTA � SLAVNOSTI MĚSTA � SLAVNOSTI MĚSTA

Petr Vok přichází před své poddané
Ten na koni je Petr Vok ale zároveň i Petr Šol-
la, který s námi připravoval program na Slav-
nosti města.

Středověká hudba v podání Musici Canori
Musica Canora nás provázela celým progra-
mem a na svém hodinovém vystoupení před-
vedla, jak chutná "historický rock".
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Oceňování osobností města

Kapela Ginevra se svým historickým folkem
Hudebním hostem byla i kapela historického folku Ginevra, která u nás
vystupovala poprvé a doufám, že si jejich písničky budeme moci po-
slechnout  ještě při nějaké další příležitosti.

Zloději v době Petra Voka to neměli opravdu lehké
Jak to chodilo s nepoctivci v době Petra Voka nám odhalili opět členové
skupiny Vítkovců.

Fakír a "plivač" ohně zahřál všechny
kolem sebe
Strhující fakírské a ohňové kousky byly prá-
vem odměněny mnohými potlesky. A diváci
byli rovněž fantastičtí.

Výborné občerstvení novohradských myslivců
S "plnou mysliveckou" se do slavností zapojili
novohradští myslivci. A určitě toho nelitovali
oni  ani  hosté – každý si u nich  pochutnal.

Jarmark řemeslných výrobků a různých dobrot
Malý jarmark řemesel, výrobků a dobrot byl
celodenním zpestřením slavností a snad si kaž-
dý odnesl něco na památku.

Součástí slavností bylo i ocenění osobností
města za práci a rozvoj v oblasti sportu, mysli-
vost, rybářství, školství, spolkovém a spole-
čenském životě.

Oceněni byli:

Günter Cepak (Weitra), Karel Cepák st., Jan
Debera, Václav Dolejší, Ján Dorotovič, Marie
Dorotovičová, Josef Doubek, Václav Dřevo,
Petr Hamerník, Martin Hermann, Marie Hobi-
zalová, Mgr. Marie Holakovská, Zdeněk Hri-
ňa, Jan Hornát, Karel Chalupa, Mgr. Zdeněk
Chrt, Mgr. Marie Chrtová, Jiří Jann, MUDr.
Jan Ječný, Vítězslav Jelínek, Vojtěch Jindra,
Ladislav Kopřiva, Václav Kopřiva, Bohumil
Kovář, Jan Kovář, Stanislava Kovářová, Fran-
tišek Lechner st., Josef Machutka st., Arnošt
Maier, Mgr. Václav Marek, Josef Máša, Milo-
slava Mášová, Jiří Matějka, Vlastmil Maxa st.,
Jan Mráz st., Jan Novák, Hubert Ottenschläger
st., Stanislav Papoušek, Mgr. Vilibald Rolí-
nek, David Rusiňák, Rudolf Rusiňák, Jan Saz-
ma, Norbert Schalko (Litschau), Stanislav
Sladký, Jaroslav Smrčka, Karel Stupka, Josef
Sýkora, Miroslav Šlenc, Josef Šnokhaus st.,
Václav Štěpánek, Ing. Bohuslav Švarc, Ing.
František Štangl, Jan Tomášek, František Va-
líček st., Kurt Viertlmayr (Litschau), Miroslav
Vochozka st.a Marcel Vondra.

SLAVNOSTI MĚSTA � SLAVNOSTI MĚSTA � SLAVNOSTI MĚSTA (pokračování)

Český rozhlas Praha byl naším mediálním partnerem v rámci pořadu Výlety po Čechách
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SILVA NORTICA RUN  (SNR)
mezinárodní závod v Nových Hradech
V sobotu 6. června odstartoval na Nových

Hradech nultý ročník vytrvalostního běžecké-
ho závodu. Běželo se na třech tratích: ultrama-
ratón na 78 km, maratón a půlmaratón. Na start
se postavili závodníci z deseti zemí a řada z nich patří mezi špičkové atletické reprezentanty.

Po startovním výstřelu starosty Nových Hradů se hned v prvních metrech ultramaratónu ujal
vedení Daniel Orálek a tak to už zůstalo po celých 78 kilometrů.Tento špičkový atlet zvítězil
v nádherném čase 5 hodin 56 minut. O jeho naprosté převaze svědčí i fakt, že druhý v cíli, Ro-
man Baláž, ztrácel na Dana celou hodinu – a přitom určitě nejde o žádného outsidera. Pro Dana
znamenal závod vrchol přípravy na mistrovství světa v běhu na 100 km.

V ženské kategorii zvítězila zkušená veteránka Pavlína Procházková před nadějnou mladou
závodnicí Klárou Jakešovou. Nutno ovšem říci, že Klára se propadla na druhé místo pouze díky
tomu, že neznámý vandal poškodil značky, kterými byla vytyčena běžecká trať.

Kvalitní byl také maraton, který odstartoval v 9.00 starosta Pohorské Vsi. Start rakouského
mistra Evropy v triatlonu Alexe Frühwirtha i jeho vítězný čas 2:51:21,7 hovoří za všechno. Ra-
kouský závodník nešetřil slovy chvály na adresu pořadatelů. Trať si pochvalovala rovněž ženská
vítězka maratonu Dáša Kubrová: “Já závodím dlouho a často dávám přednost terénům před sil-
nicí. Už jsem kdysi jeden maraton vyhrála, ale vítězství na Silva Nortica Runu si cením. Pořada-
telé připravili závod skvěle po všech stránkách, moc jim děkuji.”

Závod je dotován z Fondu malých projektů jižní Čechy – Dolní Rakousko a předfinancování
je pokryto půjčkou od Sdružení Růže.

Pořadatel závodu – Občanské sdružení Silva Nortica Run se sídlem v Ledenicích děkuje
všem, kteří se podíleli na organizaci závodu, zejména dobrovolníkům na občerstvovacích stani-
cích a v prostoru startu a cíle. Právě oni vytvářeli dobrou atmosféru, kterou závodníci oceňují.

Kompletní výsledky závodu je možno najít na www.silvarun.eu v sekci „Výsledky 2009“

Hořické pašije
Společenství svatého Vincence Nové Hra-

dy Vás zve na představení příběhu

umučení
Ježíše Krista

do Hořic na Šumavě.

Kdy: v sobotu 8. srpna 2009
– odjezd v 16.00 od Rezidence se za-
stávkou v Českém Krumlově, příp.
v Kájově, začátek představení ve 20.30.

Cena: 200,- Kč na osobu, nutno zaplatit při
přihlášení.

Přihlásit se můžete u Ing. Marie Štanglové,
tel.: 386 361 037, 607 565 087,
a u p. Lenky Bráchové v klášteře.

Pojeďte s námi slavit
mši svatou se Svatým Otcem

Benediktem XIV.
k příležitosti svatováclavské

pouti do Staré Boleslavi

Kdy: v pondělí 28. září 2009

odjezd:
ve 3.50 hod. z aut. nádraží v Horní Stropnici

ve 4.00 hod. od Rezidence v N. Hradech

Cena: 200,- Kč dospělý / 100,- Kč dítě.

Přihlásit se můžete:
u Ing. Marie Štanglové,
tel: 386 361 037, 607 565 087,
u p. Lenky Bráchové v klášteře
nebo u kněží našich farností.

Pojedeme klimatizovaným autobusem, ces-
ta trvá cca 4 hod. Autobus nás doveze co
nejblíže místu konání mše svaté. Je potřeba
mít s sebou pláštěnku a skládací sedačku.

