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POZVÁNKA
na říjnové akce

8.-10.10. Kompas –
Veletrh turistických zážitků

11.10. Výstava v Koželužně

17.10. Drakiáda poř. MOPíci

18.10. Výstava v Koželužně

24.10. Podzimní hradní slavnosti

24.10. Bramborování

24.10. Drakiáda poř. KSČM

24.-25.10. Dny otevřených ateliérů –
Koželužna

(podrobný program uvnitř čísla)
ZAČÍNÁME PŘIPRAVOVAT
„stolní novohradský kalendář“
pro rok 2010
Začalo poslední čtvrtletí roku 2009 a my už
začínáme plánovat rok 2010. A tak bychom
chtěli požádat školy, spolky, zájmové orga-
nizace a další pořadatele spolkových, kultur-
ních, sportovních, společenských a dalších
zajímavých aktivit, aby nám do 15.11.2009
předali informace co, kdy a kde budete pořá-
dat. Podklady pro kalendář nám prosím pře-
dejte nebo nás kontaktujte na KIC Nové
Hrady, tel. 386 362 195, kde dohodneme dal-
ší podrobnosti. Děkujeme za spolupráci

Ve fotografické mozaice úvodní strany Novohradského zpravodaje nesmí chybět ani fot-
ka z ojedinělé akce, která se sice neuskutečnila v našem městě, ale přesto měla s námi něco
společného. KIC Nové Hrady zprostředkovalo pro žáky novohradské základky účast na po-
kusu o rekord v malování pořádané galerií Bonaventa o.s. Č. Budejovice.

V pátek 25.9. odjeli žáci 5. třídy s Mgr. M. Rolínkovu do Č. Budějovic, kde se podíleli na
vytvoření rekordně dlouhého obrazu v ulici Krajinská. Obraz s tématem přírody malovaly
děti křídami (spotřebovaly 110 kg), obraz byl dlouhý 141 metrů a podílelo se na něm 276 dětí
z 14 základních škol Jihočeského kraje, včetně těch našich. Fantastické finále korunoval přelet
letadla, které děti netrpělivě vyhlížely a ze kterého byl pořízen letecký snímek celého díla.

Jsme moc rádi, že novohradští školáci i paní učitelka dostali odvahu se do tohoto krásně
„střeštěného“ nápadu zapojit a „narušili“
tak trochu standardní výuku výtvarné vý-
chovy. Ale určitě to stálo za to! Fotky
z akce naleznete i na www.bonaventa.cz.

K. Jarolímková

„Děkujeme ZŠ Nové Hrady za účast
na rekordním malování. Vaši školu nav-
štívíme s certifikátem rekordu od Agen-
tury Dobrý den z Pelhřimova a zároveň
slavnostně spolu s certifikátem předáme
120 cm dlouhou fotografii se jmény
všech zúčastněných škol.

Za Bonaventa o.s. Milan Frajt

Součástí programu Zavírání letní turistické sezo-
ny byl i koncert Pavlíny Jíšové na hradním ná-
dvoří. Více se dočtete uvnitř čísla (K.J. i foto).

Tak a prázdninám jsme už definitivně zamáva-
li, ačkoli na druhý pokus. Více se dočtete
uvnitř čísla (K.J. i foto).

Ačkoli na vyhlášení výsledků Rozkvetlé město
2009 přišla na základě pozvání jenom jedna ze
soutěžících, radost z jejího umístění byla upřím-
ná. Víc se dočtete uvnitř čísla. (K.J. i foto)

Součástí programu Zavírání letní turistické se-
zony byla tradičně i turistika. Tentokrát až do
sousedního Rakouska. Více se dočtete uvnitř
čísla (K.J.).

České hnízdo na vrcholu hory
(foto: M. Koželuh)

foto: Bonaventa o.s. foto: Bonaventa o.s.



Zápis z 23. schůze rady města
ze dne 11. 8. 2009

� 1. Kontrola usnesení z 22. jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 22. schůze rady města.

� 2. Podmínky rozhodnutí o poskytnutí
dotace
Rada bere na vědomí dopis Ministerstva
vnitra ČR Praha s Podmínkami rozhodnutí
o poskytnutí dotace pro typový projekt –
CzechPOINT – kontaktní místo – Město
Nové Hrady a sdělení o neinvestiční účelo-
vé dotaci na realizaci projektu CzechPO-
INT od Krajského úřadu Jihočeského kraje
a pověřuje tajemníka zajištěním vybavení
pracoviště dle stanovených podmínek.

� 3. Stanovisko k návrhu změny hranic
k.ú. Žár a Údolí, Údolí a Petříkov
Rada bere na vědomí Stanovisko k návrhu
změny hranice katastrálního území Údolí
u Nových Hradů a Žár u Nových Hradů a
Údolí u Nových Hradů a Petříkov od Katas-
trálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrál-
ní pracoviště České Budějovice a pověřuje
tajemníka dalším jednáním ve věci změny
hranic v kú. Údolí u Nových Hradů a Žár
u Nových Hradů a Údolí u Nových Hradů a
Petříkov.

� 4. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada bere na vědomí Žádost o sdělení k pře-
vodu pozemků ve vlastnictví státu na jiné oso-
by dle ust. § 2 zákona č. 95/1999 Sb. od
Pozemkového fondu České republiky, územ-
ní pracoviště České Budějovice a pověřuje
tajemníka vypracováním odpovědi.

� 5. Oznámení o konání hudební produkce
Rada bere na vědomí Oznámení o konání
hudební produkce dne 22.8.2009 v rámci
oslav 60 let od založení kopané v Nových
Hradech od Tělovýchovné jednoty Nové
Hrady.

� 6. Žádost o odkoupení pozemku
Rada bere na vědomí žádost o odkoupení
části pozemku 1188/1 v k.ú. Nakolice od
manželů Dvořákových, Nové Hrady a po-
stupuje žádost k projednání na jednání
Osadního výboru v Nakolicích.

� 7. Protokol výsledku kontroly akce
Rada bere na vědomí Protokol o výsledku
kontroly akce "Splašková kanalizace v míst-
ní části Údolí u Nových Hradů" od Minister-
stva zemědělství Praha, odboru vodovodů a
kanalizací.
(Při provedené kontrole nebyly shledány žád-
né závady a nebyla navržena žádná nápravná
opatření.)

� 8. Dodatek č.3. T-Mobile Czech
Republic a.s.
Rada souhlasí s Dodatkem č. 3 k nájemní
smlouvě č. 37045 ze dne 19.3.1998 mezi
Městem Nové Hrady jako pronajímatelem
a nájemcem T-Mobile Czech Republic, a.s.
a pověřuje starostu jehopodpisem.
(Dodatek č. 3 řeší valorizaci nájemného o výši
inflace dle průměrného ročního indexu růstu
spotřebitelských cen Českého statistického
úřadu.)

� 9. Parcelace – Pod  Zámeckým
Rada bere na vědomí sdělení Městského
úřadu, Stavebního úřadu Nové Hrady ve
věci parcelace ZTV Nové Hrady – Pod Zá-
meckým – větev "D" a pověřuje starostu
dalším jednáním.

� 10. Zápis ze schůze Osadního výboru
Rada bere na vědomí Zápis z jednání Osad-
ního výboru v Byňově.

� 11. Žádost o změnu územního plánu
Rada bere na vědomí žádost o změnu územ-
ního plánu pana Karla Holšana, Cep 86 a
postupuje ji zpracovateli změny územního
plánu Města Nových Hradů.
(Jedná se o žádost o změnu územního plánu
z důvodu možnosti využití pozemku ve
vlastnictví žadatele parc. č. 824/1 o výměře
cca 15.000 m2 v k.ú. Nové Hrady pro vybu-
dování jednoho z alternativních zdrojů el.
energie a to fotovoltaické elektrárny.)

� 12. Pozvánka na jednání
Rada bere na vědomí pozvánku na jednání
sboru zástupců vlastníků pozemků pro pro-
vedení komplexní pozemkové úpravy v ka-
tastrálním území Nové Hrady a pověřuje
pana Ing. Kasana účastí na jednání.

� 13. Žádost o směnu pozemků
Rada bere na vědomí žádost paní Anny
Šnokhausové, Zahradní čtvrť 254, Nové
Hrady o směnu pozemku parc. č. 778 o vý-
měře 1243 m2 v k.ú. Nakolice za pozemek
parc. č. 1172/2 o výměře 890 m2 v k.ú. Údo-
lí u Nových Hradů v majetku Města Nové
Hrady a pověřuje pana místostarostu Šlence
a pana místostarostu Ing. Kasana provede-
ním místního šetření.

� 14. Výroční zpráva o činnosti
ZŠ Nové Hrady
Rada bere na vědomí Výroční zprávu o čin-
nosti ZŠ Nové Hrady za školní rok 2008 /
2009.

� 15. Žádost o nájem nebytových prostor
Rada souhlasí s pronájmem nebytových pros-
tor domu čp. 13 panu Václavu Koukolovi a
paní Janě Juráňové, Hranice 43. Rada pově-
řuje starostu jednáním o nájemní smlouvě.
(Pronájem nebytových prostor v přízemí
domu č.p. 13 v Nových Hradech s podnikatel-
ským záměrem provozování prodejny masa a
uzenin, výroby drobných uzenářských výrob-
ků a zajištění rychlého občerstvení.)

� 16. Žádost o projednání rozpočtové změny
Rada souhlasí s rozpočtovou změnou č. 3 a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

� 17. Projednání vodoprávních řízení
Rada bere na vědomí probíhající vodopráv-
ní řízení a nemá k nim připomínek.

