
Srpen 2009 číslo 8, ročník XIV Cena 5,- Kč

Hasičské slavnosti v Nových Hradech nabídly program na celou sobotu
25.7.2009                                                           (více uvnitř čísla). K.J.

Francouzská dechovka na novohradském
náměstí asi ještě nezněla. Kdo si ji přišel
poslechnout, určitě nelitoval. Její návštěvu
zprostředkoval a také si s ní zazpíval pan
Pavel Heidinger. K.J.

V oslavách ještě pokračujeme
Už poněkolikáté v tomto roce je v našem zpravodaji zmínka o oslavách či jubileích. Nejprve

to bylo půl století existence „zušky“, pak jsme si připomněli několik mezníků a dat našeho města
s devítkou na konci, kterým vévodila především první písemná zmínka o Nových Hradech. Na konci
července se k oslavencům přidali i novohradští hasiči, protože když něco funguje nepřetržitě sto tři-
cet pět let, tak to už je přece v našem dnešním „rychlospotřebním“ světě třeba rozhodně zmínit.

No a kdo bude na řadě nyní? Tak v srpnu se o jeden a týž termín podělí Tělovýchovná jednota
Nové Hrady a Sbor dobrovolných hasičů Údolí. Obě organizace mají pestrý a zajímavý prog-
ram, na který už vrcholí přípravy, a především se těší na návštěvníky a hosty. Společným jmeno-
vatelem těchto akcí je záštita radního Jihočeského kraje a novohradského zastupitele ing.
Františka Štangla. No a pokud nebudete v sobotu 22.8.2009 doma nebo bude pro Vás těžké se
rozhodnout kam skočit dřív, tak o týden později se můžete vydat k sousedům do Horní Stropni-
ce. Tato obec totiž také slaví, a to 750 let osídlení.

Všem čtenářům zpravodaje přejeme přiměřenou „pooslaveneckou kocovinu“, slunný druhý
prázdninový měsíc a krásné letní zážitky.

K. Jarolímková (KIC N. Hrady)

Vyjdi vyjdi slunko pro Nové Hrady
Vyjdi vyjdi slunko za makové zrnko… tak si notovaly děti s Tomášem
Kočkem na koncertě v rámci festivalu Novohradské znění 2009.

Stavění Jurty na hradě
Sobota 11.7.2009 se nesla především v nevšedním „mongolském“ du-
chu. Ráno na hradním nádvoří vyrostla během hodiny Jurta, o níž i o ži-
votě v Mongolsku povídal orientalista Dr. Jiří Šíma. Při stavbě pomáhali
členové skupiny Hosso&Transmongolia i přihlížející dobrovolníci.

(Fotoreportáž ze Znění uvnitř. čísla)
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Zápis z 19. schůze rady města
ze dne  15.06.2009

� 1. Kontrola usnesení z 18. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 18. schůze rady města. V dalším
řízení zůstávají body 7, 8 a 15.

� 2. Oznámení  k žádosti o podporu
z Grantového programu – SDH
Nové Hrady
Rada bere na vědomí Oznámení o neúspěš-
nosti žádosti o podporu z grantového progra-
mu JSDH obcí JK od Jihočeského kraje –
Krajského úřadu České Budějovice na pro-
jekt "Nákup vybavení a výstroje pro SDH
Nové Hrady".

� 3. Smlouva o příspěvku
Rada bere na vědomí smlouvy o příspěvku
na projekty "Rozvoj vzdělávacích kapacit
města Nové Hrady", projekt "Bezpečně do
škol" a "Revitalizace veřejných prostranství
města Nové Hrady" a souhlasí se zaplace-
ním těchto smluv po podpisu dohody o fi-
nancování ze strany SZIF.

� 4. Žádost o vyjádření k projektovému
návrhu
Rada souhlasí s projektovým návrhem stav-
by "Byňov - p. Steinhauser – Kabel NN" od
společnosti Fiera a.s. Jindřichův Hradec.
Rada pověřuje Technické služby města No-
vých Hradů provedením zákresu inženýr-
ských sítí ve vlastnictví města v místě
stavby.

� 5. Oznámení – žádost
Rada bere na vědomí Oznámení o plánova-
ném zahájení plaveckého výcviku žáků 3. a
4. ročníku ZŠ Nové Hrady a ukládá Finanč-
ní komisi zapracování požadavku do roz-
počtu roku 2010.

� 6. Žádost o prodej pozemku
Rada bere na vědomí žádost pana Michala
Kanděry Zahradní čtvrť Nové Hrady o pro-
dej pozemku parc. č. 320/2 v k.ú. Nové Hra-
dy a pověřuje pan Ing. Kasana provedením
místního šetření a stanovení návrhu ceny
pozemku.

� 7. Žádost o prodej pozemku
Rada souhlasí s prodejem pozemků parc. č.
870/15 o výměře 64 m2 a 870/18 o výměře
11 m2 v k.ú. Nové Hrady a pověřuje tajem-
níka zveřejněním záměru prodeje na úřední
desce. (žádost manželů Sobotkových, Jižní
město čp. 380, Nové Hrady)

� 8. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o odkoupení poze-
mku parc č. 35/2 o výměře 115 m2 v k.ú.
Nové Hrady od pana Leoše Brychty Komen-
ského 176 Nové Hrady. Jedná se o velmi
svažitý pozemek, který tvoří předzahrádku
na jižní straně domu žadatele.

Příloha:
Žádost p. Leoše Brychty Nové Hrady, došlá
pošta čj. 717/09 ze dne 23. 4. 2009 (1 str.),
Situace (2 str.),  Výpis z LV (1 str.),
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení:
Rada souhlasí s prodejem pozemku parc. č.
35/2 o výměře 115 m2 v k.ú. Nové Hrady a
pověřuje tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce.
(žádost pana Leoše Brychty, Komenského
176 Nové Hrady)

� 9. Zápis ze schůze osadního výboru
Rada bere na vědomí zápis ze schůze Osad-
ního výboru v Byňově ze dne 6.4. 2009.

� 10. Děkovný dopis
Rada bere na vědomí dopis s poděkováním
od Českého svazu ochránců přírody základ-
ní organizace Nové Hrady. (dopis s poděko-
váním za pomoc při zajištění 16. ročníku
soutěže žáků škol "Poznej přírodu Novo-
hradska – Memoriál RNDr. Stanislava Ku-
čery" a za poskytnutí finanční podpory této
akce)

� 11. Informace o zajištění personálu
v MŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí informaci ředitelky
MŠ Nové Hrady o zajištění personálu v MŠ
Nové Hrady.

� 12. Monitoring podzemních vod
Rada bere na vědomí výsledek každoroč-
ního měření – monitoringu podzemních a
povrchových vod v prostoru skládky Jižní
město v Nových Hradech za rok 2009 pro-
vedený firmou SaNo CB s.r.o.

� 13.  Analýza rizik – skládka
Rada souhlasí s výběrem a uzavření smlou-
vy s firmou SaNo CB s.r.o. ve věci vyhoto-
vení Analýzy rizik bývalé skládky TKO -
Jižní město Nové Hrady.
(Rada na základě předložených nabídek -
Sano CB, s.r.o., EKOslužby s.r.o., Arcadis
geotechnika s.r.o. – souhlasila s uzavřením
smlouvy s firmou SaNo CB s.r.o., která
předložila nejvýhodnější nabídku.)

� 14. Seznámení s účetní uzávěrkou
Rada navrhuje projednání účetní uzávěrky
Služeb Nové Hrady s.r.o. za rok 2008 na ná-
sledujícím jednání rady za účasti vedení
Služeb Nové Hrady s.r.o.
(Rada obdržela účetní uzávěrku Služeb
Nové Hrady s.r.o, za rok 2008 se ztrátou
539 316,35 Kč. Služby Nové Hrady s.r.o.
navrhují převést hospodářský výsledek za
rok 2008 na účet 429 – Neuhrazená ztráta
minulých let. Rada navrhla projednání účet-
ní uzávěrky na následujícím jednání rady za
účasti vedení Služeb Nové Hrady s.r.o.)

� 15. Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění
zařízení
Rada souhlasí s Dodatkem č. 3 ke smlouvě
o umístění zařízení ze dne 31.10.1997 mezi
Městem Nové Hrady a společností Telefónica

02 Czech Republic, a.s. Praha a pověřuje sta-
rostu podpisem dodatku č. 3.

� 16. Dodatek č. 2/09 Smlouvy mandátní
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2/2009 Smlou-
vy mandátní mezi Městem Nové Hrady a
společností Vodovody a kanalizace Jižní Če-
chy, a.s. a pověřuje starostu podpisem Do-
datku č. 2/2009.

� 17. Prodej nadbytečných zásob
Rada bere na vědomí dopis Jihočeského
kraje  ze dne 8.6. 2009.
(Rada obdržela dopis Jihočeského kraje ve
věci prodeje nadbytečných zásob vyfrézo-
vané drtě u SÚS JčK Městu Nové Hrady za
nejnižší prodejní cenu 50,- Kč za 1 tunu.)

� 18. Rozhodnutí o omezení obecného
užívání
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o omezení
obecného užívání pozemních komunikací
uzavírkami a objížďkami v úseku silnice
III/15618 / křiž. II/103 - III/15010 / od Měst-
ského úřadu Trhové Sviny, odbor dopravy a
silničního hospodářství z důvodu celkové re-
konstrukce železničních přejezdů.

� 19. Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o povole-
ní úplné uzavírky silnice III/15616 v úseku
křiž. III/15618 hraniční přechod pro konání
soutěže "1. běžeckého přeshraničního zá-
vodu 2009" od Městského úřadu Trhové
Sviny, odbor dopravy a silničního hospo-
dářství.

� 20. Rozhodnutí – schválení
kanalizačního řádu
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o schvá-
lení kanalizačního řádu stokové sítě města
Nové Hrady od Městského úřadu Trhové
Sviny, odbor životního prostředí – oddělení
vodního hospodářství a rybářství.

� 21. Rozhodnutí o přezkoumání stanoviska
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o přezkou-
mání závazného stanoviska v přezkumovém
řízení ve věci "Nové Hrady, Komenského uli-
ce čp. 191 – rekonstrukce – stavební úpravy
stávajícího objektu na Dům s pečovatelskou
službou" od Krajského úřadu – Jihočeského
kraje.

� 22. Informace o uvažované výstavbě
bioplynové stanice
Rada bere na vědomí nabídku spolupráce
při výstavbě bioplynné stanice od firmy Al-
ternative Resources a. s. Vsetín.

� 23. Žádost o vyjádření – elektrárna
na biomasu
Rada bere na vědomí informace o výstavbě
elektrárny na biomasu od pana Milana Peli-
kána.

� 24. Vzdání se mandátu
Rada bere na vědomí vzdání se mandátu
člena Zastupitelstva Města Nových Hradů
pana Zdeňka Kučery.
(Rada obdržela oznámení pana Zdeňka Ku-
čery, člena zastupitelstva Města Nové Hra-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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dy o vzdání se mandátu člena zastupitelstva
ze zdravotních důvodů.)

� 25. Žádost – označení DPS
Rada souhlasí s označením budovy – Za-
hradní čtvrť 341, Nové Hrady (DPS) firem-
ní cedulí společnosti Ledax o.p.s. Trhové
Sviny.

� 26. Stanovisko – využití pozemků
Rada bere na vědomí Stanovisko Stavební-
ho úřadu Nové Hrady k využití pozemků
parc. č. KN 1482/109 a nemovitostí na st.
parcele KN 250, 251, 310 a 313 v k.ú. By-
ňov k záměru vybudování "Kogenerační
soustavy na výrobu elektrické a tepelné
energie o výkonu 800 kWe" firmou KPP CZ
s.r.o.  České Budějovice.

� 27. Dotační dopis
Rada bere na vědomí dotační dopis od Ji-
hočeského kraje – Krajského úřadu České
Budějovice o poskytnutí neinvestičního
příspěvku na projekt "4. ročník hudebního
festivalu Novohradské znění 2009" ve výši
30. 000,- Kč.

� 28. Pronájem nebytových prostor
čp. 13 Nové Hrady
Rada souhlasí s pronájmem nebytových
prostor v domě čp. 13 a pověřuje tajemníka
zveřejněním záměru pronájmu nebytových
prostor v čp. 13 Nové Hrady na úřední desce.

� 29. Vyjádření  Policie České republiky
– Služba cizinecké policie
Rada bere na vědomí vyjádření Policie Čes-
ké republiky, Služby cizinecké policie ve
věci žádosti Města Nové Hrady o pomoc při
zajišťování veřejného pořádku a ochrany
majetku.

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

� 31. Regionální operační program
– příprava projektových žádostí
Rada bere na vědomí informaci o přípravě
a doplnění projektových žádostí "Město
Nové Hrady – vítejte u nás", "Rekonstruk-
ce a výstavba místních komunikací za úče-
lem zajištění bezpečnosti občanů a rozvoje
města Nové Hrady", a "Výstavba a rekon-
strukce místních komunikací na sídlišti
Míru v Nových Hradech" do 5. výzvy Re-
gionálního operačního programu a postupu-
je schválení podání projektových žádostí na
jednání  zastupitelstva.

� 32. Doplnění Pasportu místních
komunikací
Rada souhlasí s návrhem doplnění Pasportu
místních komunikací a postupuje jej k pro-
jednání na jednání Zastupitelstva města.
(Rada projednala návrh na doplnění Paspor-
tu místních komunikací o chodník v Byňově
(od autobusové zastávky k prodejně) a ko-

munikací v Údolí u Nových Hradů, kde by
mělo dojít k prodloužení dvou komunikací a
změnu dvou účelových komunikací na míst-
ní komunikace. Doplnění Pasportu místních
komunikací je v kompetenci zastupitelstva
města. Rada souhlasila s návrhem doplnění
Pasportu místních komunikací a postoupila
jej k projednání na jednání Zastupitelstva
města.)

� 33. Darovací smlouva
Rada souhlasí s darováním kovové výškové
pozorovatelny PS od Oblastního Klubu čes-
kého pohraničí o.s. Novohradsko a pověřu-
je starostu podpisem příslušné smlouvy.

� 34. Nabídka montáže topení – SDH Údolí
Rada bere na vědomí vyúčtování montáže
ústředního vytápění v hasičské zbrojnici
Údolí u Nových Hradů od firmy Šustr Ro-
man - voda - topení, Nesměň 81, Trhové
Sviny a souhlasí se zaplacením provedené
práce.

� 35. Prodej bytové jednotky v čp. 89,
ulice 5. května, byt č. 4
Rada souhlasí s návrhem kupní ceny pro
prodej bytové jednotky v čp. 89, ulice
5. května, bytu č. 4 paní Jarmile Vicánové a
postupuje jej k projednání na jednání Zastu-
pitelstva města.
(Rada na základě doporučení Zastupitelstva
města opětovně projednala podmínky prode-
je bytové jednotky v čp. 89, ulice 5. května,
bytu č. 4 paní Jarmile Vicánové. Tajemník
MěÚ informoval Radu města o navržené
ceně za bytovou jednotku, ve které je pro-
mítnuta inflace roků 2004 - 2009, tedy od
původní nabídky Města Nové Hrady na od-
koupení této bytové jednotky do termínu po-
dání žádosti o odkoupení bytové jednotky.)