Červnový seminář v Koželužně
Další vzdělávací seminář pořádaný v rámci projektu „Vzdělávání pro Sdružení Růže“ se usku-
tečnil ve čtvrtek 11.6.2009. V Koželužně se sešli zájemci o téma Kulturní dědictví venkova –
Metodika interpretace místního dědictví pro účely CR.

Toto téma přijela odprezentovat paní Mgr. Olga Žampová ze Slavonické renesanční společnos-
ti, která přítomné mimo jiné seznámila s realizovaným projektem „Graselovy stezky“ realizo-
vaným v oblasti Slavonicka. K. Jarolímková

Praktický mediální trénink
Skvělou pracovní i společenskou atmosfé-
ru mělo setkání s novinářkou Kateřinou
Kašparovou v rámci Mediálního tréninku.
Ten se uskutečnil v Koželužně 12.6. 2009
pro předem přihlášené zájemce, a to zejmé-
na z řad pracovníků v cestovním ruchu a
kulturních zařízení v našem regionu. Na
programu semináře byly hlavní zásady prá-
ce s médii, praktické rady jak s novináři ko-
munikovat a jak umět „prodat“ svoji práci i
aktivity. Pracovní setkání bylo ze strany lek-
torky profesionálně připravené, zajímavé a
především k „okamžitému použití“.

K. Jarolímková
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Dětský den 2009
Dne 30. května 2009 v dopoledních hodi-

nách byl uspořádán  na střelnici Dětský den .
Sešlo se celkem 40 dětí a byly rozděleny do

tří věkových kategorií.

Výsledné pořadí dle kategorií:
– v první kategorii do 6 let bylo toto pořadí:

Blafková Markéta, Tondl Patrik
a Němec Martin

– ve druhé kategorii 6 – 12 let:
Staněk Zdeněk, Koprna David,
Kubíček Jan a Cepák Pavel

– ve třetí kategorii nad 12 let:
Bárta Ladislav, Chlebúch Marek,
Steinhauser Kevin a Chromčák Jan.
Počasí si s námi opravdu zahrávalo, kaž-

dou chvíli pršelo, ale malým střelcům a střel-
kyním to vůbec nevadilo. Všichni se zahřáli
horkým čajem a nakonec si upekli buřty. Mys-
líme si, že všichni byli spokojeni jak s průbě-
hem soutěží tak i s cenami, kterých bylo
opravdu hodně.

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

Rybářství Nové Hrady, s.r.o., Pekařství Von-
drová Nové Hrady, Jihočeské Lesy Nové Hra-
dy, Miroslav Vacl, Martin Němec, Doppler

Trhové Sviny, HBSW a.s. Byňov a Policie
Středočeského kraje.

Poděkování patří i všem maminkám a ta-
tínkům, kteří přišli s dětmi a také členům
AVZO, kteří se na Dětském dni podíleli.

Ing. Ladislava Bártová

Závody
mladých rybářů

Již tradičně patří k oslavám svátku dětí
v našem regionu dětské rybářské závody,
které pořádá místní organizace Českého ry-
bářského svazu v Nových Hradech. V Horní
Stropnici proběhlo soutěžení v lovu ryb na
Farském rybníku v sobotu 6. června a o tý-
den později potom v Nových Hradech na
Zevlově rybníku.

Pro všechny zdatné rybáře bylo připra-
veno chutné občerstvení a mnoho hezkých
a praktických cen. Tímto děkujeme městu
Nové Hrady za nemalý finanční příspě-
vek, který byl použit na nákup odměn pro
účastníky závodů. Celkem se vydalo na
lov v obou termínech 58 dětí. Určitě každý
byl spokojen. Je pravda, že se nejednou sta-
lo, že ryba byla chytřejší a šikovnější než
rybář, ale i to patří k této krásné a ušlechtilé
zábavě.

Závěrem snad lze jenom dodat, že závo-
dy se jistě uskuteční i příští rok a věříme, že
ani špatné počasí, které letos provázelo ry-
baření v Horní Stropnici neodradí děti od
účasti v následujícím ročníku .

S pozdravem Petru zdar
za výbor MO ČRS Mgr. Petr Kroupa

Indiáni na hřišti
Letošní den tětí pořádaný dobrovolníky

z TJ Nové Hrady a ve spolupráci s KIC N.
Hrady se nesl v indiánském duchu. Malí i velcí
si mohli letos vyzkoušet několik indiánských
„disciplín“. Mimo vlastnoručně vyrobené če-
lenky si děti například zaházely tomahavkem,
zastřílely z luku, zatloukaly hřebíky a také si
opekly vuřty. Ačkoli počasí nebylo úplně ide-
ální, žádného indiána to neodradilo od dobré
nálady a touhy být v soutěžních disciplínách
co nejlepší. Tak čau zase za rok. K.J.
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Ahoj školko, škola volá…..
Vracíme se za vámi děti z duhové školky, abychom se naposledy

v tomto školním roce pochlubily, co jsme ještě všechno od jara stihly a
kde jsme všude byly.

Od Vánoc vše uteklo jako voda a my děti ze 4. třídy jsme se pomalu
začaly loučit s naší školkou, do které chodíme celé tři roky. Všichni sice
do školy nejdeme, ale kamarády z jedné třídy zůstaneme pořád. Celý
rok jsme chodily na keramiku a děkujeme paní učitelce Mikešové, co za
námi chodila každý pátek a „naučila“ nás německy.

Když jsme začaly jezdit do Borovan, hned jsme všem dokázaly, ja-
kými jsme nebojácnými plavci. A potom jsme zpívaly, vyráběly, malo-
valy…. Naše trička na rozloučení se školkou se nám povedla a chválili
nás i kamarádi z jiných školek, když nás potkali na výletě na Hluboké
v ZOO.

Připravily jsme besídku pro maminky a moc jsme se těšily, jestli nás
právě ta „moje maminka“ pochválí. Stálo to za snažení, protože besíd-
ka se nám povedla. Naše 3. OH v MŠ byly jen přípravou na pěší výlety
na Cuknštejn, kde nás přivítala paní Anežka Tisoňová a nechala nás od-
počinout a nasvačit na zahradě a v altánku. Moc děkujeme. Celodenní
výlet na Hojnou Vodu a zpět přes Paseky a pana Blížence nám trochu
pokazilo počasí, ale jsme přece zdatní turisté a tak nás nezaskočil ani
krátký deštík, který jsme zahnaly na nádraží ve Stropnici nanuky.

Čeká nás ještě dokázat, že o prázdninách můžeme jezdit na kole a
proto jedeme na dopravní hřiště do Třeboně. Náš školní rok zakončíme
tím, že my se všichni rozloučíme, ale naše nejmenší kamarády dojdeme
přivítat na MěÚ s krátkým pásmem pro miminka. Máme pořád spoustu
legrace a povinností, ale to nevadí, protože mezi tím vším, chodíme na
zmrzlinu a těšíme se na prázdniny.

Tak tedy „AHOJ ŠKOLKO, ŠKOLA VOLÁ..“
Děti ze 4. třídy MŠ Nové Hrady

Neloučily se jenom děti, ale i paní učitelka Romana Šulcová, které
tímto děkuji za dlouholetou spolupráci v MŠ a za zdárně ukončený ten-
to školní rok, kdy jsme měly 28 předškoláků a přesto v prosinci neutek-
la a dotáhla to se mnou až do zdárného konce.