� 18. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada obdržela Rozhodnutí Městského úřa-
du, odboru životního prostředí Nové Hrady
o kácení dřevin rostoucích mimo les s povo-
lením pokácení 1 ks jeřáb ptačí obecný ros-
toucí na pozemku parc. č. KN 306/4 a 1 ks
třešeň ptačí rostoucí na pozemku parc. č.
KN 306/1 vše v k.ú. Nové Hrady. Tyto stro-
my zasahují do výstavby chodníku a žadate-
lem je Město Nové Hrady. Rada dále
projednala Rozhodnutí o povolení pokácení
1 ks dub letní rostoucí na pozemku parc. č.
1646/1 v k.ú. Vyšné, 3 ks dub letní rostoucí

na pozemku parc. č. 1646/2 v k.ú. Vyšné a
1 ks olše lepkavá rostoucí na pozemku parc.
č. 1644/1 v k.ú. Vyšné pro žadatele Správa a
údržba silnic Jihočeského kraje, závod České
Budějovice. Jedná se o odumřelé stromy se
silně sníženou stabilitou a napadené dřevokaz-
nými houbami a hrozí nebezpečí pádu větví,
nebo pádu stromu na silniční komunikaci.
Příloha: Rozhodnutí MěÚ OŽP Nové Hra-
dy, čj. 1285/09 ze dne 30. 7. 2009 (2 str.),
Rozhodnutí čj. 1147/09 ze dne 30. 7. 2009
(2 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rad bere na vědomí rozhodnutí
MěÚ Nové Hrady, odboru životního pros-
tředí ve věci pokácení dřevin rostoucích
mimo les.
(Rozhodnutí Městského úřadu, odboru
životního prostředí Nové Hrady o kácení
dřevin rostoucích mimo les s povolením po-
kácení 1 ks jeřáb ptačí obecný rostoucí na po-
zemku parc. č. KN 306/4 a 1 ks třešeň ptačí
rostoucí na pozemku parc. č. KN 306/1 vše
v k.ú. Nové Hrady. Tyto stromy zasahují do
výstavby chodníku a žadatelem je Město
Nové Hrady. Rada dále projednala Rozhod-
nutí o povolení pokácení 1 ks dub letní ros-
toucí na pozemku parc. č. 1646/1 v k.ú.
Vyšné, 3 ks dub letní rostoucí na pozemku
parc. č. 1646/2 v k.ú. Vyšné a 1 ks olše lep-
kavá rostoucí na pozemku parc. č. 1644/1
v k.ú. Vyšné pro žadatele Správa a údržba
silnic Jihočeského kraje, závod České Budě-
jovice. Jedná se o odumřelé stromy se silně
sníženou stabilitou a napadené dřevokazný-
mi houbami a hrozí nebezpečí pádu větví,
nebo pádu stromu na silniční komunikaci.)

� 19. Veřejná vyhláška
Rada bere na vědomí Oznámení o zahájení
řízení o vydání změny č. 1 ÚP Hranice
u Nových Hradů od Obecního úřadu Hrani-
ce u Nových Hradů.

� 20. Rozhodnutí OD a SH Trhové Sviny
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o omeze-
ní obecného užívá ní pozemních komunika-
cí uzavírkami a objížďkami v úseku silnice
II/ 156 a Povolení k předčasnému užívání
stavby "Průtah obcí Údolí u Nových Hra-
dů" od Městského úřadu , odboru silničního
hospodářství v Trhových Svinech.

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

� 22. Odprodej vrat – hasičárna Nové Hrady
Rada souhlasí s prodejem 3 ks vrat z hasič-
ské zbrojnice SDH Nové Hrady a pověřuje
tajemníka zveřejněním záměru prodeje na
úřední desce.
(Nabídka je podávána z důvodu výměny
těchto vrat za nové posuvné laminátové.
K odprodeji jsou nabízeny 3 ks vrat – rám
z železného čtvercového profilu 40 x 40,
z vnitřní strany je přinýtován plech z vnější
strany palubky, uvnitř izolace z polystyrénu.)

� 23. Smlouva HBSW – připojení na ČOV
Rada souhlasí se Smlouvou o umožnění od-
vádění odpadních vod do ČOV a o úpravě
některých souvisejících vztahů mezi Měs-
tem Nové Hrady a společností HBSW, a.s.
a postupuje ji ke schválení na jednání Za-
stupitelstva města.
(Smlouvou jsou řešeny podmínky připojení

2 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ říjen 2009

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3



říjen 2009 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

HBSW na čistírnu odpadních vod, realizace
tohoto připojení a další vztahy související
s připojením. Veškeré náklady spojené s
čištěním odpadních vod HBSW, a.s. budou
placeny firmou a nezatíží negativně cenu
stočného pro občany Nových Hradů. Smlou-
va byla připravena a konzultována s práv-
ním zástupcem města Nové Hrady.)

� 24. Úvěr pro financování dotačních
titulů
Rada souhlasí s výběrem České spořitelny,
a.s. jako poskytovatelem krátkodobého in-
vestičního úvěru na předfinancování projek-
tů města Nové Hrady a postupuje schválení
poskytnutí úvěru k projednání na jednání Za-
stupitelstva města.
(Rada byla starostou města informována
o výběrovém řízení pro poskytnutí krátko-
dobého překlenovacího úvěru pro realizaci
investičních akcí města. Osloveno bylo cel-
kem 7 bankovních domů, byly předloženy
3 nabídky – Československá obchodní ban-
ka, Komerční banka a Česká spořitelna Jed-
ná se o úvěr na akce, které byly podpořeny
z dotačních titulů a které město Nové Hrady
musí nejprve předfinancovat. Předpokláda-
ná délka splatnosti úvěru je 6 – 9 měsíců,
splacení by proběhlo okamžitě po vyplacení
dotace. Na základě předložených nabídek
byla jako nejvýhodnější vybrána nabídka
České spořitelny, a.s.)

� 25. Prodej stavebních pozemků – lokalita
Pod Zámeckým, větev D
Rada schvaluje návrh Podmínek pro prodej
stavebních pozemků v lokalitě Pod Zámec-
kým, větev D. Rada postupuje návrh Pod-
mínek pro prodej stavebních pozemků
v lokalitě Pod Zámeckým, větev D k pro-
jednání na jednání Zastupitelstva města.

� 26. Údolí – informace o průběhu prací
Rada bere na vědomí informaci o průběhu
prací na akci "Průtah obcí Údolí u Nových
Hradů".
(Starosta města informoval Radu města
o průběhu prací na akci "Průtah obcí Údolí
u Nových Hradů". Starosta informoval
o prodloužení termínu dokončení ze strany
dodavatele, čímž dojde k porušení smlouvy
a dodavatel bude za nedodržení termínu pe-
nalizován dle platné smlouvy o dílo.)

� 27. Svolání 22. veřejného zasedání zastu-
pitelstva
Rada bere na vědomí svolání 22. veřejné
jednání zastupitelstva Města Nových Hradů
na den 25. srpna 2009.

� 28. Geometrický plán prodej pozemku –
p. Balabán, p. Kysela
Rada pověřuje tajemníka MěÚ Nové Hrady
zveřejněním záměru prodeje dle nového
geometrického plánu a postupuje projedná-
ní prodeje předmětných pozemků na jedná-
ní Zastupitelstva města.
(Rada byla tajemníkem MěÚ Nové Hrady
informována o aktualizovaném geometric-
kém plánu pro prodej pozemků parc.č.
829/114 o výměře 221 m2 panu J. Balabáno-
vi a parc.č. 829/112 o výměře 1 m2 panu
Kyselovi. Jedná se o poslední dva dosud ne-

dořešné případy prodeje zahrádek v lokalitě
pod Olejovým rybníkem. Rada pověřila ta-
jemníka MěÚ Nové Hrady zveřejněním zá-
měru prodeje dle nového geometrického
plánu a postupuje projednání prodeje před-
mětných pozemků na jednání Zastupitelstva
města Rada doporučuje prodej předmětných
pozemků ve stejné ceně jako u ostatních pro-
dejů v této lokalitě tj. 50 Kč/m2 + podíl na
pořízení geometrického plánu.)

� 29. TJ Nové Hrady – žádost o finanční
příspěvek
Rada bere na vědomí informaci předsedy TJ
Nové Hrady pana Ivana Dorotoviče ve věci
Oslav 60. výročí založení kopané v Nových
Hradech s tím, že TJ Nové Hrady již nepo-
žaduje příspěvek od Města Nové Hrady na
konání této akce.
(Rada byla starostou města informována
o jednání s předsedou TJ Nové Hrady panem
I. Dorotovičem ve věci poskytnutí příspěvku
na Oslavy 60 výročí založení kopané v N.
Hradech, kdy byla na základě usnesení
Rady města Tělovýchovná jednota požá-
dána o předložení rozpočtu akce a upřesně-
ní výše finanční podpory. Do dne jednání
Rady města nebyly požadované informace
doplněny a v telefonickém rozhovoru před-
seda TJ Nové Hrady sdělil, že Tělovýchov-
ná jednota již žádný příspěvek nepožaduje,
protože je celá akce zajištěna sponzorsky.)

� 30. Smlouva o smlouvě budoucí – Forman
Rada souhlasí se Smlouvou o smlouvě bu-
doucí kupní mezi Městem Nové Hrady jako
kupujícím a panem RNDr. Jaroslavem For-
manem jako prodávajícím ve věci odkoupe-
ní pozemku parc. č. 983 v k.ú. Nové Hrady
o výměře 3 524 m2 a postupuje ji k projed-
nání na jednání Zastupitelstva města.

� 31. Dodatek č. 1 – EUROVIA CS, a.s.
Rada souhlasí s Dodatkem č.1 1 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s.
k akci "Rekonstrukce silnice II/156 průtah
obcí Údolí u Nových Hradů" a pověřuje sta-
rostu jeho podpisem.
(Dodatkem je řešeno odsouhlasení prodlouže-
ní realizace díla o 5 dnů z důvodu klimatických
podmínek v měsíci červnu. S prodloužením
realizace o 5 dnů souhlasil i druhý investor
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje.)

� 32. Dodatek č. 1 – "Stavební práce
související s rekonstrukcí vnitřních
prostor budovy 1. stupně školy"
Rada souhlasí s Dodatkem č.1 ke smlouvě
o dílo se zhotovitelem Lesostavby Třeboň,
a.s. k akci "Stavební práce související s re-
konstrukcí vnitřních prostor budovy 1. stup-
ně školy" a pověřuje starostu jeho podpisem.
(Dodatkem č. 1 je řešeno zvýšení ceny díla
z důvodu víceprací (rekonstrukce podlah)
a prodloužení realizace díla do 28. srpna
2009.)