� 36. Smlouva mandátní – Bezpečně
do školy
Rada souhlasí se Smlouvu mandátní mezi
Městem Nové Hrady a Stavební poradnu,
spol. s r.o. České Budějovice na zajištění
výkonu inženýrské činnosti pro stavbu
"Bezpečně do školy – Nové Hrady ul. Vito-
razská" a pověřuje starostu jejím podpisem.

� 37. Rozpočtová změna č. 2
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 2 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

� 38. Protokol o výběrovém řízení
Rada bere na vědomí Protokol o výběrovém
řízení na akci "Rekonstrukce stávajícího
sportoviště při ZŠ Nové Hrady". Rada sou-
hlasí se spolufinancováním podílu žadatele
(ZŠ Nové Hrady) z finančního příspěvku
Města Nové Hrady na provoz ZŠ N. Hrady.
(Rada obdržela Protokol o výběrovém řízení
na akci "Rekonstrukce stávajícího sportoviš-
tě při ZŠ Nové Hrady". Výběrová komise
doporučila jako nejvýhodnější nabídku fir-
my Lesostavby Třeboň, a.s. Rekonstrukce
bude provedena v rámci projektu podpořené-
ho Jihočeským krajem, žadatelem byla Zá-
kladní škola Nové Hrady, spolufinancování

akce bude provedeno z finančního příspěvku
Města Nové Hrady na provoz ZŠ N. Hrady.)

� 39. Cenová nabídka – připojení
k internetu ZŠ
Rada souhlasí s cenovou nabídkou na při-
pojení jednotlivých tříd ZŠ Nové Hrady
k internetu od firmy Bohuslav Poles, Hra-
dební 377, Nové Hrady a pověřuje starostu
města podpisem smlouvy.
(Připojení ZŠ bude realizováno v rámci
projektu podpořeného z Regionálního ope-
račního programu.)

� 40. Vyhlášení konkurzu
na místo ředitele ZŠ
Rada bere na vědomí vzdání se funkce ředi-
tele Základní školy Nové Hrady k datu
30.9.2009 a rozhodla vyhlásit konkurz na
místo ředitele ZŠ Nové Hrady. Rada pověřuje
starostu a tajemníka přípravou, zveřejněním a
zajištěním konkurzního řízení.

� 41. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a společností Tenetn
s.r.o. na zpracování energetického auditu
na objekt Základní škola Hradební ulice
č.p. 169.

� 42. Celnice – ukončení nájemní smlouvy
Rada souhlasí s ukončením nájemní smlou-
vy mezi Městem Nové Hrady a společností
TOUR VITORAZ s.r.o. k objektu bývalé
celnice k 1. 6. 2009 za předpokladu vypořá-
dání závazků vyplývajících ze smlouvy ke
dni ukončení nájmu. Rada pověřuje tajem-
níka MěÚ zveřejněním záměru pronájmu
objektu bývalé celnice a části přilehlého
pozemku.

� 43.  Dodatek č.1 – Rekonstrukce
veřejného prostranství pro kulturní
a spolkové aktivity
Rada souhlasí s Dodatkem č. 1 Smlouvy
o dílo uzavřené Městem Nové Hrady se zho-
tovitelem Lesostavby Třeboň, a.s. k akci
Rekonstrukce veřejného prostranství pro
kulturní a spolkové aktivity a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Dodatkem č.1 se upřesňuje rozsah jednot-
livých etap v rámci díla.)

Usnesení z 20. schůze rady města
ze dne  29. 06. 2009

� 1. Kontrola usnesení z 19. jednání
rady města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 19. schůze rady města.

� 2. Nabídka na rozšíření systému VISO
Rada souhlasí s nabídkou na rozšíření sys-
tému VISO o 2 ks bezdrátových hlásičů a
6 ks reproduktorů od firmy Daniel Suro-
vec, Leknínová 2274, Nymburk a pověřuje
starostu zajištěním realizace akce.
(Cenovou nabídka na rozšíření systému
VISO o 2 ks bezdrátových hlásičů a 6 ks
reproduktorů od firmy Daniel Surovec,

INFORMACE Z RADNICE
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Leknínová 2274, Nymburk pro rozšíření
působnosti městského rozhlasu v lokalitách
Byňov – u bývalé školy a Jakule – v zatáčce
směrem k ŽPSV a posílení stávajícího hlá-
siče o 2 reproduktory v lokalitě Byňov –
před obchodem.)

� 3. Podklad pro vydání stanoviska
k pronájmu pozemku k. ú. Údolí
Rada souhlasí s pronájem části pozemku
KN 1476/1 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
(dle přiložené situace) a pověřuje starostu
města zasláním stanoviska Města Nové
Hrady dle návrhu Rady města.
(Rada obdržela žádost o vydání oficiálního
stanoviska Města Nové Hrady k případné-
mu pronájmu pozemku KN 1476/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů od Oddělení majet-
kové správy, Správy a údržby silnic JčK,
České Budějovice. Jedná se o pozemek,
který má být majetkově řešen po realizaci
rekonstrukce mostu (u pivovaru), která je
plánována na rok 2010. Dle dohody by po
rekonstrukci mostu tento pozemek získalo
Město Nové Hrady. Rada byla požádána
o vydání stanoviska k pronájmu tohoto po-
zemku panu J. Poulíčkovi a paní J. Dolan-
ské. Rada ve svém stanovisku vycházela
z jednání s Osadním výborem pro Údolí
u N. Hradů a z výsledků předchozích dohod
se Správou a údržbou silnic Jčk a s žadateli
o pronájem. Rada ve svém stanovisku sou-
hlasila s pronájmem části pozemku a opě-
tovně vyslovila zájem Města Nové Hrady
získat celý předmětný pozemek do svého
vlastnictví po realizaci rekonstrukce mostu.
V případě pronájmu části pozemku a jeho
oplocení doporučila Rada města konzultaci
otázky oplocení s p. I. Bartošem – MěÚ T.
Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a
územního plánování, oddělení kulturních pa-
mátek.)

� 4. Žádost o opatření – udržování pořádku
p. č. 827/52 k.ú. Nové Hrady
Rada bere na vědomí dopis pana Stanislava
Borovce. Rada bere na vědomí informaci
starosty ve věci řešení žádosti pana S. Bo-
rovce. Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové
Hrady zasláním stanoviska ODK Minister-
stva vnitra ČR k problematice chovu zvířat.
(Rada obdržela dopis pana Stanislava Bo-
rovce, Pod Vodárnou 331, Nové Hrady se
žádostí o zajištění udržování pořádku na po-
zemku parc. č. 827/52 v k.ú. Nové Hrady.
Před jednáním Rady města byla žádost pana
S. Borovce projednána s nájemci sousedního
pozemku (manžely Bícovými), kteří starostu
města informovali o svém zájmu přesunout
dřevo na vlastní pozemek. Do doby realiza-
ce jsou připraveni zlepšit estetický vzhled
plotu. S návrhem řešení se obrátí osobně na
manžele Borovcovy. Ve věci chovu drůbe-
že manželé Bícovi konstatovali, že mají na
předmětném pozemku v současné době

pouze 2 ks slepic a 2 morčata, která soused-
ní pozemek ničím nezatěžují. Rada vzala na
vědomí dopis pana Stanislava Borovce.
Rada upozornila žadatele, že dle sdělení
ODK Ministerstva vnitra ČR město není
oprávněné regulovat chov drůbeže vlastní
vyhláškou. Problematika chovu zvířat je re-
gulována zákonnými předpisy, a to zejména
zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, kde jsou upraveny všeobecné zása-
dy chovu zvířat a dále zákonem č. 246/1992
Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění
pozdějších předpisů. Některé aspekty sou-
visející s chovem zvířat jako např. obtěžo-
vání sousedů chovem, podmiňování chovu
souhlasem majitele domu či pronikání zví-
řat na cizí pozemky poté patří k občanskop-
rávním vztahům a vztahuje se na ně tudíž
úprava v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.)

� 5. Zpráva o výsledku kontroly
Rada bere na vědomí Zprávu o výsledku
kontroly provedené Finančním úřadem Čes-
ké Budějovice dne 10.2.2009 u prostředků
poskytnutých ze státního rozpočtu od Minis-
terstva kultury z Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských
památkových zón v roce 2005 a od Minis-
terstva zemědělství v roce 2005 a 2006, a
u prostředků poskytnutých ze státního roz-
počtu České republiky a strukturálních fon-
dů EU v roce 2006.

� 6. Žádost o prodej stavební parcely
na stavbu garáže
Rada postupuje žádost Stavebnímu úřadu
Nové Hrady k zařazení do seznamu žada-
telů o prodej stavební parcely na stavbu
garáže. Rada pověřuje Stavební úřad pro-
vedením aktualizace seznamu žadatelů
o stavbu garáže. (žádost manželů Radka a
Mileny Hofmannových, Nové Hrady)

� 7. Oznámení o přidělení soutěže
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
taneční soutěže "Novohradská číše" s da-
tem konání 27.3.2010 od Českého svazu ta-
nečního sportu, Ústí nad Labem.

� 8. Sdělení k ohlášení stav. úprav
Rada bere na vědomí Sdělení Městského
úřadu, odboru dopravy a silničního hospo-
dářství v Trhových Svinech ze dne 19.6.
2009.
(Sdělení MěÚ Trhové Sviny, Odboru do-
pravy a silničního hospodářství ve věci
ohlášení provedení opravy povrchů krytu
místních komunikací v obci Údolí u No-
vých Hradů po pokládce kanalizačního
řadu. Městský úřad Trhové Sviny, odbor
dopravy a silničního hospodářství nemá ná-
mitek proti plánovanému provedení oprav
místních komunikací v obci Údolí u No-
vých Hradů. Toto stanovisko je přílohou
žádosti do Regionálního operačního prog-
ramu.)

� 9. Oznámení o přidělení grantu
Rada bere na vědomí Oznámení o přidělení
grantu ve výši 650 000,- Kč na projekt "Re-
konstrukce sociálního zařízení MŠ Nové
Hrady, Hradební ul." z prostředků granto-
vého programu Jihočeského kraje. Rada
souhlasila s realizací a spolufinancováním
projektu a pověřila MěÚ Nové Hrady, In-
vestiční oddělení přípravou výběrového ří-
zení na zhotovitele stavebních prací v rámci
projektu. Rada pověřuje starostu podpisem
Smlouvy o poskytnutí grantu.

� 10. Žádost o finanční příspěvek
Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku
na pořízení vycházkových stejnokrojů pro
8 členů SDH Nové Hrady.
(Rada obdržela žádost o finanční příspěvek
na pokrytí částečných nákladů na pořízení
nových vycházkových stejnokrojů pro
8 členů SDH Nové Hrady v souvislosti
s plánovanými oslavami 135. výročí zalo-
žení novohradského hasičského sboru. Sta-
rosta informoval členy Rady města o
jednání se zástupci SDH N. Hrady v této
věci, ze kterého vyplynulo, že Město Nové
Hrady ani v minulosti nákup vycházkových
uniforem pro členy SDH nepodporovalo.
Rada konstatovala, že pro zajištění oslav
135. výročí sboru byla vyčleněna částka
40 000,-Kč. Rada nesouhlasila s poskytnu-
tím příspěvku na pořízení vycházkových
stejnokrojů pro 8 členů SDH Nové Hrady.)

� 11. Dodatek č. 2 ke smlouvě o přenechání
majetku do užívání
Rada souhlasí s Dodatkem č. 2 ke Smlouvě
o přenechání majetku do užívání od Minis-
terstva práce a sociálních věcí Praha a pově-
řuje starostu jeho podpisem.

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

� 13. Rozhodnutí o přidělení finančních
prostředků
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva
životního prostředí č. CB 044/09 o poskytnutí
finančních prostředků v rámci programu
péče o krajinu pro akci Ošetření a údržba
památných stromů. Rada souhlasí s realiza-
cí a spolufinancováním projektu a pověřuje
MěÚ Nové Hrady, Odbor životního pros-
tředí zajištěním realizace projektu.
(Rozhodnutí Ministerstva životního pros-
tředí č. CB 044/09 o poskytnutí finančních
prostředků ve výši 50 400,- Kč v rámci
programu péče o krajinu pro akci Ošetření a
údržba památných stromů. Finanční pros-
tředky byly poskytnuty na realizaci projek-
tu, který řeší ošetření významné aleje 9 ks
dubu letního podél staré zámecké cesty na
pozemku č. 154/1 v k.ú. Nové Hrady - před
stavebninami a ČOV.)

� 14. Smlouva o dílo
Rada souhlasí se Smlouvou o dílo mezi
Městem Nové Hrady a ZO ČSOP Nové
Hrady na údržbu a ošetření významné aleje
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tvořené 9-ti stromy dubu letního podél staré
zámecké cesty na pozemku č. 154/1 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu jejím pod-
pisem.

� 15. Distribuce ortofotomapy
Jihočeského kraje
Rada bere na vědomí Informaci Krajského
úřadu Jihočeského kraje, odboru informati-
ky a souhlasí s nákupem jednoho výtisku
ortofotomapy Jihočeského kraje a pověřuje
starostu  podpisem licenční smlouvy.

� 16. Výsledná kalkulace ceny roku 2008,
Výroční technická zpráva
Rada bere na vědomí výslednou kalkulaci
ceny vodného a stočného za rok 2008 od
společnosti VAK JČ a.s. a Výroční technic-
kou zprávu o provozu vodohospodářského
majetku Nové Hrady za rok 2008.

� 17. Smlouva o bezúplatném převodu
movité věci
Rada souhlasí se Smlouvou o bezúplatném
převodu movité věci – hrobového zařízení
hrobového místa na hřbitově v Nových Hra-
dech a pověřuje starostu jejím  podpisem.

� 18. Informace pro žadatele o finanční
dotaci
Rada bere na vědomí Informaci pro žadatele
o finanční dotaci – výzva 02 eGovernment
v obcích CzechPOINT od Ministerstva vnit-
ra ČR.
(Ministerstvo vnitra informuje žadatele, že
z důvodu velkého počtu žadatelů bude
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (spolu s fi-
nančními prostředky) zasláno nejpozději
do 31.7.2009.)

� 19. Rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Českého
telekomunikačního úřadu, odboru pro jiho-
českou oblast ze dne 26.6. 2009.

� 20. Výběrové řízení – SDH Nové Hrady
(výměna vrat)
Rada na základě provedeného výběrového
řízení a doporučení Finanční komise sou-
hlasí s výběrem firmy Jan Špinar, České
Budějovice jako dodavatelem 3 ks lamelo-
vých posuvných vrat v rámci projektu "Za-
jištění kvality služeb SDH Nové Hrady –
výměna vrat hasičské zbrojnice". Rada po-
věřuje starostu podpisem smlouvy.

� 21. Výběrové řízení ZTV Pod
Zámeckým – větev D
Rada na základě provedeného výběrového
řízení a doporučení Finanční komise sou-
hlasí s výběrem firmy Milan Ertl, Kaplice
jako zhotovitele pro akci "ZTV Pod Zámec-
kým – větev D". Rada pověřuje starostu
podpisem smlouvy.

� 22. Výběrové řízení – Modernizace
budov ZŠ
Rada na základě provedeného výběrového
řízení a doporučení Finanční komise sou-

hlasí s výběrem firmy Santal s.r.o. Třeboň
jako dodavatele zakázky"Dodávka vybave-
ní pěti kmenových tříd a audiovizuální
učebny 1. stupně a pěti kmenových tříd a
PC učebny 2. stupně – nábytek a pomůcky
pro výuku". Rada pověřuje starostu podpi-
sem smlouvy.