Dík Romano, Il.

Znáš přírodu
Novohradska?
Tak takovouto otázku si museli položit

všichni účastníci, kteří se již po 16-té zúčastnili
na Nových Hradech přírodovědné soutěže Znáš
Novohradsko – Memoriál RNDr. S. Kučery.

Letošní ročník se konal v pondělí 1.6.2009.
Soutěž se vydařila, přálo nám počasí ačkoliv
několik dní před tím pršelo. Ve starší kategorii
se na prvním místě umístilo družstvo ze ZŠ
Benešov nad Černou. Mladší kategorii již po
třetí vyhrálo družstvo Mladých ochránců pří-
rody z Nových Hradů a tím již nadobro získalo
pohár pro nejlepší družstvo. L. Starý MOP Nové Hrady

Co bude dělat vaše dítě o letních prázdninách?
Skautský oddíl KOMETA Horní Stropnice a MOP při ČSOP Nové Hrady 14/09
nabízí poslední volná místa na letním táboře Dálava.

Tábor je pojat celotáborovou hrou a je vhodný pro prima holky a kluky ve věku 6 – 15 let.
Každý, kdo s námi pojede na tábor zažije spoustu dobrodružství, legrace, pozná řadu nových
kamarádů a zažije řadu netradičních soutěží.

Letní tábor pořádáme na tábořišti DÁLAVA u Ličova
v době od 26. 7. 2009 do 8. 8. 2009.

Cena tábora je 3.300,- Kč! Na tábor lze získat řadu slev.

Více informací o možné slevě na tábor a přihlášky lze získat na telefonech
605 349 799 – Petr Aksamit, e-mail: Petr-Aksamit@centrum.cz
606 270 344 – Ladislav Starý, e-mail: ls.rolf@seznam.cz
728 835 407 – Zdeněk Starý, e-mail: zdenek.vodnice@seznam.cz

Vítězové Z Benešova nad Černou
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Zprávy ze školky
V dubnovém zápisu do mateřské školy bylo podáno 32 žádostí o při-

jetí, přijato bylo 26 dětí do naplnění kapacity školy 105 dětí.
V dubnu děti odemkly zahradu a uklidily okolí školky a místa, kam

si chodívají hrát, od odpadků.
V květnu děti ve svých třídách spolu s rodiči oslavily Svátek matek

tradičními besídkami a společným posezením, na zahradě si ozdobily
stromek – májku, u níž si zatančily a zazpívaly.

1. června ke Dni dětí paní učitelky uspořádaly třetí ročník SPOR-
TOVNÍCH HER V MŠ. Děti běhaly štafetu, skákaly, absolvovaly pře-
kážkovou dráhu, chůzi po vyvýšené rovině s balanční zátěží a hod na
cíl. Odměnu vyhrál každý i s diplomem.

Červen je měsícem školních výletů a děti ze školky si jich také užily.
Byly v ZOO Ohrada na Hluboké, vykonaly pěší výlety za zvířátky
v okolí (u Krtků), předškoláci se rozloučili se školkou celodenním výle-
tem a výšlapem na Hojnou Vodu, také byli na Cukenštejně. Absolvova-
li dopravní výchovu na hřišti ve Třeboni a ještě stačili přivítat nové
občánky města.

Všechny děti se postupně seznámily se solnou jeskyní, jejíž bezplat-
né užívání školce nabídl ředitel Rezidence pan Dvořák a my této nabíd-
ky rádi budeme užívat k upevnění zdraví našich dětí. Děkujeme.

Dík patří Dobré Vodě za pitný režim dětem na výlet a panu Kolesni-
kovi za tvorbu školkových webových stránek, které od září budou
funkční.

Všem svým kolegyním z celé školky s úctou děkuji za odvedenou
práci, přeji jim pěkné prázdniny, příjemné prožití dovolené a načerpá-
ní nové energie. Poděkování za mnohaletou práci a spolupráci adresu-
ji paní učitelce Romaně Šulcové a všechny jí přejeme aktivní pohodu
v důchodu, stejně jako kolegyním, které si důchodu již užívají.

Eva Heřmanová, ředitelka MŠ

Odemykání zahrady

Úklid

MájkaZa zvířátky u Krtků

Sportovní hryZOO

Dopravní hřiště
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA
detektiva Lupičky

Má závěrečná zpráva za-
číná připomenutím www
adresy, kde můžete naše
akce sledovat na fotografiích

http://sduklouzajicihoslunicka.rajce.idnes.cz/.
Naše alba jsou však v utajení a proto si o heslo
můžete říct našim vychovatelkám, nebo na-
psat na adresu klouzajicislunicko@email.cz

V minulé zprávě jsem nestihl napsat o na-
šem výletě do Českého ráje, ale aby nebylo na-
šim detektivům líto, přenechám jim slovo:

Jeli jsme do kempu se družinou. Cesta trva-
la trochu dýl. Cestou jsme se stavili v Jičíně.
Dorazili jsme tam a bylo to super. Chatky byly
jasnou zelenou barvou vymalované. Potom
jsme šli na procházku do skalního města. Vrá-
tili jsme se z procházky a šli jsme na večeři.
K večeři byly řízky a brambory. Hráli jsme ve-
černí hry a poté jsme zalezli do postele. Ráno
jsme vstávali v 6.30 hodin. Vstali jsme a šli
jsme na rozcvičku a potom na snídani. Po sní-
dani jsme jeli do Šťastné země. Ve Šťastné
zemi bylo moc „prolejzek“. Chvíli jsme si hrá-
li a potom jsme šli na procházku. Na trati bylo
plno úkolů, ale všechny jsme zvládli. Zase
jsme si hráli a potom šli na oběd. K obědu jsme
si mohli vybrat to, co chceme. Buďto plněné
knedlíky s borůvkami a nebo svíčkovou. Po
obědě jsme jeli domů. Cestou domů pršelo, ale
nám to nevadilo a užili jsme si cestu tam i
zpátky. Eva Hájková (4. třída)

21. 5. Jsme jeli se školní družinou na výlet.
Viděli jsme všichni Kutnou Horu, byli jsme
v Jičíně. Bylo to vše moc pěkné. Přespávali
jsme v kempu Sedmihorky a byli jsme ve Šťast-
né zemi. A všechny bavila trampolína. Domů
jsme jeli 6 hodin a všichni jsme usnuli, bylo to
moc pěkné. Daniel Kotrč (5. třída)

Tak vidíte, jak jsme se měli krásně. Sice
nám trochu sprchlo a cesta byla opravdu delší,
ale všechno jsme zvládli v pohodě a s úsmě-
vem – tak jak to má být.

Ani jsem se nenadál a už jsou tu prázdniny.
Děti z mé detektivní kanceláře dostaly dokon-

ce vysvědčení o čtrnáct dní dřív než obvykle a
tak i já jsem musel své malé detektivy ohodno-
tit za jejich celoroční práci. Nejprve jsme
uspořádali tzv. Týden dětí, který začínal právě
dnem, kdy slaví svůj svátek. V pondělí 1. 6.
Jsme zahájili závěrečným testem
detektiva Lupičky. Trasu Štítem
plnou kvízových otázek musel
každý projít sám a odpovídat na té-
mata, která se týkala všeho, co
jsme za celý rok propátrali. V úte-
rý se děvčata z aerobiku vypravila
do místní haly TJ, kde si mohla
vyzkoušet aerobik se stepy. Stře-
da patřila opět sportu. Prostor
před družinou se proměnil ve
sportovní arénu a detektivové
museli prokázat svou tělesnou
zdatnost. Mohu vám říct, že ská-
kání přes švihadlo bylo největším
problémem. Čtvrtek patřil logice,
taktice a soustředění, neboli „kar-
banu“. Proběhl totiž turnaj v Prší. A
pátek, to už bylo jenom vyhodno-
cení celého týdne a sladké překvapení, osvěžu-
jící zmrzlina.