Zápis z 24. schůze rady města
ze dne 19.8. 2009

Bylo projednáno:

� 1. Konkursní řízení – ředitel ZŠ
Nové Hrady
Rada bere na vědomí zápis z konkursního
řízení a jmenuje pana Mgr. Karla Kříhu
do funkce ředitele Základní školy v Nových
Hradech a stanovuje mu plat v souladu se

zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a
nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě.
(Výběrové řízení na obsazení místa rědite-
le/ky Základní školy v Nových Hradech se
konalo dne 19.8.2009. Konkursní komise
provedla výběr ze dvou uchazečů, uchazeči
byli hodnoceni jako vhodní pro tuto funkci,
komise na první místo určila pana Mgr.
Karla Kříhu.)

� 2. Zápis z jednání komise sociálních věcí
a zdravotnictví
Rada bere na vědomí zápis z jednání komise
sociálních věcí a zdravotnictví. Rada souhla-
sí s přidělením bytu 1+2 nám. Republiky čp.
13 Nové Hrady panu Janu Kovářovi.
(Komise na svém jednání projednala žádost
o byt 0+1 v DPS Nové Hrady pana Františ-
ka Čoudka bytem zahradní čtvrť 246, Nové
Hrady a doporučila zařazení žádosti do se-
znamu uchazečů o byt v DPS. Dále projed-
nala žádost o výměnu bytu 1+1 za byt 0+1
v DPS Nové Hrady manželů Juraje a Anny
Lombardové. Vzhledem k tomu že v sou-
časné době není v DPS žádný volný byt 0+1
komise doporučuje zařadit žádost do sezna-
mu uchazečů. KSVaZ dále projednala žá-
dosti o uvolněný byt (celkem 9) 1+2 nám.
Republiky čp. 13, Nové Hrady a doporučila
přidělení uvolněného bytu panu Janu Kovářo-
vi, bytem nám. Republiky 46, Nové Hrady.
Komise projednala přidělení uvolněného
bezbariérového bytu 1+1 Komenského čp.
395/2, Nové Hrady. Na tento byt nebyla po-
dána žádná žádost.)

� 3. Žádost o změnu nájemníka v bytě
čp. 395 Nové Hrady a Byňov č. 68
Rada bere na vědomí změnu nájemníka
v čp. 395 Nové Hrady na základě Usnesení
14. jednání zastupitelstva ze dne 20.2.2002.
Rada bere na vědomí změnu nájemníka v čp.
68 Byňov na základě Usnesení 11. jednání
zastupitelstva ze dne 30.9.2009
(Rada projednala žádost ÚSBE AV ČR
Nové Hrady o změnu nájemníka Ing. Evu
Cséfalvay, Ph.D za doc. RNDr. Rüdiger Et-
trich, Ph.D. V Byňově čp. 68 dojde ke změ-
ně nájemníka a to Daniely Kříhové za Ing.
Evu Cséfalvay, Ph.D. Na základě usnesení
14. jednání zastupitelstva ze dne 20.2.2002,
které schválilo přidělení 2 bytů v čp. 395
pro potřeby Akademického a univerzitní-
ho centra, vzala rada výměnu nájemníků
na vědomí. Na základě usnesení 11. jedná-
ní zastupitelstva ze dne 30.9.2004, které
schválilo přidělení bytu čp. 68 v Byňově
pro potřeby Akademického a univerzitního
centra, vzala rada výměnu nájemníků na
vědomí.)

� 4. Vyjádření k jednání – pozemky Veveří
Rada bere na vědomí dopis paní G. Jando-
vé ve věci místního šetření k žádosti o pro-
dej či pronájem pozemků ve Veveří. Rada
pověřuje starostu města dalším jednáním
v předmětné věci.
(Rada obdržela dopis paní G. Jandové ve
věci místního šetření k žádosti o prodej či
pronájem pozemků ve Veveří. Starosta
města informoval Radu o jednání s právním
zástupcem města ve věci pronájmu a ná-
jemní smlouvy uzavřené s panem V. Hera-

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 4

pokračování ze str. 2
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lem – tato smlouva byla uzavřena na dobu
určitou, dle Občanského zákoníku však ná-
jemní vztah trvá i nadále, pokud nebyl jed-
nou ze stran vypovězen a jsou plněny
závazky vyplývající ze smlouvy. Místního
šetření se nezúčastnil ani p. V. Heral. Rada
projedná další postup po zajištění vyjádření
pana V. Herala k předmětné věci.)

Zápis z 25. schůze rady města
ze dne 01. 09. 2009

� 1. Kontrola usnesení z 24.  jednání rady
města
Rada bere na vědomí předloženou kontrolu
usnesení z 24. schůze rady města.

� 2. Prodej parcel – Lokalita Pod Zámec-
kým větev D.
Rada souhlasí s prodejem stavebních po-
zemků parc. č. 301/10 o výměře 750m2 a
č. 6. parc. č. 301/2 o výměře 1.000 m2, dle
podmínek schválených na jednání zastu-
pitelstva dne 25. srpna 2009 a pověřuje ta-
jemníka zveřejněním záměru prodeje na
úřední desce.

� 3. Oznámení vstupu na nemovitost
Rada bere na vědomí Oznámení vstupu na
pozemek par. č. 662 v k.ú. Údolí u Nových
Hradů v souvislosti s realizací stavby
"Údolí u N. Hradů – ČS – úprava NN" od
spol. Fiera a.s. Jindřichův Hradec.

� 4. Dodatek č. 3 ke smlouvě
Rada souhlasí s Dodatkem č. 3 ke smlouvě
Mezi Městem Nové Hrady a společností
Telefónica 02 Czech Republic, a.s. ze dne
11. 8. 2009 a pověřuje starostu podpisem
dodatku.
(Dodatek č. 3 ke smlouvě o umístění zaříze-
ní ze dne 31.10.1997 řeší doplnění připočí-
tání příslušné sazby DPH od l.6.2009.)

� 5. Vyrozumění o podání žaloby
Rada bere na vědomí Vyrozumění o podání
žaloby od Okresního státního zastupitelství
České Budějovice ze dne 19.8.2009.

� 6. Oznámení o zahájení přezkoumání
hospodaření
Rada bere na vědomí Oznámení o přezkou-
mání hospodaření Města Nové Hrady za rok
2009 od Krajského úřadu – Jihočeského kra-
je České Budějovice a pověřuje tajemníka
přípravou základních materiálů potřebných
k provedení přezkoumání hospodaření Měs-
ta Nové Hrady.

� 7. Rozhodnutí o poskytnutí příspěvku
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o poskyt-
nutí příspěvku Jihočeského kraje z progra-
mu "Regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón"
Ministerstva kultury ČR ve výši 163.535,-
Kč na opravu střechy domu čp. 11 v No-
vých Hradech a Rozhodnutí o poskytnutí
příspěvku Jihočeského kraje z programu
"Regenerace městských památkových re-
zervací a městských památkových zón" Mi-
nisterstva kultury ČR ve výši 70.000,- Kč
Rodině Panny Marie Nové Hrady na celko-
vou obnovu komína.

� 8. Přehled  hospodaření TSM Nové
Hrady k 30. 6. 2009
Rada přesouvá tento bod na příští jednání
rady města z důvodu čerpání řádné dovole-
né ředitele TSM Nové Hrady.

� 9. Doplnění přehledu nákladů
na kotelnách
Rada přesouvá tento bod na příští jednání
rady města z důvodu čerpání řádné dovole-
né jednatele společnosti Služby Nové Hra-
dy s.r.o.

� 10. Soupis nových pozemků
Rada bere na vědomí Soupis nových poze-
mků po provedené pozemkové úpravě v k.ú.
Nové Hrady od společnosti GEOPOZEM,
v.o.s. Staroměstská 1, České Budějovice.

� 11. Rozhodnutí o přezkoumání
závazného stanoviska
Rada bere na vědomí Rozhodnutí o přezkou-
mání závazného stanoviska v přezkumném
řízení ve věci "Nové Hrady, Hradební ulice.
čp. 108, parc. č. 172, k.ú. Nové Hrady –
oprava fasády objektu nemovité kulturní
památky r.č. 31287/3-301" od Krajského
úřadu – Jihočeského kraje ze dne 12.8.2009.

� 12. Rozhodnutí – změna průběhu
katastrální hranice
Rada bere na vědomí Rozhodnutí Katastrál-
ního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště České Budějovice o schválení
změny průběhu části katastrální hranice
v k.ú. Údolí u Nových Hradů.

� 13. Vyjádření k žádosti o prodej
pozemku k. ú. Údolí
Rada bere na vědomí Vyjádření Osadního
výboru Údolí u Nových Hradů ze dne
14.8.2009. Rada pověřuje tajemníka MěÚ
ve spolupráci s MěÚ N. Hrady, Stavebním
úřadem zajištěním geometrického plánu pro
uvažovaný prodej a následným zveřejně-
ním záměru prodeje na úřední desce.
(Rada obdržela vyjádření Osadního výboru
Údolí u Nových Hradů ve věci odkupu části
pozemku par.č. 1477/3 v k.ú. Údolí u No-
vých Hradů.)

� 14. Sdělení k prodeji pozemku
Rada bere na vědomí sdělení k prodeji nově
vzniklého pozemku parc. č. 679/2 o celkové
výměře 713 m2 v k.ú. Údolí u Nových Hradů
od Stavebního úřadu Městského úřadu Nové
Hrady a pověřuje tajemníka zajištěním zaevi-
dování věcného břemene k tomuto pozemku
v katastru nemovitostí.
(Sdělení Stavebního úřadu MěÚ Nové Hrady
k prodeji pozemku KN 671 a st. 51 v k.ú.
Údolí u Nových Hradů – geometrickým
plánem č. 338-99 F/ 2009 došlo k rozdělení
pozemků a vznikl nový pozemek 679/2 o cel-
kové výměře 713 m2. Předmětný pozemek je
zčásti ve svažitém terénu a a je zatížen věc-
ným břemenem průchodu VN.Věcné břeme-
no není zapsáno na příslušném LV v katastru
nemovitostí.)