� 23. Výběrové řízení – Provedení 2
vrtů Veveří
Rada na základě provedeného výběrového
řízení a doporučení Finanční komise sou-
hlasí s výběrem firmy VAK JČ a.s. jako do-
davatele akce "Provedení 2 vrtů pro čerpání
vody – posílení vodního zdroje Veveří" Rada
pověřuje starostu podpisem smlouvy s tím,
že akce bude realizována dle finančních
možností města (pravděpodobně v roce
2010). Rada pověřuje radního Mgr. M. Ja-
rolímka prověřením možnosti financování
akce z dotačních titulů.

� 24. Výběrové řízení – Rekonstrukce
školní jídelny a družiny Nové Hrady
Rada na základě provedeného výběrového
řízení a doporučení Finanční komise sou-
hlasí s výběrem firmy Sexta s.r.o., Planá
jako zhotovitele akce "Rekonstrukce školní
jídelny a družiny – II. etapa". Rada pověřu-
je starostu podpisem smlouvy.

� 25. Dokoupení SW licencí pro SÚ
(propojení KEO-X a Vita)
Rada souhlasí s dokoupením licencí SW
sloužících k propojení spisové služby KEO
X a programu VITA.

� 26. Penále za dlužné nájemné
Rada nesouhlasí se zproštěním povinnosti
uhradit penále za dlužné nájemné v nájem-
ním bytě Husova 114, Nové Hrady paní Ol-
gou Pruknerovou.

� 27. Souhlasné prohlášení – k. ú. Nakolice
Rada bere na vědomí Souhlasné prohlášení
o přechodu vlastnického práva z majetku
České republiky do vlastnictví obce na ne-
movitosti v k.ú. Nakolice (pozemek parc. č.
33, 146 a 979). Rada pověřuje tajemníka a
starostu vypracováním a zasláním žádosti
o převod Pozemkovému fondu ČR.

� 28. Pokácení stromu v Údolí u Nových
Hradů
Rada souhlasí s vydáním povolení ke káce-
ní 1 ks lípy srdčité rostoucí na pozemku
parc. č. KN 1441/2 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů jehož vlastníkem je Město Nové
Hrady z důvodu úpravy PD ke stavbě
"Oprava silnice II/ 156- průtah obcí Údolí
u Nových Hradů" pro následné umístění
chodníku.

� 28. Nabídka spolupráce HBSW
Rada souhlasí s návrhem na spolupráci
mezi Městem Nové Hrady a společností
HBSW a pověřuje starostu dalším jednáním
ve věci přípravy smlouvy o marketingové
spolupráci.
(Starosta informoval radu o finanční nabíd-
ce 1,5 mil. Kč od společnosti HBSW By-
ňov v rámci smlouvy o marketingové
spolupráci na roku 2009 - 2011. V rámci

této smlouvy by společnost HBSW na zá-
kladě smlouvy o marketingové spolupráci
podporovala organizování některých kul-
turních a společenských akcí Města Nové
Hrady.)

� 29. Partnerská dohoda Rezidence a.s.
Nové Hrady
Rada schvaluje Partnerskou dohodu o spo-
lupráci mezi Městem Nové Hrady a společ-
ností Rezidence Nové Hrady a.s. a pověřuje
starostu jejím podpisem.
(Partnerská dohoda o spolupráci mezi Měs-
tem Nové Hrady a společností Rezidence
Nové Hrady a.s., jejímž účelem je stanovení
základních pravidel spolupráce při propaga-
ci aktivit, zejména v přípravě reklamních
materiálů propagujících činnost obou orga-
nizací.)

� 30. Koupě pozemku pro rekultivaci
skládky
Rada souhlasí s nákupem pozemku parc. č.
983 v k.ú. Nové Hrady o výměře 3 524 m2

od pana RNDr. J. Formana za cenu 25 Kč za
1 m2. Rada postupuje projednání koupě na
jednání zastupitelstva města. Rada pověřu-
je tajemníka přípravou Smlouvy o budoucí
smlouvě kupní.
(Starosta informoval radu o jednání s maji-
telem pozemku parc.č. 983 v lokalitě sklád-
ky Jižní město panem RNDr. J. Formanem
ve věci odkoupení předmětného pozemku
o výměře 3 524 m2 za účelem provedení re-
kultivace. Na základě předchozích jednání
byla dohodnuta cena pozemku 25 Kč za
1 m2 s tím, že by nejprve byla podepsána
smlouva o budoucí smlouvě kupní a koupě
pozemků by proběhla v rámci realizace re-
kultivace skládky.)

� 31. Smlouva mandátní  Stavební
poradna
Rada souhlasí se Smlouvou mandátní mezi
Městem Nové Hrady a Stavební poradnou,
spol. s.r.o. České Budějovice na zajištění
inženýrské činnosti na stavbě "ZTV Pod
Zámeckým, Nové Hrady – větev D".

� 32. Smlouva o výpůjčce
Rada souhlasí se Smlouvou o výpůjčce
mezi Městem Nové Hrady a obchodní fir-
mou Asekol s.r.o. Praha 4 a pověřuje staros-
tu jejím podpisem.
(Smlouva o výpůjčce 1 ks unifikovaného
uzamykatelného přístřešku o celkové poři-
zovací ceně 50 595,- Kč, který bude umís-
těn na Sběrném dvoře Nové Hrady a bude
sloužit ke zpětnému odběru použitých vyřa-
zených elektrozařízení.)

� 33. Smlouva o podmínkách zřízení
stavby
Rada souhlasí se Smlouvou o podmínkách
zřízení stavby mezi Městem Nové Hrady a
Lesy České republiky, s.p. ve věci souhlasu
s provedením rekultivace bývalé skládky
a pověřuje starostu podpisem.
(Lesy ČR tímto dávají souhlas s realizací
rekultivace na části pozemku PK 948 díl 2 a
PK 947 díl 2.)
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ZÁPIS z 21. veřejného jednání zastupitelstva města
v Nových Hradech dne  25. června 2009

Přítomni: p. Albert, Mgr. Pospíšilová, p. Ing. Kasan, p. Mgr. Hokr, p.
Mgr. Jarolímek, p. Strnad, p. Dorotovič, p. Sýkora, p. Vicány, p. Ing.
Štangl, p. Brychta,  p. Ing. Kříha, p. Kollmann, p. Leštianský

Omluveni: p. Šlenc,
Na začátku jednaní zastupitelstva bylo přítomno 13 členů zastupitel-

stva, zastupitelstvo je usnášeníschopné. Během jednání zastupitelstva
se dostavil pan Ing. Štangl, hlasoval od bodu 6, po složení slibu zastupi-
tele hlasoval pan Leštianský od bodu 1.

Zapisovatel: Jaroslav Šulc – tajemník Městského úřadu
Zasedání se konalo od 18.00 hodin v rokokovém sále buquoyské

Rezidence v Nových Hradech, jednání zahájil a vedl starosta Mgr.
Hokr za přítomnosti 13 členů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval,
že zápis z 20. zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn a nebyla vůči němu
vznesena žádná  námitka.

Pan starosta seznámil s programem dnešního jednání zastupitelstva
a požádal o doplnění programu o složení slibu nového zastupitele pana
Františka Leštianského a na základě písemné žádosti pana Ing. Kříhy -
předsedy kontrolního výboru zastupitelstva o doplnění jednání zastupi-
telstva o následující bod:

Informace z jednání kontrolního výboru zastupitelstva – kontrola ze
dne 17.6. 2009.

Úvodem jednání zastupitelstva složil předepsaný slib zastupitele
pan František Leštianský. který nahradil pana Zdeňka Kučeru. Pan sta-
rosta Mgr. Vladimír Hokr poděkoval panu Zdeňku Kučerovi za dlouho-
letou práci v zastupitelstvu Města Nové Hrady.

Program 21. zasedání byl schválen 13 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové komise. Návrhová komise

ve složení: pan Sýkora, pan Brychta a pan Albert byla schválena 10 hla-
sy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou komise byl zvolen pan Sýkora.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápisu 21. jednání zastupitel-
stva: pan Ing. Kříha a pan Mgr. Jarolímek – schváleno 11 hlasy, 2 za-
stupitelé se zdrželi hlasování.

1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 20. veřejného jednání zastupitelstva přednesl
přítomným starosta Mgr. Hokr. Seznámil s postupem prací na plnění
tohoto usnesení a uvedl v jakém stadiu rozpracovanosti se nalézají
jednotlivě přednesené body. Zastupitelstvo bere na vědomí bez při-
pomínek a schválilo předloženou kontrolu usnesení z 20. veřejného
jednání zastupitelstva 13  hlasy.

2. Dispozice s majetkem

2.1. Při konzultaci k tomuto jednání zastupitelstva bylo navrženo sta-
žení bodu 2.1. – prodej bytu paní Jarmile Vicánové vzhledem tomu,
že se objevily nové skutečnosti k tomuto prodeji, které je nutno pro-
věřit. Z tohoto důvodu požádal pan starosta Mgr. Hokr zastupitele
o odložení projednání tohoto bodu. Prodej bytové jednotky paní Jar-
mily Vicánové bude projednán na příštím  jednání zastupitelstva.

2.2. Pan starosta Mgr. Hokr informoval zastupitele o Dohodě o změně
a průběhu hranic mezi k.ú. Žár u Nových Hradů a k.ú. Údolí u No-
vých Hradů v rámci prováděných komplexních pozemkových úprav.
Zastupitelstvo obce Žár u Nových Hradů projednalo tuto dohodu dne
25.5. 2009. Předmětem Dohody je změna katastrální hranice a zvět-
šení katastrálního území Údolí u Nových Hradů o 2 400m2. Zastupi-
telstvo Města Nových Hradů schválilo Dohodu o změně a průběhu
hranic mezi k.ú. Žár u Nových Hradů a k.ú. Údolí u Nových Hradů
13 hlasy a pověřilo  starostu podpisem příslušné  Dohody  13 hlasy.

3. Rozpočtová změna č. 2
Pan starosta seznámil zastupitele s obsahem Rozpočtové změny č. 2
dle předloženého rozpisu od správce rozpočtu paní Evy Stráské. Za-
stupitelstvo schválilo Rozpočtovou změnu č. 2 dle předloženého ná-
vrhu 13 hlasy.

4. Doplnění pasportu místních  komunikací
Pan starosta Mgr. Hokr seznámil zastupitele s návrhem na doplnění a
zařazení následujících místních komunikací do pasportu komunikací
Města Nové Hrady.

Zastupitelstvo schválilo zařazení stávajícího chodníku" od autobuso-
vé zastávky k objektu prodejny" na pozemcích parc. č. 869, 285 a
2273 v k.ú. Byňov v délce 32 m do pasportu místních komunikací
jako místní komunikaci typu D s označením 101 D. – 13 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo zařazení části stávající účelové komunikace u
hasičské zbrojnice Údolí u Nových Hradů na pozemku parc. č. 1477/1
v k.ú. Údolí u Nových Hradů v délce 64 m do pasportu místních komu-
nikací jako místní komunikaci typu C s označením 604 C. – 13 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo zařazení stávající účelové komunikace
v Údolí u Nových Hradů na pozemku par.č. 1431 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů v délce 150 m do pasportu místních komunikací jako
místní komunikaci typu C s označením 605 C. – 13 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo prodloužení stávající místní komunikace č.
601 C v Údolí u Nových Hradů na pozemku parc. č. PK 1452/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů na pozemku  dle návrhu o 100 m - 13 hlasy.
Zastupitelstvo schválilo prodloužení stávající místní komunikace č.
602 C v Údolí u Nových Hradů na pozemku par. č. PK 1433/1 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů dle návrhu o 30 m – 13 hlasy.

5. Strategický plán rozvoje města
Pan starosta upozornil, že strategický plán byl projednáván na jedná-
ní minulého zastupitelstva, kde zastupitelé požádali o další veřejné
projednání tohoto plánu. Veřejné projednávání strategického plánu
se uskutečnilo dne 17.6.2009 v Nových Hradech. Pan starosta požá-
dal paní RNDr. Zuzanu Guthovou o sdělení podnětů ze strany veřej-
nosti. Paní RNDr. Guthová seznámila zastupitele s podněty ze strany
veřejnosti, které byly projednávány na veřejném jednání a dále s pod-
něty, které obdržela jako zpracovatelka strategického plánu písemně.
Některé připomínky, které přednesl pan MVDr. Kypet, nejsou
v kompetenci města, a proto je nelze řešit. Dvě připomínky budou za-
řazeny do strategického plánu, a to motocyklová dráha (do opatření
trávení volného času) a podnět vzdělanostní struktury a podpory ta-
lentované mládeže bude zařazen do opatření F 4. Dále seznámila
s připomínkami pana Ing. Kříhy. Část jeho připomínek se týká for-
málních chyb ze strany zpracovatele, které budou napraveny ve fi-
nální verzi Strategického plánu rozvoje města. Dále probíhala
diskuse k dopravní dostupnosti do krajského města především z po-
hledu časově přijatelné dojížďkové vzdálenosti do práce. Paní RNDr.
Guthová uvedla, že v textu bude tento údaj doplněn. Dále probíhala
diskuse na téma instalace kamerového systému. Pan starosta vysvět-
lil, že se jedná pouze o určitou vizi, jak by město mělo v budoucnu
vypadat a kam směřovat. V rámci Strategického plánu by měly být
naznačeny určité kroky, jejich rozpracování a detailní řešení jednot-
livých úkolů (např. kamerový systém ad.) již nemá být předmětem
Strategického plánu ale jednotlivých projektů či realizačních akcí.
Dalším diskutovaným bodem byla otázka formulace podpory moder-
nizace zdravotnických zařízení. Pan Ing. Kříha se též přimlouvá za
obecnou formulaci, a to podpora modernizace a vznik nových zdra-
votních zařízení. Pan Ing. Kříha dále upozornil, že by ve Strategic-
kém plánu mezi monitorovací indikátory měly být zařazeny další,
např. počet bytů, počet nových staveb, počet pracovních míst nebo
počet nových pracovních míst. Kritéria je nutno nastavit tak, aby vy-
povídala o vývoji města . Pan Ing. Kříha se dále domnívá, že monito-
rovacím kriteriem pro rozvoj města není počet vypůjčených knih v
knihovně a upozornil, že v současné době jsou jiné možnosti, a to
především využití internetu, kde je možnost čtení knih. Pan starosta
navrhl vytvoření implementační skupiny, která po dohodě určí
upřesněná kriteria strategického plánu. Pan Mgr. Jarolímek upozor-
nil, že kraj také dělá strategický plán rozvoje, který má obecnou po-
dobu. Každý rok se pak zpracovává akční plán, který přenáší obecné
úkoly k rozpracování na jednotlivé komise. Přimlouvá se o zřízení ta-
kové komise, která by měla možnost strategický plán města dopraco-
vat na jednotlivé roky. Pan starosta podpořil návrh na sestavení
komise a navrhuje písemnou nominaci členů do příštího jednání za-
stupitelstva. Pan Ing. Kasan navrhuje, aby rada přednesla návrh na
složení komise na srpnovém jednání zastupitelstva. Zastupitelstvo
schválilo Strategický plán rozvoje města Nové Hrady pro období
2009 - 2013 v upraveném znění počtem 13 hlasů.