Po celý týden a vlastně po celý rok děti zís-
kávaly lupičky. Podle jejich počtu jsme vybra-
li nejlepší detektivy z každé třídy. Byl to
Adam Zeman, Kristýna Klenková, Sára Debe-
rová,Sabina Spálenková, Adéla Schmidtová a
Daniel Kotrč. Všichni potom dostali průkazku
malého detektiva, kterou se mohou prokázat
při svých dalších pátracích akcích.

Tak toto byla má poslední slova a já se
s vámi loučím a uzavírám svou detektivní kan-
celář, neboť odjíždím do cizích krajin pátrat po
ztraceném klíči od tajné komnaty našeho hra-
du. Dostal jsem totiž tip, že kdesi ve Francii
bych se mohl dozvědět víc. Pokud máte nějaké
informace, předejte je některému z mých de-
tektivů a oni mi je zajisté sdělí.

Váš detektiv Lupička

Aerobik v hale

Cesta Sokolím hnízdem

Zkouška z karbanu – prší

Hruboskalské skalní město

Výlet – návšteva u Rumcajse v Jičíně Cesta domů
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Letní turnaj v kuželkách
Po celý školní rok vždy v pondělí a ve čtvr-

tek, jsme s dětmi ze školní družiny trávili ho-
dinku v místní kuželně. Děti se seznámily
s tímto sportem a myslím, že si jej i oblíbily a
budou se k němu i nadále vracet.

Již v prosinci proběhl první vánoční turnaj
a nyní 25. 5. se uskutečnilo druhé kolo. Zatím-
co při vánočním koulení byl pouze jeden vítěz,
a to Ignác Kolesnik, tentokrát byli vyhlášeni
vítězové dva. Proběhla totiž dvě soutěžní kola.

V prvním kole ve volném stylu hodu zvítězila
Eva Hájková a druhé povinné v hodu jednou
rukou vyhrál Milan Bedri. Bylo to proto, že
zatímco první pololetí jsme se s kuželkami
pouze seznamovali, v druhém již probíhal ná-
cvik hodu jednou rukou. Myslím, že od počát-
ku kdy nestačily síly na to, aby koule doběhla
až ke kuželkám. Nebo jsme čekali pět minut,
než se k nim volně dokutálí, jsme urazili velký
kus cesty a hlavně práce. Svědčí o tom i naše
rekordy: Na 10 hodů – 48 sražených kuželek
(Adéla Schmidtová).

Ps: Děkujeme TJ Sokol za propůjčení ku-
želny a jmenovitě panu Sladkému a paní Slad-
ké za aktivní účast při trénincích. Také
děkujeme městskému úřadu za příspěvek na
provoz Kuželny spojený s našimi tréninky.

B. Vochosková

Pěkné prázdniny všem dětem
Poslední červnovou sobotu jsme letos po-

prvé připravili pro děti akci Vítání prázdnin.
Na prázdniny se přeci každý těší, tak proč je
nepřivítat pěkně, hravě a zvesela? Pozvali
jsme i malou „atrakci“, což byla trampolína a
kulečník a celé odpoledne nás doprovázely
písničky od D. J. Romana Šolara. Sice nás
mimo těch písniček doprovázely občas i
kapky deště, ale my jsme se jen tak nevzdali.
Původně plánovaná pěnová show ale byla
odvolaná, protože by nám pěna rozmokla a
děti by z toho neměly to správné potěšení.

Tu si tedy necháme v zásobě na někdy příště.
I když dětí nepřišlo mnoho, tak doufáme,

že se toto otevírání prázdnin ujme a že příští
rok nás bude více. Víc atrakcí, soutěží, dětí i
legrace. A možná i diskotéka na zelené louce.

Všem dětem přejeme super prázdniny, od-
počiňte si od školy a brzkého vstávání, zapo-
meňte na vyjmenovaná slova, choďte na
borůvky a snad i koupání se dočkáte.

Pěkné prázdniny přejí
K. Jarolímková a M. Kolářová z  KIC

a  D. Císařová z Městské knihovny N. Hrady
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UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE
MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Knihovna v Nových Hradech
BUDE MIMO PROVOZ VE DNECH (čerpání dovolené)
13.7 – 24.7. a 10.8 – 14.8

Okénko do knihovny
Ve čtvrtek 4. 6. navštívily knihovnu děti z mateřské školy s p. uč. M.

Dorotovičovou. Po prohlídce knihovny a hlavně obrázkových knížek je
čekaly pohádky ze staré gramofonové desky. Nikdo z dětí takovou desku
neznal, tipovaly to na velké černé DVD nebo CD. Stáří gramofonové des-
ky nic neubralo na kouzlu pohádek, které vyprávěl svým osobitým způ-
sobem Karel Heger a děti byly moc spokojené. Slíbily, že zase přijdou.
Děkuji a budu se těšit.

Úterý 9. 6. byl velký den pro všechny prvňáčky. Protože se celý rok
učily číst a jistě to byla dřina, čekalo je v knihovně „Pasování na čtenáře“.
Pasoval je sám pan starosta – král Knihomol I. Děti musely dokázat, že
opravdu umí číst a složit slib, že se budou ke knihám dobře chovat a ob-
držely průkaz čtenáře, pamětní list a malý dáreček. Celý „obřad“ všech-

ny velice prožívaly,
některým se i třásl hlásek. Možná, že takové-
to slavnostní přijetí mezi čtenáře knihovny
usnadní přístup ke knihám i dětem, které by ji-
nak do knihovny nikdy nepřišly.

Za pomoc při „představení“ děkuji panu
starostovi Mgr.Vladimíru Hokrovi a paní uči-
telce Mgr. Koškové, děkuji i prvňáčkům, že
všichni přišli a ani se moc nebáli.

Třetí červnovou akcí byla beseda s autor-
ským čtením se spisovatelem Lubomírem
Müllerem. Uspořádali jsme ji v zámeckém di-
vadélku 11.6., byla určena především pro žáky
8. a 9. tříd, ale i pro veřejnost. Beseda o knize
„Schody do nebeského pokoje“ byla velice
poutavá, protože i když se příběh odehrává
v roce 1968, má hodně co říci i dnešní dospí-
vající mládeži. Pan Müller přečetl i ukázku
z knihy, ale jeho vyprávění vzalo za srdíčko
snad všechny přítom-
né. Jako bonus po-
sluchačům ještě dal

spoustu rad a návod na to, „jak se dělá“ kniha, co a jak musí začínající
autor udělat, zařídit a zainvestovat, v jakém nákladu…

Můj dík patří nejen p. Müllerovi, ale i p. učitelce Mgr. I. Plechové za
její velkou spolupráci s knihovnou, taktéž p. učitelce Mgr. J. Štorové.