� 15. Prodej nadbytečných zásob
Rada bere na vědomí schválení prodeje nad-
bytečných zásob vyfrézované drtě u SÚS
JčK od Jihočeského kraje pro Město Nové
Hrady za cenu 50,- Kč za 1 tunu bez DPH a
pověřuje starostu města zasláním objednáv-
ky a zajištěním koupě pro potřebu oprav
místních komunikací.

� 16. Žádost o provedení měření hlučnosti
Rada pověřuje starostu vypracováním žá-
dosti na předložení hlukových zkoušek od
Správy železniční cesty České Budějovice.
(Žádost pana Václava Ryse, Byňov 85 o pro-
vedení měření hlučnosti v obci Jakule z dů-
vodu zvýšení hlučnosti železničního přejezdu
do železniční stanice Nové Hrady.)

� 17. Zápis ze schůze Osadního výboru
v Byňově
Rada bere na vědomí zápis ze schůze Osad-
ního výboru v Byňově.
(Jednání se osobně zúčastnil starosta města,
který členy osadního výboru informoval
o plnění požadavků osadního výboru resp.
jejich rozpracovanosti. Starosta informoval
o přípravách osazení měřícího zařízení, roz-
šíření rozhlasu a dalších aktivitách. Byla
projednána i otázka podpory Sboru dobro-
volných hasičů Byňov, zajištění činnosti a
příprava oslav výročí. Členové osadního vý-
boru dále přednesli další požadavky ohledně
řešení aktuálních otázek a dlouhodobého
problému s prašností v osadě Jakule.)

� 18. Oznámení o kladném výsledku
hodnocení
Rada bere na vědomí Oznámení o kladném
výsledku hodnocení přijatelnosti pro pro-
jekty "Nové Hrady – rekonstrukce a moder-
nizace místních komunikací na Sídlišti
Míru", "Nové Hrady – výstavba a moderni-
zace místních komunikací" a "Nové Hrady
– vítejte u nás" od Úřadu regionální rady.

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

� 20. Oznámení o uvolnění bytu
ve vlastnictví města
Rada bere na vědomí Oznámení o uvolnění
bytu ve vlastnictví Města Nové Hrady
v Hradební ulici čp. 169 od pana Josefa Ho-
ralíka a postupuje oznámení o uvolnění
bytu na jednání komise sociálních věcí a
zdravotnictví.

� 21. Nakolice – Směna pozemků
Po provedeném místním šetření na poze-
mku parc. č. 778 o výměře 1243 m2 v k.ú.
Nakolice nesouhlasí Rada města se směnou
pozemků na základě žádosti paní Anny
Šnokhausové, Zahradní čtvrť 254.
(Rada byla informována Ing. Kasanem
o provedeném místním šetření ve věci smě-
ny pozemku parc. č. 778 o výměře 1243 m2

v k.ú. Nakolice za pozemek ve vlastnictví
města parc. č. 1172/2 o výměře 890 m2

v k.ú. Údolí u Nových Hradů na žádost paní
Anny Šnokhausové, Nové Hrady. Po pro-
vedeném místním šetření na pozemku parc.
č. 778 v k.ú. Nakolice nedoporučuje směnu
pozemků.)

� 22. Vyhlášky – Požární řád města,
nakládání s odpady
Rada souhlasí s Požárním řádem města a
Obecně závaznou vyhlášku o místním po-
platku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstra-
ňování komunálních odpadů a postupuje je
k projednání na jednání zastupitelstva.

INFORMACE Z RADNICE
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PODMÍNKY PRO
PRODEJ STAVEBNÍCH

POZEMKŮ
v lokalitě Pod Zámeckým

– větev D
Prodej stavebních parcel v lokalitě Pod

Zámeckým, větev D zájemcům o individu-
ální výstavbu rodinných domů.

Zastupitelstvo pověřuje starostu uzav-
řením příslušných kupních smluv za těch-
to podmínek:
− Minimální výměra parcely  600 m².
− Cena parcely včetně zainvestování inže-

nýrských sítí, bez HUP a RS:
390,00 Kč/m².

− V případě více zájemců o jednu parcelu
bude parcela prodána tomu zájemci,
který nabídne vyšší cenu v obálkové sou-
těži, kterou zorganizuje a vyhodnotí fi-
nanční komise .

− Splatnost kupní ceny: při podpisu kupní
smlouvy.

− V kupní smlouvě se kupující zaváže posta-
vit a zkolaudovat rodinný dům do 60 měsí-
ců od podpisu smlouvy.

− Dodržení tohoto závazku kupujícím bude
zajištěno předkupním právem města, kte-
ré si vyhradí právo odkoupit stavební par-
celu za původní smluvní kupní cenu a
rozestavenou stavbu za odhadní cenu.

− V případě, že kupující nesplní závazek
postavit a zkolaudovat rodinný dům do
60 měsíců od podpisu smlouvy, je po-
vinnen doplatit městu částku do výše
650 Kč/m².

− Kupující je oprávněn prodat pozemek
(případně s rozestavěnou stavbou) pou-
ze se souhlasem Zastupitelstva města
Nových Hradů za předpokladu doplace-
ní kupní ceny do výše 650 Kč/m².

− Případná 3. osoba, která od původního
kupujícího získá dotčenou nemovitost
(stavební pozemek, stavbu) a zkolaudu-
je do 60 měsíců od podpisu původní
kupní smlouvy, obdrží od Města Nové
Hrady motivační příspěvek ve výši ½
rozdílu původní kupní ceny pozemku a
částky 650 Kč/m² (tzn. ½ z rozdílu mezi
původní kupní cenou a nákladovou ce-
nou na koupi a zajištění zasíťování poze-
mku). Tento motivační příspěvek je
splatný do 3 měsíců od nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí.

− Stavebník, který splní závazek zkolau-
dovat do 60 měsíců od původní kupní
smlouvy obdrží od města Nové Hrady
motivační příspěvek ve výši 50.000,-Kč.
Tento motivační příspěvek je splatný do
3 měsíců od nabytí právní moci kolau-
dačního rozhodnutí.

Schváleno Zastupitelstvem města
dne 25.8.2009 na 22. veřejném jednání Za-
stupitelstva města, bod. 2.5.

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI
referent Stavebního úřadu v Ledenicích

VEŘEJNÁ  VÝZVA

Městys Ledenice vyhlašuje výběrové řízení na funkci

referent Stavebního úřadu v Ledenicích

− zástup za mateřskou dovolenou (po dobu tří let)
− práce na plný pracovní úvazek
− nástup možný po ukončení výběrového řízení

předpoklady uchazeče:
� vysokoškolské nebo středoškolské vzdělání technického směru

(se stavebním zaměřením)
� znalost stavebního zákona, správního řádu a procesního práva
� dobrá orientace v katastrálních mapách a geometrických plánech
� znalost práce na PC (Word, Excel, MISYS, Czech Point)
� organizační schopnosti, schopnost komunikace s lidmi
� řidičský průkaz skupina B
� předepsané zkoušky odborné způsobilosti v uvedeném oboru – výhodou
� upřednostňujeme zájemce s praxí úředníka ve státní správě

výhodou bydliště žadatele v Ledenicích, nebo v blízkém okolí
(znalost místních poměrů)

k žádosti připojit: – strukturovaný životopis s důrazem na dosavadní praxi
– doklady o dosaženém vzdělání
– výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců

Termín podání žádosti do 26.10.2009 do 17.00 hodin.

místo podání žádosti: Městys Ledenice – podatelna, Náměstí 89, 373 11 Ledenice
žádost lze poslat také elektronicky, pokud vlastníte certifikovaný elektronický podpis
na adresu: podatelna@ou.ledenice.cz

Zveřejnění záměru města Nových Hradů
PRODEJE POZEMKŮ

podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

Pozemek
Stavební parcely – parc. č. 301/2  o výměře 1000 m2 a parc. č. 301/10
o výměře 750 m2 v  katastrálním území Nové Hrady

Výměra
1.000 m2 – parc. č. 301/2  – označen jako č. 6

750 m2 – parc. č. 301/10 – označen jako č. 5

Cena m2 390,- Kč/m2

Rada č. 25  ze dne 1.9.  2009, bod č.  2, prodej dle podmínek schválených na 22. veřejném
jednání zastupitelstva  dne 25.8.2009 bod č. 2.5

Zveřejněno dne: 4.9.2009

Uzávěrka připomínek k záměru dne: 16.10.2009

Kontakt: Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ Nové Hrady,  tel.: 386 101 012
e-mail: jaroslavs@novehrady.cz

Znění § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení):

„Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo poskytnout
jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před projednáním v orgánech obce vyvě-
šením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své na-
bídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. Pokud obec záměr
nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný.“

Situace:  Mapa, Podmínky prodeje
Pozemek 301/2 – označen jako č. 6
Pozemek 301/10 – označen jako č. 5 Jaroslav Šulc, tajemník MěÚ
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Již v minulém NZ jsem informoval o akti-
vitě, která se týkala novohradského Domu
s pečovatelskou službou. Projekt byl iniciován
našimi seniory a následně podpořen v rámci
Místní akční skupiny (Program rozvoje ven-
kova). Hlavními aktivitami projektu byly do-
dávka a instalace audiotelefonního systému a
vybavení společenské místnosti nábytkem,
audio-video technologií a počítači.

Díky audiotelefonnímu systému došlo ke
zjednodušení zajištění otevírání hlavních vcho-
dových dveří, které jsou propojeny do jednotli-
vých bytů. Zejména ve večerních hodinách,
kdy je uzavřen i boční vchod, tak došlo k zame-
zení vstupu nepovolaných osob a tím ke zvýše-
ní bezpečnosti obyvatel „pečovatelky“.