6. Podání projektů do ROP
Pan starosta seznámil zastupitele s podáním projektů Města Nové
Hrady do 5. výzvy ROP s uzávěrkou do 30.6. 2009. V průběhu jed-
nání zastupitelstva v 19 hod. 20 min se dostavil pan Ing. Štangl a
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zúčastnil se projednáními a hlasování k tomuto bodu.
Pan starosta představil projektové žádosti týkající se výstavby a re-
konstrukce místních komunikací a chodníků. Pan Mgr. Jarolímek
představil projekt Nové Hrady - Vítejte u nás. K tomuto projektu se
vyjádřil Ing. Štangl, který nepovažuje nákup velkokapacitního stanu
v rámci projektu za důležité. Spíše se přiklání k lepšímu využití sta-
nu, který vlastní Sdružení Růže. Pan Jarolímek upozornil na častý
souběh několika akcí v rámci mikroregionu a nutnost půjčovat si stan
z Křemže či jiných měst. Vzhledem k výši dotace považuje nákup
stanu a dalších zařízení pro pořádání kulturních a společenských akcí
za velmi důležité a pro Město Nové Hrady též finančně výhodné.
Pan starosta navrhl, aby se o jednotlivých projektech hlasovalo sa-
mostatně.

6.1. Zastupitelstvo Města Nové Hrady schválilo podání projektu s názvem
"NOVÉ HRADY – VÝSTAVBA A MODERNIZACE MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ" do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast pod-
pory 1.5 – Rozvoj místních komunikcí a jeho následnou realizaci.
Zastupitelstvo dále schválilo předfinancování projektu v rámci roz-
počtu města /celkový rozpočet projektu 11 486 023,00 Kč včetně
DPH/. Předfinancování projektu bude v případě získání finanční
podpory zajištěno bankovním úvěrem a zastupitelstvo pověřilo sta-
rostu města k předjednání Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň
schválilo kofinancování podílu Města Nové Hrady v rámci projektu
ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu /tj. 847
195,05 Kč včetně DPH/ a částku 190 089,00 Kč včetně DPH na po-
krytí nezpůsobilých výdajů projektu. Tyto prostředky v případě pod-
poření projektu budou hrazeny z rozpočtu Města Nové Hrady –
schváleno 14 hlasy.

6.2. Zastupitelstvo Města Nové Hrady schválilo podání projektu s ná-
zvem "Nové Hrady – rekonstrukce a modernizace místních komuni-
kací na sídlišti Míru"do 5. výzvy ROP s uzávěrkou 30.6.2009, oblast
podpory 1.5 - Rozvoj místních komunikací a jeho následnou realiza-
ci. Zastupitelstvo dále schválilo předfinancování projektu v rámci
rozpočtu města /celkový rozpočet projektu 11 121 697,00 Kč včetně
DPH/. Předfinancování projektu bude v případě získání finanční pod-
pory zajištěno bankovním úvěrem a zastupitelstvo pověřilo starostu
města k předjednání Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň schvá-
lilo kofinancování podílu Města Nové Hrady v rámci projektu ve výši
7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu /tj. 834 127,28 Kč
včetně DPH/ . Tyto prostředky v případě podpoření projektu budou
hrazeny z rozpočtu Města Nové Hrady – schváleno 14 hlasy.

6.3. Zastupitelstvo Města Nové Hrady schválilo podání projektu s ná-
zvem "Nové Hrady – Vítejte u nás" do 5. výzvy ROP s uzávěrkou
30.6.2009, oblast podpory 3.3. – Rozvoj služeb cestovního ruchu,
marketingu a produktů cestovního ruchu a jeho následnou realizaci.
Zastupitelstvo dále schválilo předfinancování projektu v rámci roz-
počtu města /celkový rozpočet projektu 3 007 000,00 Kč včetně
DPH/. Předfinancování projektu bude v případě získání finanční
podpory zajištěno bankovním úvěrem a zastupitelstvo pověřilo sta-
rostu města k předjednání Úvěrové smlouvy. Zastupitelstvo zároveň
schválilo kofinancování podílu Města Nové Hrady v rámci projektu
ve výši 7,5% z celkových způsobilých výdajů projektu /tj. 225
525,00 Kč včetně DPH/ . Tyto prostředky v případě podpoření pro-
jektu budou hrazeny z rozpočtu Města Nové Hrady – schváleno
11 hlasy, 3 zastupitelé se zdrželi hlasování.

7. Zpráva  kontrolního výboru zastupitelstva
Pan Ing. Kříha, předseda kontrolního výboru seznámil zastupitele
s výsledky provedené kontroly, která se uskutečnila dne 17.6. 2009
za účasti 6 členů kontrolního výboru, omluven byl pan Petr Michale.
Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení jednání rady a zastupitel-
stva. Při kontrole nebyly shledány závady. Zastupitelstvo bere na
vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru Ing. Kříhy o provede-
né kontrole Městského úřadu Nové Hrady dne 17.6. 2009 počtem
14 hlasů.

8. Interpelace
Nebylo využito právo podání interpelace.

9. Diskuse
Pan Dorotovič se dotazoval, jaká je situace v plnění slibů pana

MVDr. Kypeta, který přislíbil, opětovné nastěhování rodiny Kanalošů
zpět na Zámecký. Dále informoval zastupitelstvo o jednáních s firmou
Sohors ohledně možnosti vybudování motokrosové dráhy v lokalitě
Třešňovka v Údolí u Nových Hradů.

Pan starosta upozornil na dlouhodobou snahu najít vhodnou lokalitu
pro využití volného času mládeže pro motokrosový sport. V lokalitě
Třešňovka se již dlouhodobě jezdí za souhlasu majitele pozemků. Pan
starosta se dotazoval, zda tuto činnost bude zabezpečovat nějaká orga-
nizace a zda bude zabezpečen i přesun motorkářů, zejména mládeže.

Pan Dorotovič odpověděl, že zastřešující organizací bude buď Tělo-
výchovná jednota nebo nějaké občanské sdružení, které by bylo k to-
muto účelu založeno.

Pan starosta dále informoval zastupitele o jednání rady k řešení fi-
nanční krize. Konstatoval, že rada provedla některé změny a určila
priority v rámci letošních akcí. Oznámil, že rada uvažuje o přesunu ně-
kterých akcí s ohledem na skutečnost možnosti získání finančních pros-
tředků pro tyto akce z jiných zdrojů. Dále upozornil na jednání
s ředitelem Základní školy a ředitelkou Mateřské školy s tím, že podíl
na grantech, které byly v letošním roce získány, bude nutné hradit
z prostředků poskytnutých v rámci rozpočtu pro letošní rok. Problé-
mem nadále zůstává návratnost finančních prostředků do rozpočtu
města za ukončené stavební akce z grantových programů (ČOV, Mateř-
ská škola), což způsobuje problémy v peněžním toku rozpočtu Města
Nové Hrady.

Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak jsou plněny zásadní položky roz-
počtu Města například finanční převody od Technických služeb města
Nové Hrady, a to především tržby z lesa a  nájemné  z bytů.

Pan starosta odpověděl, že na nejbližší jednání rady je pozván ředi-
tel TSM a na tomto jednání budou projednány výsledky hospodaření za
I. pololetí.

Pan Ing. Kříha se dále dotazoval, proč byly zakoupeny hned dvě
multikáry pro Technické služby, zda by v této době nestačila pouze
jedna.

Pan starosta odpověděl, že v tomto případě se jedná o dlouhodobou
aktivitu, která byla projednávána na začátku roku. Finančně by byl ná-
kladnější nákup jedné nové multikáry než pořízení dvou repasovaných
multikár.

Pan Ing. Kříha požaduje předložení stručné zprávy k naplnění kon-
krétních opatření k plnění rozpočtu města na příštím jednání zastupitel-
stva.

Pan Mgr. Jarolímek upřesnil, že rada se nesnaží dělat plánované
akce stůj co stůj, ale že hledá možnosti jak na tyto akce získat peníze
z jiných grantových zdrojů a tak ulehčit rozpočtu města.

Pan starosta oznámil, že se vedení města snaží dále ušetřit finanční
prostředky například u nákupu pozemků, které jsou předjednávány
s majiteli pozemků tak, že by byl nákup pozemků řešen smlouvou o bu-
doucí kupní smlouvě. Takto je postupováno při zajištění pozemků pro
plánovanou výstavbu rodinných domů či rekultivaci skládky.

Pan Ing. Štangl se znovu vrátil k rozpočtu města a sdělil, že v minulosti
upozorňoval na to, že plánované daňové příjmy jsou příliš optimistické.

Pan Ing. Štangl se dále dotazoval na děkovnou desku Luise Gollové,
která byla na budově Rezidence v Nových Hradech (černá deska s po-
děkováním za záchranu obyvatel města).

Pan starosta odpověděl, že o takové desce neví – při stěhování archi-
vu nebyla nalezena. Požádal pana Ing. Štangla o informaci, kde byla
deska v minulosti uložena a kdo s ní manipuloval.

Pan Ing. Štangl odpověděl, že deska se pravděpodobně nachází v pros-
toru plynové kotelny na Městském úřadu, kde byla v minulosti uložena.

Pan Ing. Kříha se dotazoval na úsporu zaměstnanců Městského úřa-
du po provedeném personálním auditu, zda se uskutečnila a jaké další
návrhy budou předloženy tajemníkem.

Tajemník pan Šulc odpověděl, že personální stav byl snížen o jedno-
ho zaměstnance (Informační technik) a vzhledem k této skutečnosti do-
chází ke značné úspoře finančních prostředků a tím je předpoklad, že
vynaložené finanční prostředky na audit budou nejpozději do jednoho
roku  finančně vyrovnány.

Pan Ing. Kříha řekl, že informační technik odešel dávno dříve než
byl proveden personální audit.

Pan tajemník odpověděl, že pan Ševčovič odešel až po provedeném
auditu.
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Pan starosta potvrdil skutečnost odchodu informačního technika a
že jako další personální opatření bylo auditem zmiňováno částečné
sloučení některých pracovních pozic, např. matrika a sociální odbor.
Dále řekl, že finanční úspora nebyla jediným důvodem k provedení au-
ditu. Došlo ke kontrole smluvních vztahů, náplní práce a dalších doku-
mentů. Přesto je také důležité, že audit přináší i finanční úsporu a že
vynaložené peníze se městu vrací.

Pan Ing. Kříha se opětovně dotazoval, zda se za paní Malcátovou,
která pracuje na TSM, resp. Městském úřadě, musí něco doplácet.

Pan starosta odpověděl, že podle informace ředitele Technických
služeb pana Haidera se doplácí jako spoluúčast asi 1500,- Kč měsíčně
Pracovnímu úřadu a znovu potvrdil, že tento dotaz měl být vznesen na
ředitele TS, který je zaměstnavatelem paní Malcátové.

Pan Ing. Kříha se opět dotazoval na personální audit s tím, že nevidí
žádný výsledek z auditu, celý případ vidí jako selhání tajemníka, který
je hlavou Městského úřadu. Potvrdil, že se znovu kontrolní výbor vrátí
k provedení kontroly se zaměřením na provedená opatření. Pan Ing.
Kříha se dále podivoval nad tím, že se mluví o personálních změnách a
přitom je na úřadě zaměstnána nová pracovní síla – paní Malcátová.
Pan Ing. Kříha požádal o zaslání závěrů personálního auditu, které spe-
cifikují nadbytek či nedostatek pracovníků.

Pan Mgr. Jarolímek se domnívá, že role paní Malcátové nesouvisí
s personálním auditem, že se jedná o dvě zcela rozdílné věci. Paní Mal-
cátová je placena pracovním úřadem a není zaměstnankyní MěÚ, za-
městnanci MěÚ jsou placeni z prostředků města. Znovu potvrzuje, že
tyhle dvě věci spolu nesouvisí.

Pan Ing. Kříha se domnívá, že to spolu souvisí.
Pan Sýkora je názoru, že je nutné předložit všechny potřebné dokla-

dy a audit jednoznačně uzavřít tak, aby se nemuselo zastupitelstvo na
každém jednání tímto tématem zabývat.

Pan Roule (občané) se domnívá, že audit měl stanovit ekonomickou
výhodnost zaměstnanců a měl stanovit, zda se jedná o nadbytek či ne-
dostatek pracovníků.

Paní Koppensteinerová (občané) vznesla dotaz ohledně přechodu
pro chodce od autobusového nádraží ke zdravotnímu středisku.

Pan starosta odpověděl, že tento přechod pro chodce je velmi kom-
plikovaný vzhledem k jeho umístění a nesplňuje především prostorová
hlediska k možnosti jeho zřízení ( je zde sice chodník na obou stranách
ulice,ale na druhé straně jsou výjezdy z garáží, což znemožňuje zřízení
přechodu – pro zřízení by jedna z garáží musela být zrušena). Vybudo-
vání přechodu v těchto místech bylo konzultováno též s dopravní Poli-
cií ČR, která vysvětlila důvody nemožnosti zřídit v této části přechod.
Jako řešení se nabízí pouze označení úseku s informací o zvýšeném po-
hybu chodců, zejména dětí.

Pan Roule (občané) se dotazoval na vybudování tenisových kurtů,
kurt v parku je nevyhovující.

Pan starosta odpověděl, že tenisové kurty v zámeckém parku jsou ve
správě TJ Nové Hrady, která však nemůže provést jejich zkvalitnění
z důvodu zamítavého stanoviska památkářů. Ve věci tenisových kurtů
bylo Město osloveno společností Rezidence Nové Hrady a.s., která má
zájem na vybudování tenisových kurtů a nabídla pomoc při rekonstruk-
ci stávajícího kurtu. Výhledově by mohly být tenisové kurty postaveny
v areálu TJ Nové Hrady či v lokalitě u Olejového rybníku u plánované-
ho koupaliště. Pro tenis lze využít i areál ZŠ Nové Hrady, kde bude
v příštím měsíci realizováno rozšíření stávajícího sportoviště tak, aby
lépe vyhovovalo pro míčové sporty.

Jednání ukončil pan starosta. Poděkoval všem přítomným zastupitelům
i občanům města za účast na 21. jednání zastupitelstva Města Nových
Hradů.

PODĚKOVÁNÍ
Hasiči z Údolí srdečně děkují všem příznivcům Hyalit párty 2009 za
to, že i přes nepřízeň počasí nám zachovali svou přízeň a přišli v hoj-
ném počtu. Zároveň vás všechny srdečně zveme na Údolské slav-
nosti, které se budou konat v sobotu 22. srpna 2009.