D. Císařová, knihovnice
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Přehlídka pěveckých souborů
V sobotu 13.června se v odpoledních hodi-

nách uskutečnila malá přehlídka pěveckých
sborů. V rámci ní se na novohradském zámku
představil školní pěvecký sbor Fermata ze ZŠ
N. Hrady pod vedením Mgr. Jany Štorové.
Velký aplaus za vystoupení dětí byl rozhodně
zasloužený, stejně tak zasloužené poděkování
patří i vedoucí souboru za čas a energii, kterou
mladým zpěvákům věnuje.

Dalším účinkujícím byl Novohradský smí-
šený sbor, pod vedením Mgr. Hany Kudrnové,
která sbor vede již několik let a byla hlavní ini-
ciátorkou uspořádání této příjemné přehlídky.
Třetím účinkujícím a hostem přehlídky byl
ženský pěvecký sbor Cantika Bohemia z Lito-
měřic, který se zde představil poměrně velkým
repertoárem.

Původně jsme slibovali, že se přehlídka
uskuteční na zámeckých schodech, ale z důvo-

du ne zcela ideálního ozvučení sborů jsme se
přesunuli do zrcadlového sálu. Ten byl po
akustické stránce téměř ideální a byl poslucha-
či téměř zaplněn. Věřím, že se na podobných
hudebních setkáních budeme s posluchači vídat
zas a rádi.

K. Jarolímková

Pěvecký soubor z Litoměřic

Novohradský smíšený sbor Novohraská Fermáta

KIC Nové Hrady vás zve na

Letní divadelní představení

Don Quichote
de la Archa
Víra v lidské ideály

s humorem a nadsázkou
aneb

Představení, které
prodlužuje život

Divadlo Klaunika Brno,
Režijní vedení Boleslav Polívka

hradní nádvoří Státního hradu
Nové Hrady,

30. července 2009
začátek ve 20.00 hod.

vstupné 70,- Kč
(děti a senioři 40,- Kč)

KIC Nové Hrady pořádá pro děti i dospělé

Tvůrčí dílny v Koželužně
� 13. – 19.7.2009

Tvůrčí dílny v Koželužně – encaustika
pod vedením lektorky Z. Dermové
podvečerní pohodové malování v inspi-
rativním prostředí,
od 17.00 do 21.00 hod.
poplatek za materiál:
50,-Kč dospělí (25,-Kč děti)
Domů určitě neodejdete s prázdnou…

� 12. – 16.8.2009
Tvůrčí dílny v Koželužně – intuitivní
malování pod vedením lektorky
V. Zítové
podvečerní pohodové malování v inspira-
tivním prostředí, od 17.00 do 21.00 hod.
poplatek za materiál:
50,-Kč dospělí (25,-Kč děti)
Domů určitě neodejdete s prázdnou…

NABÍDKA KONCERTŮ
v Hotelu Rezidence Nové Hrady

Začátky v 19.00 hodin

� 7.8.2009
QUINTET  SWINGOVÉHO
ORCHESTRU ČS. rozhlasu
řídí: Václav Hlaváč

� 14.8.2009
OLD STEAMBOAT JAZZ BAND
stylová itepretace  hudby swing,
ewergreen, blues, dixieland
řídí: Zdeněk Uher

� 21.8.2009
DIXIE OLD BOYS
stylová interpretace hudby swing,
ewergreen, blues, dixi
řídí: Karel Matoušek

� 28.8.2009 ROSA BAND
hity šedesátých let až po současnost
řídí: Oldřich Skupník

� 11.9.2009 DIXIE BAND
rytmická sekce bigbandu Metroklub
stylová interpretace současné taneční
hudby a melodie let minulých
řídí: Ivan OTT

� 25.9.2009 VELIKÝ ZUŠ BAND
řídí: Jiří Klimeš

� 9.10.2009 skupina HELIOS
hudba 60-70 let – řídí: Zdeněk Charvát

� 23.10.2009 Paravan – pouťové, poulič-
ní a lidové  písně /jihočeské Šlapeto/

Malující Nové Hrady
letos již podvanácté

V roce 1998 zahájila Galerie VIDA tradici
malířských sympozií, která se každoročně ko-
nají v malebném koutě jižních Čech – v No-
vých Hradech. Letos, v době od 22.7. do
30.7.2009, se v bývalé koželužně setkají malí-
ři a výtvarníci nejen ze všech koutů České re-
publiky, ale i ze zahraničí. Zde je také mohou
návštěvníci Nových Hradů během tohoto týd-
ne navštívit a nahlédnout pod pokličku jejich
tvorby.

Snahou pořadatelů i města Nové Hrady je,
aby se zde výtvarníci cítili co nejlépe a jejich
podmínky pro práci se štětcem a barvami byly
co nejlepší.

Sympozium je tradičně zakončeno vernisá-
ží ve výstavních prostorách státního hradu
Nové Hrady. Letos připadá vernisáž 11 autorů
na středu 29.7.2009. Ta bude zahájena ředite-
lem AJG ing. Lubomírem Bednářem v 17 ho-
din. Výstavu si budete moci prohlédnout do
9. srpna 2009.

Všichni jste srdečně zváni.

Galerie VIDA Č. Budějovice

POZVÁNKA

Výstava obrazů a soch

Vladislava Maria
ZÍTOVÁ

Od 19.6.  do 26.7.2009
Galerie současného umění

Státní hrad Nové Hrady
Otevřeno denně 9.00 – 16.00 hod.
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� 6.8.2009
Divadelní představení
Nešťastný šafářův dvoreček, Divadlo Kapsa, hradní nádvoří Stát-
ního hradu, Nové Hrady, začátek v 19.30 hod., vstupné 50,-Kč (děti a
senioři 30,-Kč)

� 7.8.2009 – QUINTET SWINGOVÉHO  ORCHESTRU
ČS. rozhlasu, Rezidence N. Hrady

� 12.-16.8.2009 – Tvůrčí dílny v Koželužně
intuitivní malování pod vedením lektorky V. Zítové, podvečerní
pohodové malování v inspirativním prostředí, od 17.00 do 21.00
hod., pořádá KIC N. Hrady

� 14.8. 2009
OLD STEAMBOAT JAZZ BAND – stylová interpretace hud-
by swing, ewergreen, blues, dixieland, Rezidence N. Hrady

� 15.-23.8.2009
Mezinárodní letní hudební kurzy, pořádá ZUŠ Trhové Sviny

� 21.8. 2009  – DIXIE OLD BOYS
stylová interpretace hudby swing, ewergreen, blues, dixi,
Rezidence N. Hrady

� 22.8.2009 – Oslavy k 60. výroční založení oddílu kopané N. Hrady,
večer taneční zábava, hraje Hyalit

� 28.8.2009 – ROSA BAND
hity šedesátých let až po současnost, Rezidence N. Hrady

� 29.8.2009 – Loučení s prázdninami
Pásmo hádanek, hlavolamů a zkoušek odvahy pro děti,
od 17.00 hod. na Jánské louce u Hotelu Máj
21.00 – 03.00 hod. Diskotéka, Hotel Máj Nové Hrady,
hraje D.J.  Roman Šollar, vstupné 50,-Kč, Pořádá KIC N. Hrady

POZVÁNKA
na Borůvkobraní 2009

Víkend 11. – 12.
července 2009 bude
v Borovanech u Čes-
kých Budějovic patřit
již tradičním borůvko-
vým slavnostem, při
nichž si přijdou na své
milovníci lesních i
pěstovaných borůvek
a dobrot z nich. Gas-
tronomický i kulturní
program se koná v
areálu zámku u ná-
městí a program je za-
měřený pro všechny
generace - od nejmen-
ších po nejstarší.