Vybavením společenské místnosti novým
nábytkem a technikou byl vytvořen předpo-
klad pro rozšíření nabídky pro naše seniory.
Nový audio-video systém přinesl nejen větší a
modernější televizor, ale umožňuje také pro-
mítání filmů a dokumentů, což bude možno
využít při organizování přednášek či různých
jiných akcích. Ve společenské místnosti jsou
také pro seniory připraveny dva počítače
s možností připojení na internet. Drobné „oba-
vy“ z techniky, které přetrvávají u některých
seniorů, budeme řešit s partnery projektu a
poskytovatelem pečovatelských služeb zajiš-
těním zaškolení a kurzem k zvládnutí základ-
ního ovládání počítače a internetu.

Při slavnostním uvedení do provozu jsme
s našimi seniory z DPS debatovali i o dalších
aktivitách či potřebách. Do budoucna plánuje-
me (v rámci projektu Revitalizace veřejných
prostranství – realizace jaro 2010) stavbu dře-
věné pergoly na zahradě DPS a pokusíme se

zajistit finančí prostředky na postupné opravy
objektu „pečovatelky“ a výměnu poštovních
schránek.

Mimo řešení potřeb našich seniorů jsme si
při setkání popovídali o projektu Příběhy novo-
hradských domů, na jehož realizaci se někteří
pamětníci podíleli. Nově byla představena vý-
stava Po stopách společné historie a její kata-
log. V rámci povídání o historii města a regionu
pak došlo i na „promítání“ starých fotografií.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podíleli na přípravě a
realizaci projektu. Spe-
ciální poděkování pak
patří paní Evě Brychové,
která se stala aktivním
členem realizačního týmu
a svojí aktivitou výrazně
napomohla úspěšné reali-
zaci celého projektu. Vě-
řím, že aktivity projektu
přinesly a dále budou při-
nášet to, co jsme dali i do
názvu projektu – zvyšo-
vání kvality služeb DPS, a
především přispějí k po-
hodovému a spokojenému
životu obyvatel naší „pe-
čovatelky“.

Mgr. Vladimír Hokr
starosta města

Pečovatelská služba rozšiřuje své služby
Společnost Ledax o.p.s. vznikla s cílem

podporovat aktivní život seniorů a důstojné
stáří v České republice. Jejím posláním je
kvalitně poskytovat pomoc, podporu a péči
seniorům a osobám se sníženou soběstač-
ností. Poskytovaná podpora umožňuje uži-
vatelům žít nadále běžným způsobem života
ve vlastních domácnostech – ve městech i na
venkově. Služba klade důraz na individuální
přístup, lidskou důstojnost a posilování so-
ciálního začleňování.

“Jedním ze středisek Pečovatelské služby
Ledax o.p.s. jsou i Trhové Sviny, kde je
v současné době péče poskytovaná 163 kli-
entům ve třech Domech s pečovatelskou
službou (T. Sviny, Nové Hrady, Borovany),
ale i v terénu v domácnostech uživatelů – a to
včetně blízkých vesniček Jílovice, Buková,
Dobrkovská Lhotka, Rejta, Otěvek apod.,“
uvádí Michaela Jarošová, vedoucí střediska
Trhové Sviny a doplňuje: „Mezi nejvyužíva-
nější služby patří dovoz nebo donáška jídla,
běžný úklid a údržba domácnosti, praní a
žehlení prádla, pochůzky (k lékaři, na poštu
apod.) a podpora či pomoc při běžných úko-
nech osobní hygieny.“

Snahou Pečovatelské služby Ledax o.p.s.
je průběžně zkvalitňovat rozsah i dostupnost
poskytovaných služeb. Společnost klade
velký důraz na vzdělávání pracovníků za
účelem zajištění profesionálně poskytova-
ných služeb. Od začátku září letošního roku

společnost Ledax o.p.s. vydává časopis pro
své uživatele – Ledax Noviny. Společnost
dále rozšiřuje svou činnost o aktivizační čin-
nost pro seniory a osoby se zdravotním po-
stižením.

10. a 11. listopadu se bude konat konfe-
rence Senior Living, kterou pořádá společ-
nost Ledax o.p.s. ve spolupráci se Zdravotně
sociální fakultou Jihočeské univerzity v Čes-
kých Budějovicích a s Fakultou stavební
ČVUT v Praze. Hlavními tématy bude byd-
lení seniorů a kvalita života ve stáří. Zajíma-
vou doprovodnou akcí konference bude
výstava obrazů a ručních prací autorů, z
nichž někteří využívají služeb Pečovatelské
služby Ledax o.p.s. Tato výstava, která pre-
zentuje výsledky aktivního života
jihočeských seniorů, je zdarma přístupná
veřejnosti.
V případě zájmu o pečovatelskou službu či
více informací:
Bc. Michaela Jarošová
Nábřeží Svatopluka Čecha 1055
Trhové Sviny 374 01
Tel: 386 321 093, 725 071 958
Email : michaela.jarosova@ledax.cz
www.ledax.cz

PŘÍSPĚVKY
Jihočeského kraje
Dne 16.9.2009 vyhlásil Jihočeský kraj příspěv-
kové programy – podprogramy pro rok 2010,
které jsou aktuální pro podávání žádostí.
Tématické zaměření:
1. Jihočeské krajské programy podpory prá-

ce s dětmi a mládeží pro rok 2010
Podpora pravidelné zájmové činnosti a
zájmového vzdělávání, Akce s převa-
hou zaměření na neorganizované děti a
mládež, Podpora informačních systémů
mládeže a otevřených klubů, Podpora
talentované mládeže a soutěží.

2. Jihočeské krajské programy podpory spor-
tu pro rok 2010
Příspěvek na rekonstrukce stávajících
sportovišť, Příspěvek na obnovu vybave-
ní sportovních zařízení, Podpora veřejně
přístupných sportovních akcí s převahou
zaměření na mládež, Příspěvek na orga-
nizaci přeborů Jihočeského kraje, Pří-
spěvek na činnost sportovních tříd na
základních a středních školách.

Termín ukončení:
30.10.2009 do 14.00 hodin

Bližší informace: www.kraj-jihocesky.cz

Ukončení projektu „Zvýšení kvality služeb DPS Nové Hrady“

foto: KIC
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MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÉ HRADY
odbor životního prostředí, náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

Oznámení
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí oznamuje občanům:

Dne 15. 10. 2009 (čtvrtek),
proběhne ČIPOVÁNÍ PSŮa zavedení nově čipovaných psů  do evidence MěÚ.

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

Cenu mikročipu v hodnotě 190,– Kč uhra-
dí občané na místě.

Aplikace čipu bude uhrazena z rozpočtu
města.
Mezinárodní čip:
Cena mezinárodního mikročipu je 230,- Kč.

K ceně je třeba připočítat vystavení cestov-
ního průkazu a registraci psa do databáze dle
sazebníku veterináře (cca 100,-Kč). Cenu čipu,
průkazu a registrace uhradí občané na místě.
Aplikace čipu i v tomto případě bude uhrazena
z rozpočtu města.

V případě zájmu o mezinárodní čip prosím
zájemce, aby to osobně nahlásili předem u
MěÚ Nové Hrady – odbor životního prostředí,
z důvodu objednání potřebného množství čipů
a průkazů!

K čipování si vezměte očkovací průkaz psa!
Vzhledem k tomu, že sazba poplatku ze

psů dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2007 –
Čl. 5, je snížena u vlastníka, který nechá psa
označit systémem radiofrekvenční identifika-
ce (mikročipem), je nutné mít psa zaznamena-
ného v evidenci MěÚ OŽP Nové Hrady, a to
včetně čísla mikročipu.
V případech kdy máte:
− psa čipovaného dodatečně a nenahlásili jste

číslo čipu
− pokud má pes jiné radiofrekvenční ID zaří-

zení
− došlo k uhynutí Vašeho psa, nebo již psa ne-

máte
je nutné nahlásit číslo čipu či případné změny
k zařazení do evidence, nebo vyřazení psa
z evidence vedené u MěÚ Nové Hrady – od-
boru životního prostředí. OŽP – Nové Hrady

OŽP informuje
E-boxy a E-domek

Naše město se ve spolupráci se společností
ECOBAT s.r.o., rozhodlo usnadnit občanům
třídění vysloužilých malých baterií. Každý ob-
čan má nyní možnost zanést staré, vybité bate-
rie, monočlánky, tužkové baterie a ostatní
malé baterie nejen do sběrného dvora, ale i na
městský úřad a zdarma se jich zbavit vyhoze-
ním do připravené nádoby „orionboxu“. Tato
nádoba je umístěna v patře budovy městského
úřadu společně s E–boxem o kterém jsme in-
formovali již dříve a který slouží pro odevzdání
malých elektrospotřebičů. Kolektivní systém
ECOBAT následně zajistí zdarma odvoz a eko-
logickou likvidaci baterií. Takovýchto boxů je
již v Nových Hradech několik, jsou umístěny
např. v prodejně domácích potřeb E. Koppen-
steinerové, nebo v trafice paní Hromasové.

Dalším usnadněním občanům pro třídění a
likvidaci starých televizorů a ostatních elek-
tronických spotřebičů je rozšíření místa pros-
torové kapacity ukládaných elektrospotřebičů
na sběrném dvoře Jižní město Nové Hrady a to
bezplatnou instalací „E-domku“ kolektivním
systémem ASEKOL. Toto zařízení slouží pro
bezpečné ukládání vysloužilých TV, PC, mo-
nitorů a ostatních elektronických spotřebičů,
které jsou následně odváženy k recyklaci.

Hlavním cílem vedle usnadnění třídění
drobných baterií a elektrozařízení je také zvý-
šení množství sebraných baterií a malých spot-
řebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním
odpadu. Pokud se baterie, nebo elektrospotře-
bič obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí
spolu s běžným odpadem do popelnice, nedo-
jde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené sklád-
ce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění
odpadu, který by mohl být znovu využit. Na-
opak pokud je baterie, nebo elektrozařízení
odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá
většina vysloužilého spotřebiče bude opětov-
ně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a život-
ní prostředí
Do Orion-boxu patří:

Tužkové baterie AAA, AA,
mikro baterie, ploché bate-
rie, monočlánky, menší aku-
mulátory a akumulační zdroje napájející
elektroniku…

Do E-BOXU patří:
drobné elektrospotřebiče –
např. vysloužilé kalkulačky,
telefony, mobily, drobné po-
čítačové vybavení, walkma-
ny, mp3 přehrávače, hračky
na dálkové ovládání ...