SDH Údolí

Sbor dobrovolných hasičů Údolí
srdečně zve

v sobotu 22. srpna 2009
na

ÚDOLSKÉ

SLAVNOSTI
spojené s oslavou 105. výročí

od založení SDH v Údolí
Program:

12.00 mše svatá v kapličce v Údolí
svěcení nového praporu SDH
ocenění členů sboru

14.00 hasičská soutěž Memoriál Zdeňka Šavela
konaná pod záštitou radního Jihočeského kraje
Ing. F. Štangla

16.00 vodní hasičská fontána
koncert Veselé pětky

21.00 osvětlená vodní hasičská fontána
volná zábava za doprovodu hasičské
kapely Údolanka

Celým odpolednem provází kapela Veselá pětka

Pouťové atrakce pro děti

INFORMACE Z RADNICE

pokračování ze str. 7

Plán koncertů
6.8. 20.00 Hluboká nad Vltavou

Schwarzenbergská jídelna
koncert účastníků kurzů
v rámci Hudebního festivalu na zámcích Hluboká

15.8. 18.00 Zahajovací koncert
Klášter Božího milosrdenství Panny Marie
(Jan Michálek, Ludmila Pavlová, Jakub Otčenášek)

19.8. 18.00 Koncert sólistů – St. hrad – sál ZUŠ

20.8. 18.00 Koncert komorních souborů a sólistů
Trhové Sviny Kostel Nanebevzetí Panny Marie
(popř. obřadní síň St. hradu v Nových Hradech)

21.8. 19.00 Závěrečný koncert – Rezidence Nové Hrady

22.8. 18.00 Koncert nejmladších účastníků
St. hrad – sál ZUŠ
(kdo nejede do Raabsu a místní)

23.8. 11.00 Rakousko, zámek Raabs
koncert vybraných účastníků
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Cizinecká policie informuje
Oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie České Bu-

dějovice vzniklo 1. ledna 2002 na základě usnesení vlády č. 733/2000
v rámci reorganizace Služby cizinecké a pohraniční policie. Bylo zastou-
peno 1 ředitelstvím, 18 referáty cizinecké a pohraniční policie, 8 oddělení-
mi cizinecké policie a 1 odborem pátrání a kontroly pobytu. Vstupem
České republiky do schengenského prostoru se mění název a struktura, a
vzniká Služba cizinecké policie České republiky. Na jihu Čech vzniká
1 ředitelství, 6 inspektorátů cizinecké policie, 7 skupin povolování pobytu,
1 odbor specializovaných činností a 1 skupina dokumentace.

Inspektoráty cizinecké policie sídlí v Českých Budějovicích, Čes-
kém Krumlově, Prachaticích, Jindřichově Hradci, Strakonicích a Tábo-
ře. Plní úkoly Policie České republiky zejména na úseku výkonu státní
správy ve věcech povolování vstupu, pobytu a ukončování pobytu ci-
zinců. provádí pobytové kontroly, odhalují nelegální migraci, ve své
působnosti odhalují padělané a pozměněné, zneužité a smyšlené veřej-
né listiny, doklady a ceniny, provádí činnosti v oblasti mezinárodní po-
licejní spolupráce, zejména společné formy nasazení a přeshraniční
pronásledování, podílí se na plnění závazků vyplývajících z mezinárod-
ních smluv, zpracovávají data pro účely vedení evidencí a statistik potře-
bných k plnění úkolů, provozují informační systémy, provádí ochranu
státních hranic po jejím dočasném znovuzavedení a řadu dalších úkolů.
Dále se inspektoráty cizinecké policie podílí na plnění úkolů souvisejí-
cích s odhalováním a zabraňováním terorismu a organizovaného zločinu,
s ochranou veřejného pořádku a bezpečnosti, s bezpečností silničního
provozu, s poskytováním pomoci při likvidaci následků katastrof a živel-
ných událostí a s prováděním eskort.

Inspektorát cizinecké policie České Budějovice se sídlem v Nových
Hradech působí na celém okrese České Budějovice, který je 10. největší
okres v ČR a působí na části okresu Jindřichův Hradec, zejména v Čes-
kých Velenicích. Inspektorát cizinecké policie provádí součinnostní
akce s dopravním inspektorátem Policie ČR, s obvodními odděleními
policie, oddělením železniční policie, s útvarem pro odhalování organi-
zovaného zločinu, a městskými policiemi v regionu. Dále spolupracuje
s Dopravním podnikem města České Budějovice, Celním úřadem České
Budějovice, Úřadem práce České Budějovice, živnostenskými úřady
v příslušných okresech, Českou obchodní inspekcí České Budějovice,
Hygienickou stanicí České Budějovice a nemocnicemi a dále s městský-
mi a obecními úřady v daných okresech.

STATISTIKA ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2009
Inspektorát Cizinecké policie České Budějovice při plnění úkolů od

1.1.2009 do 30.6.2009:
Vyhledal 31 trestných činů, které vyřešil ve zkráceném přípravném

řízení. Vypátral 7 celostátně hledaných osob. Udělil 9 správních vyhoš-
tění cizincům z území ČR za porušení zákona o pobytu cizinců č.
326/1999 Sb. Dále vypátral 82 osob, k nimž byl veden záznam ve spo-
lečném Schengenském informačním systému. Za uplynulé období bylo
provedeno 46 společných akcí s policií Rakouska, které byly směrová-
ny do měst Nové Hrady, Horní Stropnice a České Velenice.
Podle zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb.
− provedl 1187  kontrol objektů pro ubytování
− provedl 625  kontrol objektů pro výdělečnou činnost
− provedl 629 kontrol v jiných objektech (nádraží, supermarkety,

veřejně přístupná místa, benziny apod.)
− zkontroloval 3946 cizinců pobývajících na daných okresech
− vyřešil 366 přestupků cizinců a 75 správních deliktů ubytovatelů

podle zák. č. 326/1999 Sb.
− vydal 614 povolení k přechodnému pobytu cizinců
− zrušil 33 povolení k přechodnému pobytu pro cizince
− neudělil 165 povolení k přechodnému pobytu
− přidělil 195 rodných čísel
− ověřil 351 pozvání cizinců
Podle zákona o přestupcích č. 200/1990 Sb.
− vyřešil 1046 přestupků, které byly spáchány převážně v silničním

provozu
− oznámil 35 přestupků příslušným správním orgánům

Dále bychom chtěli informovat veřejnost, že je možno v případě
ubytování cizince a s tím souvisejících povinností se obrátit na inspek-
torát cizinecké policie k poskytnutí podrobnějších informací buď tele-
fonicky na čísle 386 362 103, nebo osobně zde v Nových Hradech.

npor. Mgr. Svatoslav Jurek, vedoucí oddělení

Rozkvetlé město inspiruje k dalším krásným věcem…
v Rozkvetlém městě  by chtěl žít asi každý…

Rozkvetlým městem se stávají přes léto i Nové Hrady…

I letos vyhlašuje Město Nové Hrady soutěž  podporující  zkrášlení
předzahrádek, balkonů, okenních říms a dalších architektonických

prvků rodinných a bytových domů.

Kdo chce svou květinovou úpravou inspirovat ostatní a zároveň
získat finanční podporu pro výsadbu na příští rok,

přihlaste se do soutěže

„ROZKVETLÉ MĚSTO 2009“

Stačí se telefonicky nebo osob-
ně přihlásit do 20.8.2009 na
Kulturním a informačním cen-
tru N. Hrady (KIC). Podle při-
hlášek nafotí pracovníci KICu
soutěžní místa a vystaví je pod
orientačním číslem na infor-
mačním panelu před radnicí.
Hlasování bude probíhat do
poloviny září, a to přímo na
KIC N. Hrady prostřednictvím
hlasovacích kuponů.

Soutěžní kategorie:
1. kategorie: bytové domy
2. kategorie: rodinné domy
Soutěžní místa musí být vidi-
telná z veřejných prostranství, z cest či silnice.

Odměna pro soutěžící:
2 x kupón v hodnotě 500,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 300,-Kč na výsadbový materiál
2 x kupón v hodnotě 150,-Kč na výsadbový materiál
Platnost kupónu bude do 30.6.2009 a lze jej uplatnit v Zahradnictví
N. Hrady.

Odměna pro hlasující:
2 x permanentka pro dvě osoby v hodnotě 500,-Kč na kulturní a spo-
lečenské akce pořádané Kulturním a informačním centrem Nové
Hrady. Platnost permanentky bude do 30.6.2010.

Kontaktní osoba pro soutěž „Rozkvetlé město 2009“:
K. Jarolímková, 386 362 195, 602 150 208, KIC N. Hrady
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Novohradští hasiči slavili
Sobota 25. července 2009 byla dnem, na který si novohradští hasiči

naplánovali svoje oslavy. Letos je to totiž už 135 let od chvíle, kdy Sbor
dobrovolných hasičů Nové Hrady vznikl. O jeho „stáří“ i poslání hovořil
i starosta města Mgr. V. Hokr při předávání ocenění členům místního
sboru a všem poděkoval za jejich nepostradatelnou práci a aktivitu.

Po mši svaté v kostele sv. Petra a Pavla, uctění památky zemřelých
kamarádů a po slavnostním nástupu před radnicí pokračoval program
na louce pod autobusovým nádražím. Tam předvedl sbor ze Suchdola
nad Lužnicí například ukázku vyprošťování zraněné osoby z automo-
bilu, nejmladší novohradští hasiči ukázali co už všechno dokážou s vo-
dou a hadicemi a dospělí hasiči pak ještě předvedli ukázku likvidace
nebezpečné chemické látky.

Mezi hosty oslav patřily jak sousední sbory české, tak i rakouské,
z nichž někteří členové byli za svoji činnost a spolupráci s našimi hasiči
oceněni. Ke shlédnutí v odpoledním programu byla i nová a starší ha-
sičská technika. Závěr oslav patřil pak přátelskému setkání a zábavě
s tanečním orchestrem Obzor.

K. Jarolímková (i foto)
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Město Nové Hrady, Ústav fyzikální biologie
Jihočeské univerzity Č. Budějovice

a  Böhmerwaldmuzeum Vídeň

Vás zve na

vernisáž znovuotevřené výstavy

„PO STOPÁCH
SPOLEČNÉ HISTORIE“

V pátek 14. 8. 2009
od 17.00 v Divadelním sále novohradského zámku

Výstava je, stejně jako v loňském roce, zaměřena na historii No-
vohradska a jednotlivé národy, které jím prošly, a které jsou tak
s touto oblastí neodmyslitelně spjaty. Znovuotevřená výstava nově
představuje řadu interaktivních exponátů, které vhodně doplňují
textové panely. Patří mezi ně multimediální prezentace fotografií a
unikátních dobových videí, dále počítačová animace již zaniklého
loveckého zámečku Žofín, interaktivní rodokmeny, repliky skla,
dobových krojů a uniforem a v neposlední řadě také velký model
Novohradských hor.

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

Projekt je realizován za finanční podpory Evropského fondu pro
regionální rozvoj

Řk.f. Dobrá Voda u Nových Hradů zve na

POUŤ NA DOBROU VODU U N.H.
V NEDĚLI 16. SRPNA 2009 K

PANNĚ MARII
NANEBEVZATÉ

8.00 - začátek poutního procesí na Dobrou Vodu v osadě Šejby
Začátek poutního procesí bude v 8.00 u kaple v osadě
Šejby, kde lze zaparkovat svá auta. Procesí půjde na
poutní místo Dobrá Voda kam doputuje na začátek mše
svaté. Řidiči pak budou odvezeni zpět do Šejb po slav-
nostním požehnání ve 13.30. Celková délka cca. 5 km,
trasa je vhodná pro kočárky

9.30 - možnost svátosti smíření
10.00 - slavná mše svatá

slavnostní kazatel – P. Lubomír Welnitz, Opus I.S.S., kněz
působící ve Vatikánu  v kongregaci pro klérus

11.30 - setkání při poutním guláši
13.00 - Te Deum s eucharistickým požehnáním
14.00 - mše svatá v německém jazyce

Odjezdy autobusů: Nové Hrady – 9.20, Horní Stropnice – 9.30 hod.
Návrat autobusu bude v 13.15 hod.

HOŘICKÉ PAŠIJE
Společenství svatého Vincence Nové Hrady 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 zastávkou 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 XVI.
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, cesta trvá cca 4 hod. Autobus nás doveze co nejblíže
místu konání mše svaté. Je potřeba mít s sebou pláštěnku a skládací sedačku.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí

V rámci projektu „Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady“ do-
šlo k vytvoření podmínek pro zvýšení kvality a dostupnosti infra-
struktury pro občanskou vybavenost. Projekt zahrnoval dodávku a

instalaci audiotelefonního systému, vybavení společenské místnosti
nábytkem, audio-video technologií a PC stanicí včetně dataprojektoru.

Realizace byla spolufinancována EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU
PRO ROZVOJ VENKOVA

v rámci osy IV LEADER

Programu rozvoje venkova ČR

Celkové výdaje projektu činí 284 322 Kč, dotace z PRV 144 000 Kč.

UPOZORNĚNÍ
PRO ČTENÁŘE

MĚSTSKÉ KNIHOVNY

Knihovna v Nových Hradech
BUDE Z DŮVODU

ČERPÁNÍ  DOVOLENÉ

MIMO PROVOZ
VE DNECH

10.8. - 14.8.2009
� �

Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
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Pozvánka na poznávací výlet na

TOLŠTEJNSKÉ
PANSTVÍ
7.-9.9.2009

Program
Rozhledny Tolštejnského panství – výlet,
večer povídání o Tolštejnském panství
Dům Českého Švýcarska v Krásné Lípě
– ukázka turistických produktů
(www.ceskesvycarsko.cz)
Jiřetínský okruh (hrad Tolštejn, Jedlová,
Pravčická brána)

Ubytování v Penzionu Vlčárna, Krásná Lípa
(www.vlcarna.cz)

Účastnický poplatek 850,- Kč
(v ceně doprava, ubytování + snídaně,
místní průvodce)

Přihlášky a další informace na KIC Nové
Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195

Pozvánka na poznávací výlet na

KROMĚŘÍŽSKO
20.-22.8.2009

Program
Komunitní škola Bory
(prohlídka a informace o fungování ško-
ly, neinvestiční projekty obce Bory)
Strážnice a okolí – Kvetoucí sídlo Evropy
2008, Záchrana tradičních odrůd ovoce,
Agroturistika, Naučné stezky, Projekty
spolupráce MAS
Prohlídka Kroměříže s průvodcem IC

Ubytování v Domově mládeže v Kroměříži
(www.dmkm.cz)

Účastnický poplatek 750,-Kč

Přihláška a další informace na KIC Nové
Hrady, K. Jarolímková, tel. 386 362 195

Poznávací výlet do Posázaví
Letošní červenec „odstartovalo“ KIC Nové

Hrady netradičně poznávacím výletem do regio-
nu Posázaví. Cílem plánovaného výletu bylo
navštívit turistickou oblast jihovýchodně od Pra-
hy, které vévodí řeka Sázava a hora Blaník.

První plánovanou zastávkou byla Stanice pro
handicapované živočichy a Ekocentrum ČSOP
Vlašim, kde jsme mohli vidět mimo zraněných
zvířat i krásně upravenou zahradu uzpůsobenou
pro ekovýchovu dětí i dospělých. Z nabídky his-
torických objektů jsme si pak vybrali zámecký
park s hradem a Čínským pavilonem v roman-
tickém duchu, který byl založen zhruba ve
stejném období jako naše Terčino údolí. Před
odjezdem z Vlašimi jsme ještě navštívili pěkné
místní koupaliště a pak už směřovali do Hvoz-
dce u Poříčí nad Sázavou, kde jsme byli ubyto-
váni v rekreačním středisku U kocoura.