Sobotní program začíná ve 13 hodin borůvkovým a řemeslným jar-
markem, odpoledne se představí folklorní soubory z jižních Čech a
Dolního Rakouska v programu Folklorní setkání se sousedy.

Hlavní borůvkový program vyvrcholí v neděli. Program je celoden-
ní, začíná v 10 hodin borůvkovou módní inspirací. Soutěž v pojídání
kynutých borůvkových knedlíků začíná ve 12 hodin u školní jídelny
místní základní školy. Pro děti jsou připraveny hry a soutěže s kaprem
Jakubem Borůvkářem z Pohádkového království, pohádky i soutěž
dvojic-jedlíků O poklad borůvkového koláče. V borůvkové tvůrčí dílně
se bude batikovat, zdobit perníkové borůvky i vyrábět korále. Zahrád-
káři zde najdou rady odborníka na pěstování kanadských borůvek i
možnost zakoupení sazenic, hospodyňky in-
spiraci v borůvkové kuchařce a rady kuchař-
ských mistrů. Návštěvníci se dozvědí mnohé
o léčivých účincích malých modrých bobulek
a jejich magických silách. Hostem letošního
borůvkobraní je Liselotte Rokyta z Holand-
ska, která zahraje na panovu flétnu za dopro-
vodu moravské cimbálové muziky Technik
Ostrava.

Po oba dny bude v provozu speciální bo-
růvková a staročeská hospoda v zámeckém
parku (i s borůvkovým pivem), borůvkové
menu bude nabízeno v místních restauracích
Alf, Valeš, Borovanský mlýn, U Hofhanzlů a
v kavárně Zámek.

Vstupné na akci je zdarma.

Fotografie z minulých ročníků a další infor-
mace jsou na www.borovany-cb.cz

INFORMACE Z REGIONU –Kaplice
� 28. 6. – 31. 7.

pondělí – pátek od 9.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ
„POUTNÍ MÍSTA NA MALŠI“
Fotografie Jiřího Plachého. Kostely, kap-
ličky, Křížové cesty, Boží muka a nejma-
lebnější zákoutí od Sandlu až po Kaplici…
Výstavní síň kulturního domu Kaplice

� 4.  + 5. července
SRAZ VŠECH ZNAČEK
veteráni versus nová doba
motoristická soutěž auto – moto,
bez omezení roku výroby
Sraz v 8.00 – 9.30 hodin na koupališti
(za hřištěm Spartak Kaplice)

Příjezd soutěžících na náměstí v 10.00 ho-
din, předvedení vozidel, ukázka dopravní
nehody a její likvidace /záchranný sbor/ a
další doplňující program na náměstí.

Ve 12.30 start Orientační soutěže. Po ná-
vratu do cíle na koupališti: od 19.00 ho-
din vyhodnocení soutěže a slosování o
hlavní výhry pro diváky, hudba a zábava
až do noci. K poslechu a tanci hraje sku-
pina PYŠKOT.

Jednotné startovné + řidič: 250,- Kč,
další člen posádky: 20,- Kč,
vstup na večerní zábavu: 20,- Kč

Pořádá VETERAN CAR CLUB KAPLICE

Tipy akcí na  SRPEN
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Středa 1.7.2009 20.00 hod.

� Sedm životů
Režisér Štěstí na dosah a oscarový Will Smith
přinášejí poutavý a napínavý příběh muže
s děsivým tajemstvím, který se rozhodne na-
pravit své hříchy tím, že zásadním způsobem
změní život sedmi cizích osob. Jakmile se do
toho pustí, nic ho nemůže odradit. Alespoň si
to myslí. Ale Ben Thomas neměl nikdy tušení,
že se do jedné z oněch osob zamiluje – a že
právě ona ho začne měnit.
Drama, přístupné od 12 let, 123 min.,
české titulky, 55- Kč

Sobota 4.7.2009 20.00 hod.

� Babička
Dokumentární film Zuzany Piussi z produkce
Čestmíra Kopeckého. 55letá Tamara má už
dost mužů své generace, které vidí jako ne-
ustále rozumující, zatrpklé a zbavené všech
ideálů. Podává si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá
žena, hledá chlapce od 17 do 30 let. Přihlásilo
se jí 650 chlapců…. Od té doby nic jiného ne-
dělá, než třídí inzeráty, vybírá si chlapce a set-
kává se s nimi. Záhy zjistí, že jim nahrazuje
matku, učitelku sexu, léčitelku duše. Doku-
mentární film o babičce, která se musí vyrov-
nat nejen se stárnutím …
Dokument, přístupný od 15 let, 74 min.,
slovensky, 55,- Kč

Středa 8.7.2009 20.00 hod.

� X-Mann Wolverine
Film X-Men Origins Wolverine je dějově za-
sazen na samý počátek ságy o známých mu-
tantech X-Menech. Hugh Jackman se vrací
v roli, která z něj udělala filmovou hvězdu;
v roli Logana neboli nelítostného mutanta Wol-
verina obdařeného zázračnou schopností rege-
nerace a také adamantiovými drápy na rukou.
Zatímco tři předchozí filmy byly zasazeny do
nepříliš vzdálené budoucnosti, hlavní část no-
vého příběhu se odehrává v 70. letech minulého
století. Děj se vrací ke počátkům Wolverinovy
hrdinské kariéry i tragickým událostem jeho ži-
vota, z nichž jej nejvíce poznamená smrt osu-
dové lásky Kayle Silverfox. Její smrt způsobí
Wolverinovo zapletení s tajným vládním vo-
jenským programem Weapon X. S projektem,
jenž mu navždy zcela změní život. Pod vele-
ním Williama Strykera (Danny Huston) je
zformována tajná vojenská jednotka Team X
složená výhradně z mutantů. Jedním z nich je
také Victor Creed alias Sabretooth (Liev
Schreiber), nezkrotná bytost s neuvěřitelnou
sílou, s nímž musí Wolverine svést svůj nej-
těžší souboj.
Akční, přístupný, 107 min.,
české titulky, 55,- Kč

Středa 15.7.2009 20.00 hod.

� Terminátor Salvation
Film „Terminator Salvation“ je zasazen do
post-apokalyptického roku 2018. Christian
Bale hraje Johna Connora, muže určeného
osudem k tomu, aby vedl lidský odpor vůči
Skynetu a jeho armádě Terminátorů. Ale bu-

doucnost, na kterou byl Conner připravován,
se částečně změní tím, že se objeví Marcus
Wright (Sam Worthington), cizinec, jehož
poslední vzpomínkou je, že byl mezi mrtvými.
Conner musí rozhodnout, zda byl Marcus po-
slán z budoucnosti nebo zachráněn z minulos-
ti. Jak Skynet připravuje svůj konečný útok,
Conner a Marcus se oba vydávají na odyseu,
která je přivede do srdce Skynetu, kde se do-
zvídají hrozivé tajemství, které stojí za mož-
ným vyvražděním lidstva.
Akční, přístupný od 12 let, 116 min.,
české titulky, 55,- Kč

Sobota 18.7.2009 20.00 hod.