Do E-domku patří:
Vysloužilé TV, PC, mo-
nitory, veškerá spotřební
elektronika např. videa,
přehrávače DVD, PC pří-
slušenství tiskárny, atd…

Veškeré staré elektrospotřebiče můžete bez-
platně odevzdat do sběrného dvora na Jižním
městě v Nových Hradech v provozní době:
St. / Ne. 14.00 – 17.00 hod.

OŽP – Nové Hrady

Jak nám rozkvetlo město toto rozmarné léto
Do tradiční soutěže Rozkvetlé město se přihlásilo v tomto roce 6 soutěžících. Do dvou

standardních kategorií, kterými byly okenní římsy, balkony a předzahrádky, se soutěžící roz-
dělili rovnoměrně. A tak v každé kategorii obsazené po třech soutěžících byl oceněn každý.
V první kategorii – okenní římsy a balkony – bylo pořadí následující: 1. paní Eva Valhová,
2. Jiřina Hambergerová a 3. Jiřina Homolková. V druhé kategorii – předzahrádky – to do-
padlo následně: 1. Lucie Koštelová, 2. – 3. Marta Janoušková a Vlasta Stráská.

Inspirativní soutěž Rozkvetlé město vyjadřuje do určité míry vztah k místu a městu kde ži-
jeme, tedy vztah ke svému životnímu prostředí. A také nemalý díl odvahy nechat nahlédnout
ostatní do svého „soukromého prostoru“, pomě-
řit se a především inspirovat. A to není málo.

Vyhlášení výsledků a předání odměn se
uskutečnilo v pátek 25.9. v Koželužně, kam byli
soutěžící pozváni a kde byla předána malá od-
měna ve formě peněžního kuponu.

Přeji všem soutěžícím, ať se jim při zahradni-
čení daří a ať mají radost ze svého rozkvetlého
domova. A za sebe jim chci ještě poděkovat, že
inspirují a motivují  ostatní. K. Jarolímková Balkon vítězky 1. kategorie Evy Valhové

Svoz odpadu říjen 2009
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.

Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kon-
tejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.
V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny  v těchto místech:
− na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky – pondělí 12. října a úterý 13. října
− na rozcestí k rybníku Olejový – pondělí 12. října a úterý 13. října
− v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 – úterý 13. října a středu 14. října
− v ulici 5. května – středu 14. dubna a čtvrtek 15. října
V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:
− v Byňově u bývalého kravína – pondělí 19. října a úterý 20. října
− na Jakuli na prostranství u hospody – pondělí 19. října a úterý 20. října
− v Údolí u hasičské zbrojnice – pondělí 19. října a úterý 20. října
Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejnerů je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemikálií,
léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).
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MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA připravuje 4. výzvu
a školení pro zájemce o dotaci

Místní akční skupina Sdružení Růže při-
pravuje již 4. výzvu k podání žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova. Cílem těchto do-
tací je podpora harmonického rozvoje mikro-
regionu Sdružení Růže, přispění k postupné
nezávislosti regionu na vnějších zdrojích a do-
tacích a zajištění vysoké kvality života obyva-
tel našeho regionu.

V této výzvě budou podpořeny projekty
z pěti oblastí (Infrastruktura pro kvalitu vzdě-
lávání, Konkurenceschopnost zemědělství,
Konkurenceschopnost cestovního ruchu, Pod-
mínky pro sociální služby a zdravotní péči,
Podmínky pro volný čas). Poskytované dotace
jsou vyhrazeny na investiční projekty, napří-
klad na rekonstrukce budov a jejich vybavení
pro zajištění činností vymezených jednotlivý-
mi opatřeními. Výjimkou je pouze opatření In-
frastruktura pro kvalitu vzdělávání, ve kterém
mohou žadatelé realizovat i konkrétní vzdělá-
vací aktivity. Vždy ovšem ve spojení s inves-
tičními náklady.

Infrastruktura pro kvalitu vzdělávání
Toto opatření je zaměřeno na vytváření a

zlepšování materiálních podmínek pro rozvoj
lidských zdrojů a současně realizaci vlastních
vzdělávacích programů. V této výzvě byly do-
sud podpořeny projekty „Zefektivnění výuky
v ZŠ Horní Stropnice“ a města „Rozvoj vzdě-
lávacích kapacit města Nové Hrady“ v celko-
vé výši dotace1 179 926 Kč. Žadatelé mohou
v tomto opatření získat až 90% dotaci v rozsa-
hu 50 000 Kč až 1 000 000 Kč.

Konkurenceschopnost zemědělství
V tomto opatření jsou podporovány země-

dělské subjekty a zpracovatelské podniky za-
bývající se výrobou potravin nebo surovin
určených pro lidskou spotřebu a výrobce krmiv.
Opatření podporuje rozvoj nových odbytišť pro
zemědělské produkty, podpora marketingu ze-
mědělských výrobků, zlepšování kvality vý-
robků a podpora oblasti výroby potravin.
Projekty mohou být doplněny o aktivity zamě-
řené na investice do zemědělských staveb
a technologií (rekonstrukce staveb), včetně ne-
zbytných manipulačních ploch pro živočišnou

a rostlinnou výrobu. Žadatelé mohou v tomto
opatření získat až 50% dotaci v rozsahu
50 000 Kč až 1 000 000 Kč. V tomto opatření
dosud nebyl podpořen žádný projekt.

Konkurenceschopnost cestovního
ruchu

Cílem tohoto opatření je zlepšení a rozvoj
základních podmínek pro cestovní ruch pros-
třednictvím podnikatelských subjektů. Cílem
opatření rovněž podpora diverzifikace země-
dělský subjektů ve smyslu nezemědělských
aktivit ve prospěch cestovního ruchu. Jedná se
zejména o rozšiřování kapacity ubytovacích
zařízení, rekonstrukce nebo výstavba maloka-
pacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení a objektů a
ploch pro sportovně rekreační vyžití. V tomto
opatření může dotace činit až 56% celkových
způsobilých nákladů projektu. Dosud byly
podpořeny v našem regionu dva projekty
(Dostavba penzionu Helena Žiaková – Nové
Hrady, Modernizace a rozšíření služeb v pen-
zionu Borovanský mlýn – Borovany) v celko-
vé výši 1 120 000 Kč.

Podmínky pro sociální služby
a zdravotní péči

V tomto opatření lze žádat o podporu akti-
vit obcí, organizací a sdružení právnických
osob zabývajících se poskytováním zdravot-
ních služeb, či sociálních služeb seniorům.
Jedná se o vytváření a zlepšování materiálně
technických a prostorových podmínek pro
poskytování sociálních služeb nebo pro zdra-
votní péči.

V tomto opatření může dotace činit až 90%
celkových způsobilých nákladů projektu. Do-
sud byly podpořeny projekty „Úprava a vyba-
vení kuchyně v Občanském sdružení Borůvka,
Borovany“, „Vybavení zdravotního střediska
v Horní Stropnici“ a „Zvýšení kvality služeb
DPS Nové Hrady“ v celkové výši dotace
1 217 904 Kč.

Podmínky pro volný čas
Cílem tohoto opatření je zlepšení technic-

kých a materiálních podmínek pro trávení vol-
ného času obyvatel mikoregionu Sdružení
Růže. Jedná se o rozvoj a modernizace infra-

struktury potřebné pro plnohodnotné trávení
volného času v oblasti kultury, sportu, tradič-
ních spolkových aktivit a neformálních vý-
chovných aktivit pro děti a mládež. V tomto
opatření může dotace činit až 90% celkových
způsobilých nákladů projektu. Dosud byly
podpořeny projekty „Dokončení softbalového
areálu v Ledenicích“, „Víceúčelové antukové
hřiště ve Slavči“, „Vybudování dětského hřiš-
tě Na kuželně v Jílovicích“, „Hřiště pro mlá-
dež v Mladošovicích“ v celkové hodnotě
dotace 1 840 620 Kč.

Platné znění výzvy bude uveřejněno v lis-
topadu prostřednictvím webových stránek
MAS, kde je možné už nyní se předběžně se-
známit s pravidly a obsahem opatření (fichí) -
http://mas.sdruzeniruze.cz.

Příjem žádostí bude probíhat do 11. ledna
2010 v sídle MAS SR (Žižkovo nám. 107, Bo-
rovany).

V případě zájmu o bližší informace o opat-
řeních a změnách v nich kontaktujte sekretari-
át Místní akční skupiny (tel. 386 327 055,
Zuzana Guthová – guthova@cb.gin.cz, Hele-
na Kujanová – kujanova.h@centrum.cz).

K 4. výzvě proběhnou dvě školení pro zá-
jemce o dotaci (4.11.2009 – Borovany, Měst-
ský úřad, od 17.00

5.11.2009 – Horní Stropnice, Městský
úřad, od 9.00). Cílem těchto seminářů je se-
známit účastníky se vším, co je spojeno s pří-
pravou žádostí o dotaci a následně s úspěšnou
realizací plánovaných a podpořených projek-
tů. Účastníci semináře získají CD s kompletní
dokumentací potřebnou k sestavování a ode-
vzdání žádosti. Uvítáme, když nám Vaši účast
na semináři předem nahlásíte. Kontaktní oso-
bou pro organizaci seminářů a evidenci účast-
níků je Helena Kujanová (tel. 777 084 601,
kujanova.h@centrum.cz).

Helena Kujanová
Místní akční skupina Sdružení Růže

Podmínky pro sociální služby a zdravotní péči
(foto internet)

Konkurencechopnost zemědělství (foto internet)
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KIC Nové Hrady pořádá  v rámci projektu
„Vzdělávání pro Sdružení Růže“

poslední odborný seminář

téma: Destinační management
15.10.2009, od 9.00 hod.,
v Koželužně Nové Hrady

Vysvětlení systému a podmínek destinačního managementu, for-
my spolupráce  v oblasti,  příklady z jiných regionů a Rakouska.

Způsob vedení semináře:
„brainstorming, týmová práce a kulatý stůl“

Určeno pracovníkům v cestovním ruchu,
poskytovatelům služeb v CR, státní správě a  samosprávě.