Druhý den byl ve znamení hledání blanic-
kých rytířů. To se nám sice úplně nepovedlo,
protože jsme žádného živého rytíře nepotkali,
ale zato jsme vystoupali na horu Blaník a roz-
hlednu a vyzkoušeli si „nástrahy“ interaktivní
a nápadité naučné stezky vedoucí z Louňovic
pod Blaníkem přes vrchol do Kondrace. Od-
tud nás autobus zavezl opět na koupání do
Vlašimi. Cestou do Hvozdce jsme pak ještě
stihli nakouknout na zámek Jemniště, kde nás
jako první upoutala hudba, které vycházela
z reproduktorů u hlavních dveří zámku a navo-
zovala krásnou „zámeckou“ atmosféru.

Poslední den poznávacího výletu jsme nej-
prve zajeli do Týnce nad Sázavou a navštívili

gotickou věž týneckého hradu, která slouží
jako rozhledna s výhledem na Sázavu a kraji-
nu kolem města. Raritou zde je i to, že ve věži
je letní sídlo netopýra velkého, což jsme brzy
poznali i čichem. Trochu voňavější to bylo
pak v sousedícím paláci, ve kterém byla výsta-
va rekvizit místního dětského divadelního
spolku, výstava obrazů a týnecké kameniny.
Příjemné a plně využité prostory byly ještě
uzpůsobeny pro malování dětí na téma „týnští
netopýři“. Poslední zastavení bylo v obci Ne-
tvořice, která se pyšní tím, že má „největší
hustotu“ muzeí v republice. V této obci neda-
leko Benešova u Prahy totiž můžete navštívit
Městské muzeum Netvořice s ojedinělou sbír-
kou týnecké kameniny, Motocyklové technic-
ké muzeum a Rodinné muzejíčko smaltu
s obchůdkem a stylovým vetešnictvím.

V rámci tohoto třídenního výletu jsme se
ve Hvozdci sešli i se zaměstnanci obecně
prospěšné společnosti Posázaví, která mimo
jiných aktivit zajišťuje společnou propagaci re-
gionu, koordinuje spolupráci informačních cen-
ter, podnikatelů v cestovním ruchu a místní
samosprávy. Tento třídenní poznávací a pra-
covní výlet byl ideální příležitostí pro všechny
účastníky zájezdu vyzkoušet na vlastní kůži
služby v cestovním ruchu a průběžně srovná-
vat Posázaví s Novohradskem. Teď už jenom
nové zkušenosti postupně využít v našich
místních a regionálních poměrech.

K. Jarolímková (i foto)

Ekocentrum ve Vlašimi

Na hradě v Týnci nad Sázavou Naučná stezka na Blaník

Obrovský hudební nástroj na stezce z Blaníku
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INFORMACE O SCHVÁLENÉM PROJEKTU
PODPOŘENO Z GRANTOVÉHO PROGRAMU JIHOČESKÉHO KRAJE

GP REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍCH SPORTOVIŠŤ

Základní škola Nové Hrady získala v letošním roce finanční podporu v rámci Grantového
programu Jihočeského kraje – GP Rekonstrukce stávajících sportovišť.

Schváleným projektem je „Rekonstrukce stávajícího sportoviště při ZŠ Nové Hrady“. V rámci
tohoto projektu dojde k celkové rekonstrukci stávajícího sportovního areálu, který se nachází
v prostorách Základní školy a který slouží nejen žákům ZŠ, ale i dalším návštěvníkům sportoviště.

Celkovou rekonstrukcí sportovního areálu při ZŠ Nové Hrady se rozumí zlepšení výběhů
u obou hřišť, bezpečnější přechody mezi umělým povrchem a travním porostem a částečná opra-
va odlepených míst povrchu hřišť.

Díky finanční pomoci Jihočeského kraje vytvoříme odpovídající podmínky pro sportovní ak-
tivity nejen žákům a jejich učitelům Základní školy, ale i všem ostatním návštěvníkům sportov-

ního areálu. Realizací tohoto projektu dojde ke
zkvalitnění podmínek pro práci s dětmi a mládeží a
zároveň zajištění odpovídajících podmínek pro os-
tatní účastníky tohoto sportovního areálu.

Základní škola Nové Hrady

Byňovský les plný pohádek
SK Byňov se spoluobčany uspořádal dne 30.5.2009 dětský den nazva-

ný Les plný pohádek. V Byňovském lese bylo připraveno 11 pohádkových
stanovišť, na kterých byli Pat a Mat, lesní víly, vodníci, čarodějnice,
Schrek, pejsek a kočička, Křemílek a Vochomůrka, motýl Emanuel a Ma-
ková panenka, Rumcajs a Manka, myslivec se vzduchovkou a čerti.

Na začátku si každé zúčastněné děcko zasoutěžilo ve znalosti silnič-
ních pravidel ve stánku České policie. Odtud děti postupně vstupovaly
do vypouštěcího stanu, kde obdržely kartičky na razítka k potvrzení
účasti ve všech soutěžích u pohádkových bytostí a odkud pak byly vy-
pouštěny na trasu do pohádkového lesa. První zastávka byla ještě nepo-
hádková, připravil ji hasič R. Matějka z N. Hradů a děti si zde mohly
s proudnicí zastříkat na cíle. Pak pokračovaly dále po vyznačené trase,
kde již nacházely jen samé pohádkové bytosti, které pro ně měly připra-
vené soutěže.

Po absolvování soutěže obdrželo každé dítě sladký pamlsek a po-
hádkové razítko do kartičky. Po návratu z lesa a po kontrole kartiček
obdrželi všichni účastníci dárkový balíček. Hezké odpoledne pokazilo
počasí. Už když děti vyrážely na trasu nevěštilo nebe nic dobrého. Při
návratu je provázela průtrž mračen a pršelo pak až do večera. Připrave-
ný táborák pomalu uhasínal, proto jsme opékání uzenin odložili na so-
botu za dva týdny, kdy táborák s opékáním a občerstvením byl

dokončen. Dodatečně byly také vyhlášené nejhezčí pohádkové bytosti
– 1. Schrek , 2. vodníci, 3. motýl Emanuel.

Pohádkový les byl velice hezky připraven a ti, co ho celý prošli, jak
mladí tak dospělí, prohlásili, že něco podobného ještě neviděli. Proto
chceme tímto poděkovat hlavním pořadatelům, rodině Josefa Šídla st.,
p. S. Machovi, paní Čičolové, která připravila obleky pro pohádkové

bytosti a všem ostatním, kteří se aktivně
zúčastnili. Také děkujeme České policii, hasi-
čům z N. Hradů a také sponzorům: Městu N.
Hrady, HBSW Dobrá Voda a rybářům N.
Hrady.

SK Byňov

KIC Nové Hrady zve na

DIVADLO PRO DĚTI

„Nešťastný
šafářův dvoreček“

hraje Divadlo Kapsa
na hradním nádvoří v N. Hradech

čtvrtek 6. srpna 2009
od 19.30 hod.

vstupenky 50,-Kč,
děti a senioři 30,-Kč

(KIC N.Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz)

KIC Nové Hrady

zve děti od 0 do 15 let na

LOUČENÍ
S PRÁZDNINAMI

Sobota 29.8.2009,
17.00 – 21.00 hod.

na Jánské louce u Hotelu Máj
pásmo hádanek, hlavolamů

a zkoušek odvahy…
a

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
POD ŠIRÝM NEBEM ��



Pozvánka na

ZAVÍRÁNÍ LETNÍ
TURISTICKÉ

SEZONY
v Nových Hradech

poslední zářijový prodloužený víkend

26.-28.9.2009
Turistický výlet do Novohradských hor

Václavská zábava v Hotelu máj,
Hraje kapela MIDI

Koncert Pavlíny Jíšové a hostů
na hradním nádvoří

Výstava „Po stopách společné
historie“ v zámku

Podrobný program v zářijovém čísle
Pořádá KIC Nové Hrady
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KIC Nové Hrady
pořádá pro děti i dospělé

TVŮRČÍ DÍLNY
V KOŽELUŽNĚ

INTUITIVNÍ MALOVÁNÍ
pod vedením lektorky V. Zítové

12.-16.8.2009
od 17.00 do 21.00 hod.

Přijďte na podvečerní pohodové
malování v inspirativním

prostředí Koželužny

poplatek za materiál:
50,-Kč dospělí (25,-Kč děti)/1 hod.

Domů určitě neodejdete
s prázdnou…

KIC Nové Hrady zve
v rámci Zavírání letní turistické

sezony 2009 na

KONCERT

PAVLÍNA
JÍŠOVÁ
a přátelé

27. září 2009, 14.00 hod.
hradní nádvoří Nové Hrady

vstupenky 80,-Kč,
děti a senioři 40,-Kč

(KIC N. Hrady, tel. 386 362 195,
kic@novehrady.cz)

Připravujeme další muzikantské
setkání, pomozte s ním i Vy

V prvním pololetí letošního roku jsme vás průběžně informovali o výročí Základní umělecké
školy Trhové Sviny, včetně pobočky Nové Hrady. Mohli jste se seznámit s padesátiletou histo-
rií, někteří z vás navštívili i výroční koncert v zámku nebo si přečetli brožurku o „zušce“ vyda-
nou  při této příležitosti.

Nicméně už v průběhu sběru informací o ZUŠ T Sviny a N. Hrady jsme samozřejmě narazili i
na jméno pana Placera, který v Nových Hradech žil a vychoval mnoho skvělých muzikantů.
A protože bychom rádi v Nových Hradech uspořádali na podzim ještě druhý výroční koncert,
tentokrát pro muzikanty (anebo s muzikanty), kteří by si chtěli na tuto dobu zavzpomínat a setkat
se při muzice, otiskujeme následující výzvu: Pokud jste se učili na hudební nástroj u pana
Placera, hráli jste v jeho souboru nebo máte nějaké fotografie z této doby, ozvěte se prosím
na Kulturní a informační centrum Nové Hrady.

Prozatím nám přislíbili pomoc s uspořádáním podzimního muzikantského setkání pan Bed-
řich Zákostelecký, pan Pavel Heidinger a za novohradskou „zušku“ pan  Jaroslav Brácha.

Předem děkuji za spolupráci.
Květa Jarolímková, KIC Nové Hrady, tel. 386 362 195

Vesele s Veselou muzikou
Měsíc červenec byl letos bohatý nejen na

přívalové srážky, ale i na hudbu všech žánrů.
Ať už to byly koncerty v rámci festivalu

Novohradské Znění, koncerty v Rezidenci
nebo dechovky na novohradském náměstí.
A právě dvě skvělé dechovky si mohli lidé vy-
chutnat při dvou promenádních koncertech
u kašny. Tou první byla dechovka z Francie,
která se u nás zastavila cestou na Soběslavský
festival a kterou k nám pozval pan Pavel Hei-
dinger. Tou druhou pak byla výborná Veselá
muzika, která zahrála v rámci programu Ha-
sičských oslav a potěšila všechny milovníky
lidové muziky (viz. fotografie). K.J.

KIC N. Hrady pořádá

zájezd na

muzikálové představení

Romeo a Julie
pátek 28.8.2009

začátek představení 20.30 hod.
nádvoří zámku

v Hluboké nad Vltavou

hraje
Divadlo Hluboká nad Vltavou
(v loňském roce u nás uvedlo

muzikál Jedna noc na Karlštejně)

doprava společná autobusem
cena vstupenky 400,-Kč + doprava

závazná přihláška do 7.8.2009
na KIC N. Hrady,

tel. 386 362 195, 602 150 208
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Novohradské Znění už počtvrté
Na následujících dvou stranách si s námi

alespoň trochu vychutnejte atmosféru letošní-
ho ročníku hudebního festivalu Novohradské
Znění. Tedy pokud to vůbec takto jde, vychut-
návat si „muziku z papíru“. A nejen muziku.
Novohradský festival, tak jako všechna ostatní
hudební setkání, je nejen o notách, ale i o bez-
prostředním sdílení hudebních prožitků, vy-
chutnávání si všeho, co hudební „potkání se“
přináší a objevování nových „zvuků a rytmů“.

Letošní ročník byl, co se týče programu, asi
nejpestřejší. Vybírat jste mohli z několika ve-
černích a denních koncertů, dále z hudebních a
tanečních dílen, pro děti byly připravené po-
hádky čtené i hrané a na jeden den dokonce
zavládla na hradním nádvoří i „mongolská ná-
lada“.

Za úspěšný týdenní maratón, ze kterého
odjížděli pozitivně naladění účinkující a vě-
řím, že i festivaloví návštěvníci, bych chtěla po-
děkovat Radce Šindlerové z Agentury Hathor,
celému organizačnímu týmu a všem dobrovolní-
kům, včetně kolegů z TSM Nové Hrady. Dále
pak děkuji lidem z následujících institucí a pod-
niků za spolupráci a za poskytnutí prostor či
technického vybavení: Státnímu hradu N. Hra-
dy, ZUŠ Trhové Sviny, AUC N. Hrady, klášte-
ru, Rezidenci a.s., kovárně, Restauraci pod
radnicí, ubytovatelům, Obci Horní Stropnice,
SDH Údolí a Městu Nová Bystřice.

Na finančních nákladech Novohradského
znění 2009 se podílely TSM Nové Hrady a Ji-
hočeský kraj v rámci příspěvkového progra-
mu v oblasti Kultura. K. Jarolímková (i foto)

NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ � NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ � NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ

Festival zahájil Hradišťan
Zahajovací koncert festivalu patřil známé
cimbálové muzice Hradišťan a skvělému Jiří-
mu Pavlicovi. Jeho písně potěšily každého,
kdo si nenechal tento skvělý koncert ujít.
A věřte nebo ne, teprve pět minut před koncer-
tem ustal déšť a pak už se nám počasí jenom
lepšilo.

Ochutnávka mongolského jídla
Kdo se v pátek v pravou chvílí pohyboval na
hradním nádvoří u Jurty, mohl ochutnat vý-
borné jídlo na „mongolský“ způsob. Někteří
si dokonce mohli osobně vyzkoušet jeho pří-
pravu.

Pohádka pro děti v Jurtě
V letošním programu se pamatovalo hodně i
na nejmenší festivalové návštěvníky.Mimo di-
vadelní pohádky a hudební dílny s Tomášem
Kočkem byly pro děti připravené i čtené po-
hádky v Jurtě a kovárně.

Pražský hradčanský orchestr
Kapela, která se do Nových Hradů ráda vrací
a pokaždé přiveze lidovky i vážnou muziku.
Letos jí skvěle sedlo prostředí před kovárnou,
kde svým „živelným“ a skvělým vystoupením
potěšila všechny „nastražené uši“.

Vegetariánské dobroty před kovárnou
Vegetariánský kuchař Filip Kavka, který se celý týden staral o přísun
„zdravého jídla“ pro alikvotní sbor, se předvedl v pátek večer i před ko-
várnou. Jeho kulinářské dobroty zachutnaly i „normálním“ masožrav-
cům.

Kapela Zkamenven
Tato hudebně taneční formace, která se snaží zvýraznit propojení hud-
by a pohybu, si u nás zahrála už v loňském roce při Zavírání letní turis-
tické sezony.
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NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ � NOVOHRADSKÉ ZNĚNÍ (pokračování)

Bluesová nálada ze Slovenska
Na třetím večerním koncertu vystoupil slo-
venský bluesman Juraj Turtev, který byl u nás
poprvé a odjížděl nadšený jak z publika, tak i
z města.

Gajdošská kapela Ruky na dudy
Jednou ze čtyř kapel, které vystupovaly na so-
botním večerním koncertu, byla gajdošská kape-
la Ruky na dudy. Byla to čerstvá a bezprostřední
radost z muzicírování.