� El Passo
Film „El paso“ diváka zavede do kotle vášní,
emocí a živelnosti. Režisér Zdeněk Tyc se po
úspěšných „Smradech“ už podruhé vrací do
světa Romů, který v nás zpravidla vzbuzuje
strach a rozpaky, přestože o něm vlastně vů-
bec nic nevíme… „El paso“ je inspirováno
skutečným osudem romské vdovy, matky de-
víti dětí. Filmová rodina Horváthových má
dětí sedm. Příběh začíná okamžikem nečeka-
né, tragické smrti otce. Matka Věra najednou
stojí sama proti úřadům, odhodlaná udržet
svou početnou rodinu pohromadě za každou
cenu, jenže zoufale nepřipravená. Sociální od-
bor dává k soudu žádost na odebrání jejích dětí
a následné svěření do ústavní péče. Ze dne na
den jsou vystěhováni na periferii do sociálního
bytu o jedné místnosti. Případ Věra versus
město se dostane k mladé, ambiciózní advo-
kátce. Svět Romů nezná a ani ji příliš nezají-
má, celou kauzu bere zpočátku jako odrazový
můstek své začínající kariéry. Hrají: Irena
Horváthová, Linda Rybová, David Prachař,
Igor Chmela, Vladimír Javorský, Jana Janěko-
vá ml., Petr Lněnička, David Matásek, Igor
Bareš a další
Drama, přístupný, 98 min.,
české drama, 55,- Kč

Středa 22.7.2009 20.00 hod.

� Podivuhodný případ Benjamina Buttona
Film vycházející z povídky F. Scotta Fitzge-
ralda vypráví o sympatickém padesátníkovi
Benjaminu Buttonovi, který je se svým živo-
tem spokojený a navíc se nedávno zamiloval
do třicátnice Daisy. Hlavní hrdina však místo
stárnutí začíná mládnout, což se mu nejdřív
líbí, ale postupem času obrátí. Protože proží-
vat svůj život v opačném směru a mládnout
vedle své pozvolna stárnoucí lásky, to není
úplně normální. Hrají : Brad Pitt, Cate Blan-
chett, Tilda Swinton, Julia Ormond, Elle Fan-
ning, Jason Flemyng.
Romantická komedie, přístupný od 12 let,
166 min., české titulky, 55,- Kč

Sobota 25.7.2009 20.00 hod.

� Moc v muzeu 2
V muzeu Smithsonian institut ve Washingto-
nu nastala noc. Strážci odešli domů, světla
zhasla, dětští návštěvníci jsou doma ve svých
postelích... přesto je v “prázdném” muzeu po-
divný šramot. Bývalý noční hlídač Larry Daley

(Ben Stiller) je opět zatažen do těžko představi-
telného dobrodružství, ve kterém ožívá sama
historie.
Příběh začíná ve chvíli, kdy Larry opustil bíd-
ně placenou práci hlídače v muzeu, a stal se
žádaným vynálezcem. Zdá se, že má konečně
vše, po čem touží, přesto mu v životě něco
schází. Cosi jej táhne zpět do muzea, tam kde
to měl rád, kde kdysi zažil neopakovatelnou
magickou noc…
Komedie, přístupný, 107 min.,
český dabing, 55,- Kč

Středa 29.7.2009 20.00 hod.

� Andělé a démoni
Tým, který stojí za světovým fenoménem
„Šifra mistra Leonarda“ se vrací, aby uvedl
netrpělivě očekávaný film Andělé & démoni
založený na románovém bestselleru od Dana
Browna. Tom Hanks opět ztvárňuje roli har-
vardského odborníka na religionistiku Rober-
ta Langdona, který znovu zjišťuje, že síly se
starobylými kořeny se nezastaví před ničím,
dokonce ani před vraždou, aby dosáhly svých
cílů. Režisérem filmu, který produkovali Bri-
an Grazer, Ron Howard a John Calley, je opět
Ron Howard. Scénář napsali David Koepp a
Akiva Goldsman.
Krimi-drama, přístupný od 12 let, 104 min.,
české titulky, 55,- Kč

Dokumentární filmy
promítané v rámci festivalu
Novohradské Znění 2009

Kinosál Nové Hrady

Čtvrtek 9.7.2009 od 16.00 hod.

� Pokojný bojovník
Natočeno podle knihy Dana Millmanna – Ces-
ta pokojného bojovníka.
Dan Millmann je talentovaný mladý sporto-
vec předurčený k zisku olympijského zlata,
který pro to, aby byl nejlepší, udělá cokoliv.
Má vše na co si vzpomene: trofeje, rychlé mo-
tocykly, krásné dívky i divoké večírky. Úspěch
v životě je pro něj vším. Pak ale na benzínové
stanici potkává záhadného cizince, který mu
otevírá pro něj dosud nepoznané světy odol-
nosti a znalostí. Dan si uvědomuje, že je ještě
hodně věcí, které se musí naučit a ještě víc
těch, se kterými se musí nadobro rozloučit.
Jen tak se mu totiž může podařit v nové situaci
uspět. Příběh o síle lidské vůle byl natočen
podle částečně autobiografické knihy Dana
Millmanna, kterou si oblíbily miliony čtenářů
na celém světě.
Českými titulky, vstupné 55,- Kč

Neděle 12.7.2009 od 10.00 hod.

� Miluj svůj život
Louise L. Hay je duchovní učitelkou, lektor-
kou a úspěšnou autorkou dvaceti bestsellerů,
mezi něž patří Uzdrav své tělo a Síla ženy. Od
doby, kdy v roce 1981 zahájila svou kariéru
jako představitelka vědního oboru týkajícího
se způsobu myšlení, pomohla tisícům lidí obje-
vit a naplno rozvinout jejich potenciál tvořivé
síly duchovního růstu a sebeléčení. Inspirující
film uvádí Louise L. Hay a představuje proni-
kavý pohled na její fascinující osobní příběh,
který ukazuje, jak se vyvíjel její názor na sebe-
úctu, bohatství a metafyzické působení v sou-
vislosti s tělesnými obtížemi.
České titulky, vstupné 55,- Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – červenec 2009
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Skvělý úspěch našich
mladých fotbalistů

Dne 20.6.2009 se žáci oddílu kopané TJ Nové Hrady zúčastnili tur-
naje v malé kopané pořádaného Sportklubem Sparkasse Litschau v Ra-
kousku. Do turnaje bylo přihlášeno 11 družstev, 7 z Rakouska a 4 české
týmy. Kromě našeho mužstva to byla družstva JT Hraničář Horní Stro-
ponice, TJ Borovany a výběr Sdružení Růže. Novohradské TJ repre-
zentoval tým ve složení Lukáš Tuscher, Tomáš Vrobel, Tomáš Gregor,
David Koprna, David Meregya, Jarda Šafár, Tomáš Kříha, Zdeněk Sta-
něk a Vašek Tošner. Pod trenérským vedením Vaška Silmbroda vybo-
joval v tvrdé konkurenci 2. místo, když o celkové vítězství kluci přišli
až v penaltovém rozstřelu s domácím mužstvem. Byla to jejich jediná
prohra v celém turnaji.

Další zastoupení jsme měli ve výběru Sdružení Růže, do kterého
byli vybráni Jan Mára, Marek Chlebúch, David Svoboda a Petr Rehák,
toto družstvo vedl Bohuslav Koktavý, trenér z Horní Stropnice, která
dodala druhou část mužstva. Tento tým si vedl nad očekávání dobře a
celkově se umístil na 3. příčce.