Zájemci se mohou přihlásit na KIC Nové Hrady
nebo na tel. 386 362 195.

Závěrečný seminář se pořádá v rámci projektu
Vzdělávání pro Sdružení Růže z  Programu Rozvoje venkova.

Vzdělávací seminář „www“
Již několik měsíců Vás informujeme o průběhu vzdělávacího

projektu zaměřeného na fungování a služby cestovního ruchu
v naší oblasti. A protože s tím velmi úzce souvisí téma všestranné
propagace, byl předposlední seminář zaměřený na význam, tvorbu
a způsob propagace na internetových stránkách. Během tří dnů,
24.-25.9.2009, se tak v zámecké počítačové učebně vystřídali lek-
toři, kteří do této problematiky profesionálním způsobem „zatáh-
li“ všechny účastníky semináře a pomohli „odhalit“ jak úroveň
našeho současného stavu (ne)propagace na „www“, tak i možnosti,
které nejsou dnes zdaleka využity. K.J. (i foto)

Poznávací výlet nejen na Tolštejnské panství
A jsme ve finále letošních poznávacích vý-

letů, které Vám nabízelo naše novohradské
„íčko“. Po třech jednodenních dubnových vý-
letech po Novohradsku s průvodcem, po dvou
prázdninových třídenních poznávacích výle-
tech po Čechách, Vám nabízíme ohlednutí za
výletem posledním. Byl zářijový, rovněž
poznávací, třídenní a směřoval na samý sever
Čech.

Po delší, a přesto celkem pohodové, cestě
napříč republikou jsme dle plánu dorazili do
obce Zahrady nedaleko Krásné Lípy. Byl to

jeden z bodů, kde lze „nastoupit“ na trasu prv-
ní naučné stezky v Čechách, na tzv. Köglerovu
naučnou stezku Krásnolipskem. Stezka vznik-
la ve 40. letech minulého století, dnes je zhru-
ba 23 km dlouhá, vede chráněnými krajinnými
oblastmi Lužické hory a Labské pískovce
i částečně územím Národního parku České
Švýcarsko. Její součástí, kterou jsme si nene-
chali ujít, byla rozhledna na Vlčí hoře, cesta
obcí s malebnými podstávkovými domy a oje-
dinělá geologická mapa, kterou vytvořil za
svého života Rudolf Kögler na zahradě u svého
domu. Tato unikátní trojrozměrná mapa názor-
ně ukazuje „odhalené“ podloží oblasti lužické-
ho zlomu a je vytvořena z autentických hornin
z mapované oblasti.

Programem druhého dne nás provázel je-
den ze zaměstnanců krásnolipského Domu
České Švýcarsko, jehož součástí je i informační
centrum a stálá expozice přibližující Národní
park České Švýcarsko. Po prezentaci fungová-
ní cestovního ruchu v oblasti Českého Švýcar-
ska a zhlédnutém filmu jsme se vydali do
jednoho z nejnavštěvovanějších míst parku –

na Pravčickou bránu a
do Edmundovy soutě-
sky nedaleko Hřenska.

Třetí den poznáva-
cího výletu nás nejprve
zavedl do štoly u Jiřetí-
na pod Jedlovu, která
byla v roce 1999 zpřís-
tupněna veřejnosti, a
pak do samotné obce
Jiřetín. Tato nevelká
obec „ukrývá“ mimo
jiné krásnou Křížovou
cestu s kaplí vedoucí na
Křížovou horu. Tu
jsme všichni zdolali a
pak se vydali dál po
značené stezce na vr-

chol Jedlové hory (774 m.n.m.) a na rozhlednu
Jedlová. Odtud se nám naskytl úžasný kruho-
vý výhled umocněný nádherným zářijovým
počasím. Poté následoval mírný sestup a pak
opět výšlap, tentokrát na zříceninu středově-
kého hradu Tolštejna a do tzv. Tolštejnského
panství. Přímo na Tolštejně nás do tajemství
panství zasvětila paní Eva Hamplová, která
stála u zrodu nápadu jak turisticky využít a
rozvinout pěší turistiku této malebné oblasti.
Informace doplnil i starosta z Jiřetína pod Jed-
lovou, který za námi na Tolštejn přijel. Ve
svém, jinak optimistickém povídání, neopom-
něl zmínit ani ty náročnější a komplikovanější
stránky jistě zajímavého turistického produk-
tu, a to především vztahy obce a podnikatelů
v cestovním ruchu.

A protože součástí našeho třídenního puto-
vání byla i aktivní účast ve hře Tolštejnského
panství, byli jsme všichni po zásluze povýšeni
do základního stavu „Poddanského“. To víte,
za tři dny toho přece jen tolik nezmůžete.
Ale příště, až někdo z účastníků poznávací-
ho výletu navštíví tuto krásnou krajinu, už
bude vědět, jak je možné „skočit“ do stavu
„Šlechtického“. Ale to si musíme nejprve
všichni zasloužit, nic není zadarmo, tak to
holt v životě chodí.

K. Jarolímková (i foto)

Na Pravčické bráně

Pamětní listy na Tolštejnské panství

Křížová cesta v Jiřetíně pod Jedlovou
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Klášterní slavnosti 2009
Září – ten zvláštní čas, kdy se děti většinou s nechutí vrací do škol-

ních lavic a my dospělí si oddechneme, že místo „letních zmatků“ na-
stane čas „řádu“ zaběhaných kolejí.

V církvi je to měsíc oslav Panny Marie Bolestné a českých světců.
15. září slavíme svátek svaté Ludmily a 28. září svátek hlavního patro-
na českého národa, svatého Václava. A právě svátek Panny Marie Bo-
lestné je neodmyslitelně spojen se zdejším klášterem, který byl založen
jako klášter řádu servitů – služebníků Panny Marie. Tento řád ctil jako
svou patronku právě Bolestnou Pannu Marii. Dnes je to Klášter Božího
Milosrdenství, ale svou staletou historii si stále připomíná.

Klášterní slavnosti začaly docela nenápadně již v pátek 4. září. To
jsme se začali modlit v kostele každý večer novénu k Panně Marii Bo-
lestné. Je to právě devět dní před samotným svátkem – v těchto devíti
dnech se věřící připravují na důležité svátky a nebo vyprošují potřebné
milosti pro důležitá rozhodnutí již po staletí.

V sobotu 12. září jsme se vydali na pouť na Dobrou Vodu oslavit
s Pannou Marií Fatimský den. Někteří jeli autobusem – tak jako každé-
ho třináctého v měsíci, avšak našlo se i pár odvážlivců, kteří tuto pouť
pojali skutečně tradičně a jako kdysi šli i oni pěšky v čele s křížem a
s modlitbou na rtech – přes Tereziino údolí a Horní Stropnici až na
Dobrou Vodu – přibližně 12 km. Po světelném průvodu a slavné mši
svaté nás už pak společně rozvezly autobusy do našich měst a obcí.

Nedělní oslavy začaly již tradičně slavnostním pochodem po novo-
hradském náměstí. Průvod vycházel z kostela sv. Petra a Pavla. Včele
průvodu šel ministrant s křížem, následovali hosté ze Slovenska v ná-
rodních detvianských krojích, kteří nesli zástavy znázorňující jednotli-
vé bolesti Panny Marie, za nimi šli skauti z Horní Stropnice a okolí,
následoval prapor Panny Marie Sedmibolestné, dechovka z nedalekého
Rakouského Heinrichsu v červených stejnokrojích, místní dobrovolní

hasiči se sochou Panny Marie Bolestné, za nimi ministranti, kněz, ses-
třičky ze společenství Rodina Panny Marie a Congretaio Jesu (ty byly
dříve na faře na Dobré Vodě) a dlouhý průvod věřících.

Slavnou mši svatou celebroval P. Tomáš Libant, představený míst-
ního kláštera. V promluvě vzpomenul na neodmyslitelný otisk servit-
ského řádu, zanechaný v srdcích věřících z Nových Hradů a okolí
v průběhu více než 300letého působení. Zmínil i nezapomenutelného P.
Bonfilia M. Wagnera, kterého jsme mnozí z nás osobně znali a který
nás před 4 lety předešel na věčnost. S P. Bonfiliem odešli z Nových
Hradů i servité a na jejich místo přišla Rodina Panny Marie – misijní
společenství – ctitelé Božího Milosrdenství a Panny Marie.

Po mši svaté se pomalu rozběhly prohlídky kostela a kláštera, trhy a
lidová řemesla, tvořivé dílny. Návštěvníci si zde mohli nejen zakoupit,
ale často i vyzkoušet výrobu různých věcí. Od keramiky a koberečků,
přes proutěné košíky, malovaná trička, včelí med a ovocný mošt až po
knihy, časopisy a CD s duchovní tématikou. V klášterní knihovně si
mohli namalovat hedvábný šátek nebo tričko, udělat si obrázek ubrous-
kovou technikou nebo si vystřihnout různé ozdoby z papíru. Na pros-
tranství před klášterem, kde byly stánky s občerstvením (pečená
klobáska, pivečko, bramborák, ale i limonáda nebo zmrzlina), si lidé
mohli mimo jiné zakoupit i Misijní koláč. Byly to různé druhy pečiva –
od buchet a koláčů až po slané pečivo a pizzu, které napekli farníci z na-
šich farností – Nových Hradů, Horní Stropnice, Rychnova a Dobré
Vody, a pak bezplatně darovali k prodeji. Za jejich prodej se utržilo
3 137,- Kč a tyto peníze pošleme na podporu misií (materiální a du-
chovní pomoc mezi potřebnými – převážně v zahraničí – jižní Asie, Af-
rika, Jižní Amerika). V půl třetí odpoledne jsme mohli v klášterní
zahradě shlédnout v divadle Víti Marčíka juniora pohádku nejen pro
děti Královská moudrost.