Předpůlnoční pohyb v rytmu blues
Ačkoli měl sobotní koncert končit už v jede-
náct hodin večer, ještě kolem půlnoci roztan-
čily bluesové rytmy zbývající část publika.
A nikdo nelitoval.

Workshop Škola rytmů
Určitě skvělý zážitek měli účastníci workshopu pod názvem Škola ryt-
mů, při kterém perkusionista a hudební skladatel Hearn Gadbois nabídl
„procházku“ do oblasti etno-hudby a etno-rytmů.

Kouzelná píšťalka v zámeckém divadle
Zhruba na hodinu ožilo zámecké divadlo po-
hádkou, písničkami a hádankami pro děti, kte-
ré přivezlo Divadlo Radost z Brna. Autorem
hudby a písniček byl Tomáš Kočko. Výprava
představení byla od M. Hejmovského, který
k nám přijel také a stejně jako další festivaloví
hosté  byl Novými Hrady nadšen.

Hudební setkání dětí s Tomášem Kočkem
Letos se opět setkal Tomáš Kočko s dětmi, se
kterými nacvičoval písničky na svůj nedělní
koncert. Muzikanty i pořadatele potěšil plný
sálek dětí i rodičů.

Taneční workshop s Renou Milgrom
Jeden z několika workshopů festivalu se usku-
tečnil i v zrcadlovém sále novohradského
zámku – krásné a skvělé prostředí pro křehkou
Renu Milgrom a její tanec.

Koncert Alikvotního sboru
Letos podruhé k nám přijeli lidé několika ná-
rodností tvořící alikvotní sbor. Tvořící doslova,
neboť po celý týden před festivalem zkoušeli,
secvičovali, také se bavili a užívali si hudební-
ho svátku, aby pak společně na svém koncertu
ukázali jak zpívat alikvoty pod vedením sbor-
mistra Prof.Steffena Schreyera. Členem sboru
byl i Wolfgang Saus, který patří mezi nejlepší
alikvotní zpěváky na světe.

Závěrečný koncert festivalu
Publikum při závěrečném koncertu festivalu už
bylo pořádné promíchané. Přišli se rozloučit ti,
kteří si festival společně s námi užívali celý, při-
šli i fanoušci Tomáše Kočka a další noví náv-
štěvníci Nových Hradů.
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Cesta do hlubin duše skupiny Hyalit
Jestliže jsem před pěti lety naznačoval, že Hyalit je na vrcholu svého

umění, mýlil jsem se. Za těch 5 let se ještě hodně zlepšili. Prostě stále na
sobě pracují a je to vidět, cítit a slyšet. Hyalit?... Podle mě to není kapela
jen k tančení! Zjistil jsem, že daleko více fanoušků s Hyalitem zpívá a po-
slouchá jej a to je výborné zjištění nejen pro mě a pro celý Hyalit. Členo-
vé Hyalitu nemají už 18 let a míň a přesto jsou mladí i repertoárem.

A světě div se, chodí na ně zejména mladí kluci a holky! To je dobrá
vizitka. Jen tak dál!

Před pěti lety jsem chválil zejména zpěváky. Dnes to vidím jinak…
Celá kapela je kvalitní a kreativní, nikoho nebudu jako posluchač upřed-
nostňovat. Je to jedna správná „parta“. Podotýkám skromná!

Hyalit má 20 let trvání. Přeji mu ať se mu daří a ať zůstane „svůj“
jako dosud! Miroslav Hruška

WELLNESS HOTEL REZIDENCE

VÁS SRDEČNĚ ZVE DO NOVĚ OTEVŘENÉHO

MUSIC CLUBU

OTEVŘENO KAŽDÝ TÝDEN ČT – SO, 18 – 01 HOD.

KAŽDÝ DEN JINÁ MUZIKA K POSLECHU I TANCI
(BLUES, SOUL, REGGAE, HITY 70´ 80´ 90´LET,

ROCKOVÉ VEČERY, AJ.)

AKTUÁLNÍ ŽÁNRY VYPISUJEME KAŽDÝ TÝDEN

!!PESTRÁ NABÍDKA MÍCHANÝCH NÁPOJŮ!!

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

Obec Horní Stropnice, 1259 – 2009
„750 let osídlení Horní Stropnice“

POZVÁNKA NA OSLAVU
„750 let osídlení Horní Stropnice“

Začátek hlavního programu
dne 29. srpna 2009 v 9.00 hod.
na náměstí před kostelem sv. Mikuláše v Horní Stropnici.
Hlavní pořadatel: Obec Horní Stropnice, Náměstí 68, 373 35 Horní Stropnice,
tel. 386 327 122, e-mail: ouhstropnice@volny.cz, www.horn-stropnice.cz

PROGRAM OSLAV „750 let osídlení Horní Stropnice“

Náměstí v Horní Stropnici
9.00 Slavnostní zahájení oslav

Historický jarmark s ukázkami tradičních řemesel
Šermířská scéna – skupina historického šermu „Fedrfechtýři“

10.00 Slavnostní mše a vysvěcením oltářů v kostele sv. Mikuláše
Hlavní celebrant: Mons. Jiří Paďour, OFMCap., biskup českobudějovické diecéze

11.00 Vysvěcení vlajky Obce Horní Stropnice a hasičského praporu SDH Horní Stropnice
12.00 Praporová show – skupina „Fedrfechtýři“

Hřiště Hraničář Horní Stropnici
14.00 10. ročník memoriálu Františka Tilpa

(vyznamenání členů Sboru dobrovolných hasičů Horní Stropnice, hasičská soutěž)
15.00 - 19.00 Koncert dechové hudby Podhoranka

Sportovní hala v Horní Stropnici
20.00 - 2.00 Taneční zábava – hudební skupina Monika

Po celý den je od 9 do 16 hod. pro návštěvníky otevřeno turistické Informační centrum
v přízemí budovy Obecního úřadu Horní Stropnice s možností prohlídky výstavy fotogra-
fií „Novohradské hory – perla česko - rakouského pohraničí“ s promítáním videozázna-
mů a fotografií z historie Horní Stropnice.
Kostel sv. Mikuláše bude po slavnostní mši přístupný veřejnosti až do 16 hod.

Změna programu vyhrazena

KAPLICE
28. a 29. srpna 2009 – FORMANSKÉ KAPLICKÉ SLAVNOSTI
28. 8. – DĚTSKÉ FORMANSKÉ ODPOLEDNE
16.00 hodin „Historie hrou“, pohádka, jízda na koňské bryčce, ukázky

se psy, klaun, lanové adrenalinové aktivity pro děti …
19.00 hodin diskotéka v pivním stanu

29. 8.  SLAVNOST
10.30 hodin historický průvod s Petrem Vokem a jeho družinou
Slavnostní fanfáry a zahájení v městském parku, uvidíte tanečníky, kejklí-
ře, akrobacii na chůdách, fakíra, šermíře i praporečníky
Odpolední program: hudba různých žánrů na dvou scénách v areálu měst-
ského parku až do nočních hodin: např.: Pangea – The Beatles Revival
Band, Martin Žák, Swing Band Agria, Exfanta, Paranoid, a další
Doprovodné programy: výstava škodovek, automobilových veteránů a historic-
kýchmotocyklů, chovatelskávýstavavparku,E.ONEnergyTruckTour2009

INFORMACE Z REGIONU
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Sobota 1.8.2009 20.00 hod.

� Gran Torino
Film vypráví příběh neústupného válečného
veterána Walta Kowalského, který si s přibý-
vajícím věkem uvědomuje, že na nový svět už
nestačí. Musí se konfrontovat jak se sousedy
rozličného etnického původu, tak se svými
hluboce zakořeněnými předsudky. Všechny
staré sousedy postupně nahradili imigranti,
kterými Walt ze srdce pohrdá. Podzim svého
života tak spíš přežívá než dožívá. Až do oné
noci, kdy se mu někdo pokusí ukrást jeho
chloubu – nablýskaný sporťák Gran Torino.
Elegantní tvary auta zapůsobí na Waltova ne-
průbojného souseda Thaa, který si krádeží sna-
ží získat respekt v partě mladých výtržníků.
Thaova rodina trvá na tom, aby si chlapec
u Walta svůj nerozvážný čin odpracoval. Walt
nakonec podlehne a vyzve mladíka k tomu, aby
své aktivity nasměroval ve prospěch okolí.
Drama, 117 min, od 12 let,
české titulky, 55,-Kč

Středa 5.8.2009 20.00 hod.

� Dvojí hra
Oba hlavní hrdiny dříve živily tajné služby,
Claire pracovala pro CIA a Ray pro britskou
MI6. Tahat z ohně horké kaštany za neschop-
né politiky je ale po letech omrzelo a vrhli se
do mnohem výdělečnějšího světa průmyslové
špionáže. Jejich cílem je využít nepřátelství
mezi dvěma korporacemi a ukrást recept na
výrobu produktu, který tomu, kdo ho jako prv-
ní donese na patentový úřad, přinese pohádko-
vé bohatství. Každý se proto nechá zaměstnat
v jedné z firem a společně spřádají plán. Reži-
sér Tony Gildou natočil chytrý film, ve kterém
má každý rafinovaný plán, nikdo nehraje fér a
jehož divák nesmí uvěřit ani závěrečným titul-
kům. A celé se to halí do atraktivního hávu ro-
mantické komedie, jíž dominuje herecká
dvojice snů – britský elegán Clive Owen a os-
carová Julia Roberts.
Thriller, 125 min., od 12 let,
české titulky, 55,-Kč

Sobota 8.8.2009 20.00 hod.

� Pařba ve Vegas
Dva dny před svou svatbou odjíždí Doug (Jus-
tin Bartha) a jeho tři kamarádi (Bradley Coo-
per, Ed Helms a Zach Galifianakis) do Las
Vegas na nezapomenutelnou party. Jenže
když se ráno probudí s třeštící hlavou a koco-
vinou, zjistí, že si vlastně vůbec nic nepamatu-
jí. Jejich luxusní hotelový pokoj vypadá jak po
výbuchu a ženicha nemůže nikdo nikde najít.
Bez sebemenšího zdání co se vlastně stalo a
navíc v časové tísni se musí toto trio pokusit
zjistit, krok po kroku, co všechno v noci pro-
váděli a snad se jim podaří najít Douga a včas
ho dopravit do Los Angeles, aby stihl svou
vlastní svatbu. Čím víc toho ale odhalují, tím
víc si uvědomují, do jakých potíží se vlastně
dostali.
Komedie, od 12 let, české titulky, 55,-Kč

Středa 12.8.2009 20.00 hod.

� Star Trek
Je jedenáctý v řadě a přitom přelomový. Za-
tímco předchozích deset celovečerních Star
Treků patřilo především fanouškům, tenhle
bude pro všechny. Nemusíte vědět nic o eska-
pádách kapitána Kirka, o špičatých uších re-
zervovaného Spocka, nemusíte znát všechna
zákoutí jejich vesmírné lodi Enterprise, přesto
byste si měli tohle intergalaktické dobrodruž-
ství báječně užít. Alespoň to slibuje jeho reži-
sér J. J. Abrams.
Sci-fi, 127 min., přístupný,
české titulky, 55,-Kč

Sobota  15.8.2009 20.00 hod.

� Město Ember
Posledních dvě stě let je útočištěm lidské rasy
podzemní gigantické město Ember. Nyní však
stojí na pokraji zániku. Generátor, poskytující
jeho obyvatelům energii, která zajišťuje svět-
lo, teplo a vzduch, dosluhuje a začíná selhávat.
Obrovské sklady potravin jsou již téměř
prázdné a komplikují se i dodávky vody. Klesá
morálka přeživších. A nikdo neví, co nastane,
až se celé město ocitne v temnotě.
Lina (Saoirse Ronan) a její kamarád Doon
(Harry Treadaway) právě dokončili školu a
dospěli ke Dni rozřazení: Lina byla přidělena
mezi poslíčky a Doon se stal opravářem potru-
bí. Oba si začínají uvědomovat, že město Em-
ber se blíží k svému zániku. Jediný způsob, jak
přežít, je odtud utéct. Jenže kudy a kam?
Dobrodružné romantické fantasy, 127 min.,
od 12 let, české titulky, 55,-Kč

Středa  19.8.2009 20.00 hod.

� Když se muž vrací domů
Je léto a známý operní pěvec Karl Kristian
Schmidt se vrací domů. Městečko náhle ožívá
a všichni jeho obyvatelé se chystají navštívit
vystoupení svého slavného rodáka. Upros-
třed davového šílenství a velkých očekávání
se nachází plachý koktající Sebastian, číšník
z místního hotelu, který je čerstvě zasnoube-
ný s krasavicí Claudií. Navzdory své naivní
povaze, se Sebastian rozhodne snoubenku
opustit, aby mohl být se svou životní láskou
Marií. Ke všem zmatkům se ale ve stejnou
chvíli od své lesbické matky dozvídá, že jeho
dávno mrtvý otec, je ve skutečnosti živ a
zdráv. Je to Karl Kristian, slavný pěvec, které-
ho má obsluhovat v hotelu. Všichni zúčastnění
v sobě dusí emoce, které naplno propuknou u
velké slavnostní večeře. Rodinná oslava pro-
bíhá tentokrát v komickém duchu. Když se
muž vrátí domů nic už nemůže být jako dřív.
Komedie, 93 min., od 12 let,
české titulky, 55,-Kč

Sobota 22.8.2009 20.00 hod.

� Duel Frost/Nixon
Byla to největší válka, která se odehrála před
televizními kamerami. Na jedné straně stál bý-
valý americký prezident Richard Nixon, který

jako jediný obyvatel Bílého domu rezignoval
na svůj úřad, aby se vyhnul hrozícímu odvolá-
ní. Na straně druhé se ocitl populární televizní
moderátor David Frost. Jejich rozhovor byl
napínavý jako ten nejprestižnější boxerský zá-
pas a měl i stejný cíl – udělit tomu druhému
smrtící K. O. Režie se ujal zkušený tvůrce ži-
votopisných snímků Ron Howard (Čistá
duše, Apollo 13, Těžká váha), který má spolu
s oběma představiteli titulních rolí, Frankem
Langellou a Michaelem Sheenem, největší
zásluhu na tom, že se ze zdánlivě odtažitého
tématu, vyklubal jeden z nejlepších filmů
roku 2008.
Drama, 122 min., od 12 let,
české titulky, 55,-Kč

Středa 26.8.2009 20.00 hod.

� Chlapec v pruhovaném pyžamu
Osmiletý Bruno je synem nacistického důstoj-
níka, který je povýšením odvelen z pohodlí
Berlína do opuštěné oblasti. Bruno je osamě-
lý, nudí se tam a nemá si s kým hrát. Z nudy a
zvědavosti neposlechne matčino varování, že
nemá chodit daleko od domu a vydá se k „far-
mě“, kterou zahlédl v dálce. Tam se setká se
Samuelem, stejně starým chlapcem, který žije
podobný a přesto zcela odlišný život na druhé
straně plotu s ostnatým drátem. Bruno násled-
kem setkání s chlapcem v pruhovaném pyža-
mu přichází o svou nevinnost a zvolna si
začíná uvědomovat, jaký je doopravdy svět
dospělých kolem něj. Jeho setkání se Samue-
lem se mění v přátelství, které má ničivé dů-
sledky.
Drama, 94 let, od 12 let, české titulky, 55,-Kč

Sobota 29.8.2009 20.00 hod.