Kluci tak předvedli, že se v Nových Hradech hraje kvalitní žákov-
ský fotbal, který snese srovnání i v mezinárodním měření sil.

Miroslav Chlebúch, vedoucí družstva žáků TJ Nové Hrady

II. KOLO KRAJSKÉ LIGY V KARATE, STRAKONICE 6.6.2009
11. medailí si odvezli Novohradští závodníci

Na postupovou soutěž II kola Krajské ligy
v karate se sjelo do Strakonic rekordních 182
závodníků z 15 oddílů a škol karate z Jihoče-
ského a Plzeňského kraje. Již tradičně nás při-
vítala dobře připravená sportovní hala, skvělé
zázemí pro soutěžící, rozhodčí i diváky. At-
mosféru krajského turnaje dokreslovala tři ta-
tami na kterých se závodilo.

Po krátkém přivítání a slavnostním nástupu
patřilo dopoledne disciplíně kata - souborná cvi-
čení a startovaly nejprve žákovské kategorie.

Premiéru měl náš nejmladší závodník
Kryštof Mikuláš Štys, který bojoval s kata He-
ian shodan, ale bohužel nepostoupil do dalšího
kola. V silně obsazené kategorii starší žáci
cvičili Kamil Šavel a Tomáš Hermann, ani těm
se nepodařilo probojovat k medailovým pozi-
cím. Nedařilo se ani dorostenkám Caroline
Podhorové a Denise Bošanské, přes pěkně za-
cvičené sestavy na soupeřky nestačily. Junioři
Ondřej Podhora a Martin Hermann ml. nepo-
stoupili do semifinále. Když už jsme si mysle-
li, že se z disciplíny kata vrátíme bez cenných
kovů, zabojovalo družstvo složené z juniorů
Ondry Podhory, Míry Polánky („půjčeného“
ze Strakonic), staršího žáka Tomáše Herman-
na a obsadili 1. místo. Další, tentokrát 2. mís-
to, přidal skvělým výkonem v kategorii mužů
Petr Zachař a 3. místo vybojoval v téže kate-
gorii Jaromír Švenda.

V odpoledních hodinách začala disciplína
kumite, sportovní zápas, kde se nám již tradič-
ně dařilo lépe. 1. místo obsadil v kategorii do-
rostu + 70 kg kontumačně Ladislav Bárta.
Tomáš Hermann zvítězil v kategorii starší žáci
+ 60 kg a třetí zlato pro naše barvy vybojoval
ve tvrdých soubojích mužů + 75 kg Jaromír
Švenda. V nejsložitější kategorii bez rozdílu
hmotnosti se prosadil Petr Zachař (2. místo),
který porazil reprezentanta Kubičku a prohrál
až ve finále z dalším českým reprezentantem

Šmajclem. Dorostenka Caroline Podhorová
vybojovala 2. místo v kategorii + 50 kg. Mezi
juniory neohroženě drtil soupeře (a to doslo-
va) Ondra Podhora (2. místo), když se vyfau-
loval ve finále v kategorii + 60 kg. Skvěle si
vedla ve své zápasové premiéře Denisa Bo-
šanská, když vybojovala v kategorii doroste-
nek + 55 kg 3. místo. Jedenáctou medali také
bronzovou přidal ještě na závěr soutěžního
klání Petr Zachař v kategorii muži + 70 kg.

Zatímco se většina výpravy vracela zpět
domů, zůstali jsme s Tomášem ve Strakoni-
cích z důvodu soustředění a definitivního roz-

hodnutí kdo bude reprezentovat Jihočeský
kraj na Letní dětské olympiádě v Táboře
(23.-26.6.2009). Druhý den se skupina třinácti
dětí přesunula do tělocvičny základní školy a
trénovali sestavy kata a také zde probíhaly no-
minační zápasy. Z osmi zápasů náš závodník
jen jednou remizoval, a tak definitivně potvrdil
svojí nominaci v kategorii starší žáci + 50 kg.

Přejeme všem pěkné prázdniny a dovole-
nou a těším se na setkání s našimi členy na let-
ním soustředění AKJ ve Věšíně.

Martin Hermann, předseda oddílu karate

FOTBALOVÉ VÝROČÍ
Dne 22.8.2009 se uskuteční

na fotbalovém hřišti TJ Nové Hrady,

oslavy na počest 60. let
od vzniku Novohradské kopané.

V tento den se kromě jiného odehraje utkání mezi “Starou gar-
dou” Nových Hradů a Klubem fotbalových internacionálů České re-
publiky. Proto prosíme všechny bývalé fotbalisty, kteří by chtěli
proti internacionálům změřit své síly ve fotbalovém utkání, které se
odehraje od 16,00 hod., aby se ozvali hlavnímu organizátorovi celé
akce panu Janu Novákovi a to jak osobně, tak i na tel.: 606 365 301.

Též přivítáme jakýkoliv kontakt na bývalé fotbalisty, kteří zde v
Nových Hradech již nebydlí, nebo fotografie z dob formování No-
vohradské kopané. Celý program bude zveřejněn v srpnovém Zpra-
vodaji. Prosím, aby se ozvali i ti, kteří fotbal již z jakýchkoliv
důvodů nehrají a proti internacionálům hrát nebudou, a to s jakouko-
liv vzpomínkou na minulých 60. let fotbalu. Za toto předem děkuji.

Za výbor kopané Ivan Dorotovič

zleva trenér Tomáš Balík,Ondra Podhora, trenér Martin Hermann, Martin Hermann ml., Caroli-
ne Podhorová, Kryštof Mikuláš Štys, Denisa Bošanská, Tomáš Hermann, Kamil Šavel, Jarda
Švenda, Láďa Bárta a Petr Zachař
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Nabídka služeb:
� Opravy osobních a užitkových automobilů

všech značek
� Dovoz na emise a technické kontroly
� Karosářské práce
� Výměna čelních skel
� Montáž tažného zařízení s homologací
� Ošetření podvozku a dutin karoserií

Kontakt:
Kamil Veselý
Rychnov u Nových Hradů
tel. 724 289 009

�

���
����	 
����

MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA

SATELITY – ANTÉNY
DVB-T/DVB-S

� instalace
� prodej
� poradenství
� propojení elektroniky

D. Pavlík, Borovany 529
tel.: 723 423 456, 381 300 347, mail: pavliksat@volny.cz
ICQ: 379669067, skype: d-pavlik

Přechod z analogového na digitální vysílání ���

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o., sídlící v Trhových Svinech,
se zabývá výrobou zdravotních prostředků z plastů.

Informace o možnosti zaměstnání podává
personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o.,

Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,
tel. č. 386 305 261, e-mail musilova@medisize.cz
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TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

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

� Karty

T R A F I K A
Ing. Milana Hromasová

� 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

� Prodám byt 3+1 v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Jedná se
o byt v domě č.p. 317, který je nově zrekonstruován. Byt je v osob-
ním vlastnictví. Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský
tel. 602 580 120

� Prodám chalupu Údolí u Nových Hradů. Jedná se o dům s velkou za-
hradou, vhodná k bydlení i chalupaření. Při rychlém jednání možná
sleva. Tel.: 723 693 528.

OPRAVNA jízdních kol
Jadlovský Štefan, Nové Hrady
Ul. Hradební (před lékárnou)

Příjem kol do opravy:
středa od 10.00 – 12.00 hod.,  od 14.00 – 17.00 hod.

mobil: 721 373 517

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE
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