� Na odstřel
Práce investigativních novinářů je vzrušující,
přitažlivá a sexy. Někdy při ní může jít i o ži-
vot, někdy postaví psavce před rozhodnutí,
které připomíná pověstnou Sofiinu volbu. Re-
žisér Kevin Macdonald (Poslední skotský
král) se na tuhle nelehkou profesi podíval s vy-
užitím veleúspěšného britského seriálu, který
přetvořil v chytrý thriller opepřený hvězdným
obsazením, a tak se před kamerou sešli hned
tři držitelé Oscara (Crowe, Mirren a Affleck –
byť ten ho má za scénář), což u filmů tohoto
žánru nebývá tak obvyklé.
Thriller, 127 min., od 12 let,
české titulky, 55,-Kč

FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – srpen 2009

PŘIPRAVUJEME
Září
Dokument: Občan Havel přikulující
Pro děti: Doba ledová III
Milk, Kletba Měsíčního království,
Všude dobře proč být doma, Pokoj v duši,
Ježíš je normální, Stáhni mě do pekla,
Harry Potter a Princ dvojí krve
Říjen
Dokument: Jak se vaří dějiny
Pro děti:Transformers-Pomsta poražených
Admirál, Jménem krále, Po přečtení spalte,
Předčítač, Operace Dunaj, Klíček,
Muži v říji.
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P O Z V Á N K A

Tělovýchovná jednota Nové Hrady,
oddíl kopané vás zve na

Oslavy 60. výročí
založení kopané v Nových Hradech,
které proběhne v sobotu dne 22. srpna 2009.

Program :

10.00 hod. – Mistrovské utkání mužstva mužů
TJ Nové Hrady – Hluboká nad Vltavou

12.00 hod. – 15.00 hod. – Vystoupí Duo z Budvarky:
Pavel Heidinger a Ludvík Petr (klávesy a kytara)

12.30 – 13.00 hod. – Ukázka zápasu oddílů přípravky

13.00 hod. – Ukázka techniky Hasičského záchranného sboru N. Hrady

14.30 – 15.30 hod. – Ukázka zápasu oddílu mladších a starších žáků

15.30 – 16.00 hod. – Ukázka výcviku psů Základní kynologické
organizace Nové Hrady

16.00 hod. – Utkání mezi Novohradskou starou gardou bývalých
fotbalistů a Klubem fotbalových internacionálů České repub-
liky. Po skončení utkání bude autogramiáda internacionálů.
Bývalé hráče Novohradské kopané tímto zveme, aby se zapo-
jili do zápasu proti internacionálům.

Vstupné na výše uvedený program činí 20,-Kč.

od 19.00 hod. – Taneční zábava na bývalém hokejovém hřišti,
hraje Hyalit, vstupné 70,-Kč.

od 22.00 hod. – Ohňostroj

Nad celou akcí převzal záštitu radní Jihočeského kraje
ing. František Štangl.

Tímto zveme všechny bývalé, ale i současné hráče a činovníky
na oslavy Novohradské kopané.
Srdečně zve výbor kopané při TJ Nové Hrady

Mezipodnikový turnaj ve fotbale
V sobotu 27. června 2009 se uskutečnil za finanční podpory Granto-

vého programu města Nové Hrady v roce 2009 – podprogram AKC, již
osmý ročník Mezipodnikového turnaje ve fotbale.

Turnaje se pravidelně účastní čtyři mužstva, bohužel letos na pos-
lední chvíli jedno mužstvo odřeklo svou účast. Vzniklé situaci bylo nut-
né přizpůsobit hrací systém turnaje, hrálo se systémem každý s každým
a o pořadí rozhodovaly celkově dosažené body. Uskutečnění turnaje
komplikovaly také povětrnostní podmínky, hlavní hřiště bylo podmá-
čené, proto se hrálo na tréninkovém. Přesto všechny zápasy byly ode-
hrány s plným nasazením všech hráčů a v duchu fair play, k čemuž
bezpochyby přispěl i přísný a spravedlivý výkon rozhodčího.

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

Věříme, že se letošní ročník mezipod-
nikového turnaje líbil jak samotným hrá-
čům, tak i divákům a že se sejdeme opět i
příští rok. Ten letošní jsme mohli zorga-
nizovat také díky vstřícnému přístupu na-
šich sponzorů: Město Nové Hrady, PB –
krovy, Bourbon bar, ŽPSV, Domácí pot-
řeby E. Koppensteinerová, Heftn s. r.o.,
stavebniny Atika, Potraviny Flop, Dobrá
Voda, Sohors, 1 jihočeská, Pekařství Von-
drová, kterým bychom touto cestou rádi
poděkovali. TJ NovéHrady

Nohejbal v Byňově
V sobotu dne 4.7.2009 proběhl v Byňově výroční 15. ročník trojic

v nohejbale o putovní pohár osady Byňov. Zúčastnilo se 10 družstev,
která byla rozdělena do dvou skupin, které hrály „každý s každým“. Po-
stupující družstva pak hrála vyřazovacím systémem o postup do finálo-
vé skupiny, z té se pak do finále probojoval Spartak Hrdlořezy, který
následně porazil druhého finalistu Sokol Kněžské Dvory 2:0 na sety.
V zápase o třetí místo porazil loňský vítěz Stars České Budějovice
družstvo USC Cep také  2:0 na sety.

Turnaj se velice vydařil a patřil k nejlepším v jeho 15-leté historii.
Zajímavostí turnaje bylo, že za družstvo z Brlohu odehrála celý turnaj
žena nohejbalistka se jménem Mája, která předváděla dobrý nohejbal
na síti a svým výkonem předčila i některé hráče muže, a proto ji pánská
část diváků velice fandila.

CELKOVÉ VÝSLEDKY TURNAJE
1. Spartak Hrdlořezy 6. NK Velešín
2. Sokol Kněžské Dvory 7. Nové Hrady
3. Stars České Budějovice 8. Hofera
4. USC Cep 9. SK Byňov A
5. NK Brloh 10. SK Byňov B
Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení výsledků provedl předseda SK

Byňov a spolu s M. Teskou hlavní pořadatel M. Vochozka, který pak
rozdal všem družstvům věcné dary a prvním třem k tomu ještě poháry a
diplomy. Nejlepším hráčem vyhlásil Jiřího Zlamšídla ze Spartaku Hrd-
lořezy. Závěrem poděkoval hráčům za předvedené výkony a pozval je i
diváky na večerní oslavu turnaje, na kterou již byla od rána připravena
se svými spolupracovníky Ivanka Kanděrová z Jakulské hospody. Míra
Maierů s Mírou Hanžlíků ugrilovali sele a country kapela již začala hrát
a hrála až do ranních hodin.

Na závěr chceme poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě turna-
je a jeho průběhu. Byli to: zapisovatel P. Šisler, rozhodčí L. Hanousek,
Josef Šídlo st. i ml. a M. Šisler. Dále pak děkujeme těmto sponzorům:
Krajskému radnímu Ing. F. Štanglovi za záštitu, Městu N. Hrady a
HBSW  Dobré Vodě. SK Byňov
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Jihočeští karatisté vybojovali na LODM 2009
v Táboře sedm medailí

Zvítězili nad výběry jedenácti krajů ČR
Na 4. letní olympiádě dětí a mládeže v Tá-

boře patřil pátek 26.6.2009 mimo jiných sportů
také karate. Na tuto prestižní soutěž se krajské
výběry těch nejlepších karatistů do 14 let při-
pravovaly již celý minulý rok.

Také Jihočeský svaz karate (dále JčSKe)
měl za úkol sestavit omezený počet deseti zá-
vodníků skládající se ze čtyř mladších a šesti
starších žáků, kterým v den konání závodu ne-
smí být 14 let. Podařilo se sestavit silný a konku-
renceschopný tým ve složení: mladší žákyně:
Klára Adamová a Lucie Janouchová, obě z TJ
Karate České Budějovice, mladší žáci: Jakub
Jirka (TJ K ČB) a Dominik Bartuška z Budu
školy KK Písek, starší žákyně: Gabriela Čečko-
vá (TJ K ČB), Vladimíra Račáková z Fight Clu-
bu Č. Budějovice a Kateřina Pechová z Cobra
Ryu Strakonice, starší žáci: Tomáš Hermann
z TJ Karate Nové Hrady, Jan Koudelka (FiC
ČB) a Josef Ludačka (TJ K ČB).

Do Tábora na klání v karate poslalo jede-
náct krajů své nejlepší závodníky a konkuren-
ce byla veliká. V jednotlivých kategoriích kata
startovalo okolo dvaceti závodníků a průměr
v disciplínách kumite byl dvanáct bojovníků
v každé váhové kategorii.

V disciplíně kata (sestavy) v kategorii
mladších žáků vybojoval Dominik Bartuška
3. místo. Pěkná a především bodovaná pátá
místa obsadili v této disciplíně Kateřina Pe-
chová a Jan Koudelka.

Páteční odpoledne patřilo sportovnímu zá-
pasu kumite. V této disciplíně se Jihočeští bor-
ci prosadili. V kategorii mladší žákyně +35 kg
zvítězila po tuhých soubojích Lucie Janoucho-
vá. V kategorii starší žákyně -45 kg vybojovala
zlatou olympijskou medaili Kateřina Pechová,
další zlatou pro naše barvy získala starší žáky-
ně +45 kg Vladimíra Račáková a stříbrnou
medaili v téže kategorii domů odvezla Gabrie-
la Čečková. V kategorii mladších žáků – 40 kg

skvělým výkonem obsadil bronzovou pozici
Jakub Jirka.

Do elitního výběru se dostal také Novo-
hradský závodník Tomáš Hermann a hned
prvním zápasem, ve kterém smetl závodníka
Středočeského kraje 5 : 0, potvrdil svojí
skvělou formu. Ve druhém zápase dokonce
deklasoval soupeře 9 : 1 vteřinu před kon-
cem časového limitu a postoupil do bojů
o semifinále. Bohužel zde Tomáš za stavu
1 : 0 pro našeho borce podmetl a následně
kontaktoval ustupujícího soupeře a byl tres-
tán za stavu 1 : 2 deset vteřin před koncem
zápasu již protivník vědom si toho, že se musí
jen bránit udržel náskok a tak k velikému zkla-
mání našeho bojovníka získal postup do finá-

le. Jedinou šanci na medaili byl souboj
v repasáži. Tomáš si uvědomil svojí chybu a
přesným technickým bojem bez větších obtíží
porazil soupeře z Královohradeckého kraje
hladce 6 : 0. Toto byla naše sedmá medaile a
atmosféra v týmu byla nepopsatelná. Naše ra-
dost se ještě zvýšila, když pořadatel oznámil,
že jsme zvítězili celkově! Další bodované
5. místo přidali mladší žákyně Klára Adamo-
vá, Jan Koudelka a Josef Ludačka.

Těmito vynikajícími výkony zvítězili Jiho-
čeští karatisté nad týmem Pardubického a Mo-
ravskoslezského kraje a přispěli tak nemalou
měrou k zisku celkového 3. místa pro Jihoče-
ský kraj na LODM 2009.

Martin Hermann (i foto)

Jihočeský tým, nahoře z leva trenér M. Hermann,Račáková,T. Hermann, Janouchová, Pechová,
Čečková, Ludačka, trenér Faktor, dole Adamová, Koudelka, Jirka a Bartuška

PRAŽSKÁ VETERANIÁDA VE SPORTOVNÍ GYMNASTICE
16. května 2009

Závod probíhal ve sportovní hale Sokola
Žižkov 2 za účasti gymnastů z Chorvatska,
Slovenska, Německa a České republiky. Cvi-
čilo se na 5 nářadích, do celkových výsledků
se započítávaly vždy 3 nejvyšší známky. V ka-
tegorii nad 70 roků skončilo klání nerozhodně,
v součtu známek získal stejný počet bodů Si-
egfried Bauer z Německa a R. Rusiňák. Ně-
mecký závodník cvičil s velkou jistotou, byl
nejlepší v prostných a přeskoku, na hrazdě a
koni na šíř se zase dařilo mně.

Pro nás všechny však byl „morálním vítě-
zem“ tento německý gymnasta, a tak na nej-
vyšší stupínek vystoupil prvý, protože si to
plně zasloužil. Před 3 roky porazil i těžké one-

mocnění rakovinou, všechny naše občasné bo-
lesti svalů nebo kloubů jsou oproti jeho osudu
malicherné. Byl to slavný závodník, nyní ještě
v 73 letech skáče v přeskoku přemet přes vyso-
kého koně. Na závody přišlo několik gymnastů
z minulosti, startovali na OH v Helsinkách,
Melbourne a v Římě, nyní jako rozhodčí gym-
nastických soutěží.

Výsledky kategorie nad 70 let:
S. Bauer – 30,2 bodů,
R. Rusiňák – 30,2 bodů
L. Kopecký – 29,8 bodů

Na závěrečném večírku bylo na co vzpomínat,
všichni se těší na podzimní klání v Liberci.

R. Rusiňák
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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

�

���
����	 
����

� Byt 3+1v Nových Hradech, OV, 3 Np. Dům je nově zateplený,
plastová 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
zahradou, vhodná k bydlení i chalupaření. Při rychlém jednání mož-
ná sleva, tel.: 723 693 528.

� Prodej: zděná garáž a zahrada se zděnou chatou v zahr. Kolonii
Klondajk. Vše se nachází v Nových Hradech.
Kontakt: 386 362 432, 602 686 281

� Koupím jednopokojový nebo dvoupokojový byt
v Nových Hradech, tel. +420 721 849 001

WELLNESS HOTEL REZIDENCE
PŘIJME NA HPP:

� SERVÍRKY, ČÍŠNÍKY � KUCHAŘE/KUCHAŘKU
� MASÉRA/MASÉRKU � KOSMETIČKU

NA ZKRÁCENÝ PRACOVNÍ POMĚR:

� NOČNÍ HLÍDAČ

NA ZKRÁCENÝ PP NEBO EXTERNÍ SPOLUPRÁCI:

� CVIČITEL JÓGA / POWERJÓGA / PILATES

NABÍZÍME:
� odpovídající mzdové zařazení; stabilní zázemí
� možnost profesního růstu; zaměstnanecké výhody

Kontakt:
Mgr. Jakub Dvořák, tel. 602 795 146, dvorak@rezidencenh.cz
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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

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

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
Mgr. VLADIMÍR KROPÍK

se sídlem 28. října 190, 378 06 Suchdol nad Lužnicí

tel./fax.: 384 781 468

Mgr. Vladimír Kropík, advokát
e-mail:vladimir.kropik@tiscali.cz

GSM: 602 272 392

Mgr. Petra Kropíková, advokátní koncipient
GSM: 723 438 467

vám nabízí veškerý

právní servis, poradenství
a zastupování ve sporech

v oblasti:
�občanského práva�

(např. převody nemovitostí a zprostředkování prodeje, nájemní
a jiné smlouvy, zástavy, zrušení spoluvlastnictví, náhrada škody)

�obchodního práva�
(např. zakládání a likvidace společností, konkursy,

vymáhání pohledávek)
�rodinného práva�

(např. rozvody, péče o děti, majetkové vyrovnání)

�pracovního práva a jiné�
úřední dny:

každou středu od 8.00 do 17.00 h nebo dle dohody
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