Slavnosti byly zakončeny koncertem duchovní hudby v kostele sv.
Petra a Pavla. Účinkovali zde převážně rodáci z Novohradska – Ladi-
slava Polická (Suchánková), Jana Štorová, Jana Šulistová (Koubová),
Vladimír Čadek, Kristýna Fliegerová – a jejich hosté – Dagmar Kuba-
tová z Českých Budějovic a Jiří Balek z Gregoriánské scholy sv. Anny
v Českém Krumlově. Koncert připravil a uváděl pan Jaroslav Brácha,
učitel ZUŠ Trhové Sviny.

Klášterní slavnosti byly realizovány především díky nadšení a zápa-
lu mnoha dobrovolníků – od těch co vedli procesí na Dobrou Vodu,
přes kapelu z Heinrichsu a dobrovolné hasiče z Nových Hradů až po
maminky, které se staraly převážně o tvořivé dílny a mladé farníky, kte-
ří zajišťovali především občerstvení. Bez jejich pomoci a nasazení by
klášterní slavnosti neměly tu vřelou atmosféru a v takovém rozsahu by
je nebylo vůbec možné zaplatit. Velké díky patří také Jihočeskému kra-
ji, který podpořil Novohradské klášterní slavnosti finančně z dotačního
programu „Živá kultura 2009“. Nemalý dík patří i městu Nové Hrady,
KIC Nové Hrady a technickým službám za jejich pomoc a podporu.

Klášterní slavnosti 2009 na oslavu Panny Marie Bolestné jsou mi-
nulostí – kéž na ně zbude v našich srdcích příjemná vzpomínka.

Václav Švarc – správce Kláštera Božího Milosrdenství (foto klášter)
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Loučení s prázdninami na druhý pokus
Jak jsem psala v minulém čísle Novohrad-

ského zpravodaje, počasí v létě si s námi tro-
chu zahrávalo, a tak jsme se tentokrát loučili
s prázdninami až v září. No ale co, letos škola
také nekončila až posledního června, ale už
v polovině měsíce a nikomu to očividně neva-
dilo. Prostě mimořádné podmínky žádají mi-
mořádné činy.

Nejprve to sice na náměstí, kde byl pro děti
připravený program, vypadalo tak, že si asi
budou soutěžit mezi sebou sami pořadatelé.

Ale pak se přece jenom nějaké, zpočátku ostý-
chavé, děti objevily a postupně přibývaly a
získávaly odvahu k zapojení se do her. Trochu
víc je pak dokázala rozhýbat „slepá bába“,
před kterou se prostě muselo utíkat, no a na
konec slavila u dětí úspěch slibovaná a splně-
ná pěnová show. Podle celkem spokojených a
„odevzdaných“ pohledů rodičů se dalo odtu-
šit, že pěnovou show přijali statečně, že jsou
smíření s tím, že z kopice pěny se dítě vrátí až
se mu bude samotnému chtít a že nemá vý-
znam je příliš hlasitým nabádáním regulovat.
Prostě je nechali vydovádět v pěně do sytosti
a dopřáli jim užít si tuto bezprostřední a bláz-
nivou radost.

Takže, ačkoli s měsíčním zpožděním, ale
přesto posílám všem dětem následující přání
do školního roku 2009/2010: „Představte si,
že nový školní rok je také taková kopice pěny
a vy se do ní vrhněte se vší vervou a s radostí a
nebojte ničeho nového a neznámého, co v ní
naleznete. A ať máte ze všeho nového, co se
ve škole naučíte, stejně bezprostřední a bláz-
nivou radost jako z kopice pěny !“

K. Jarolímková (i foto)

Školní rok 2009/2010
Protože letošní hlavní prázdniny byly díky

rozsáhlým rekonstrukcím všech školních bu-
dov o něco delší, zase utekly jako voda. Čas
rychle utíkal i těm, kteří se na rekonstrukcích
podíleli. Ve školní družině a v budově 1. stup-
ně si party řemeslníků po celé léto „podávaly
dveře“.

1. září mohli naši malí školáci usednout do
nových lavic ve vesele vymalovaných třídách.
Jen stěží bývalé třídy poznávali.V každé byly
opraveny podlahy, nové lavice a židle ladily
s moderními skříňkami a dalším nábytkem,
byly instalovány nové tabule a elektrotechni-
ka. Došlo i na opravu výtahu a modernizaci
učebny výpočetní techniky.

Úpravy školního hřiště v Komenského uli-
ci přivítali určitě nejen žáci školy, ale také no-
vohradská sportovní veřejnost. U sportoviště
byly vybudovány nové šatny a sociální zaříze-
ní. Všechny akce byly realizovány v rámci
projektu „Modernizace budov a jejich zařízení
za účelem zlepšení kvality a dostupnosti vzdě-
lání v Nových Hradech“ s dotačními prostřed-
ky ve výši 5 641 656,- Kč.

Už v loňském školním roce byla z vlastní-
ho rozpočtu školy provedena částečná rekon-
strukce vnitřních prostor budovy 2. stupně.
Rekonstrukce proběhla před letními prázdni-
nami, a tak si i rodiče při posledních třídních
schůzkách pochvalovali pěkné prostředí, ve kte-
rém jejich děti získávají základní vzdělání (opra-
vené podlahy, výmalba podle návrhů žáků, nový
nábytek).

Během prázdnin se předělávala celá školní
kuchyně tak, aby vyhovovala přísným hygie-
nickým normám a počtu strávníků (podlahy,
voda, elektřina, odpady, obklady). Oprava byla
financována z rozpočtu školy (finanční pros-
tředky získává škola od města).

V rámci projektu „Rekonstrukce školní dru-
žiny“ se v této budově uskutečnila přestavba za
téměř 5 000 000,- Kč. Budova dostala novou
střechu, fasádu, byla provedena výměna oken.
Rekonstrukcí prošlo celé 1. patro – třídy, chod-
ba, soc. zařízení, šatny, vstup zabezpečený vi-
deotelefonem.

Ve školních budovách proběhly v krátkém
čase velké změny. Jejich cílem bylo vytvořit
prostředí, v němž by se žáci cítili příjemně,
mohli dobře pracovat, využívali moderní po-
můcky, vzdělávali se pomocí moderních me-
tod, rozvíjeli se a co nejlépe se připravovali na
život.

Vynaložených finančních prostředků a pra-
covního úsilí bylo mnoho. Všem, kteří se o mo-
dernizaci školy zasloužili, patří velký dík.

ZŠ N. Hrady

Poděkování Mgr. Zdeňku Chrtovi
u příležitosti odchodu do důchodu
Zaměstnanci školy, kuchyně, učitelé a žáci
Vám, vážený pane řediteli, děkují za dlouhole-
té působení na novohradské základní škole.
Všichni si velice vážíme toho, že jsme se tu
s Vámi mohli potkat. Oceňujeme nejen Vaše
hluboké znalosti, ale především Váš chápavý,
lidský a tolerantní přístup k lidem, v neposled-
ní řadě nezapomenutelný smysl pro humor.
Přejeme Vám v nové etapě Vašeho života mno-
ho zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody.

zaměstnanci ZŠ N. Hrady

Blahopřání
Zároveň si dovolujeme blahopřát panu Mgr.
Karlu Kříhovi ke jmenování do funkce ředitele
školy a přejeme mu mnoho pracovních i osob-
ních úspěchů.

zaměstnanci ZŠ N. Hrady

Školní družina informuje
Loňský školní rok pro nás proběhl ve zna-

mení stěhování. Nejprve jsme se stěhovali
do ZŠ, abychom propůjčili prostory mateřské
škole, podruhé zpátky a na konci roku nás
čekalo stěhování další, tentokrát s příjemnou
předzvěstí, že se vrátíme do nového. Ještě
na začátku prázdnin jsme nevěřili, že se
v září opravdu nastěhujeme. Ale stalo se
sice s týdenním zpožděním, ale opravdu
máme družinu NOVOU a BAREVNOU.
V družině proběhlo mnoho stavebních úprav
(nová elektroinstalace, radiátory a příslu-
šenství, nové umývárny, sborovnička, šat-
na a změnilo se nám jedno oddělení,
střecha a fasáda taktéž .) Pro nás je však dů-
ležité, že máme družinu veselou, plnou ba-
rev a v tomto příjemném prostředím se líbí
hlavně dětem! Vznikla nám tři oddělení,
zelené, červené a oranžové a i chodbu jde
využít, díky herním prvkům zabudovaným
přímo do dlažby – bludiště, twister a skáka-
cí panák. Během pár dnů také očekávám
předání nábytku do nově vzniklé šatny a
v příštím roce doufáme, že dojde k vybavení
oddělení novým nábytkem.

Ale abychom se nechlubili jenom tím co
máme, ale také co děláme. V tomto školním
roce opět proběhne celoroční hra zakončená
dvoudenním výletem, která má název „ Ev-
ropské putování s Neználkem“. Děti se také
mohou zúčastňovat kroužků, a to: Kuželky,
Aerobik, Výtvarný kroužek a Zpívání pro ra-
dost. Snažíme se, aby děti ve družině strávily
mnoho příjemných chvilek.

Na konec bych chtěla poděkovat všem,
díky kterým mohlo k renovaci školní druži-
ny dojít. Paní poslankyni Mgr. Bohdalové,
Městu Nové Hrady, panu starostovi Mgr. V.
Hokrovi a v neposlední řadě i panu řediteli
Mgr. Z. Chrtovi. Také mé velké díky patří
mým kolegyním, jejich manželům a rodin-
ným příslušníkům, díky kterým jsme se mohli
do družiny s dětmi vrátit tak brzy, protože bez
váhání obětovali volný víkend a věnovali ho
stěhování a úklidu prostor ŠD. Děkuji !

Vedoucí vychovatelka ŠD B. Vochosková
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Zprávičky ze školky
Po prázdninách se opět hlásíme s novými

zprávami ze školky.

Duhová školka prošla velkými změnami,
hlavně díky Městu Nové Hrady, jemuž se po-
dařilo získat finanční prostředky na kompletní
rekonstrukci hygienických zařízení pro děti.
Naše děti i dospělí to uvítali s nadšením.

Začátek školního roku jsme zahájili v plné
síle a elánu pestrým programem: 9.9.2009
jsme shlédli pohádku O veliké řepě. Po pro-
hlídce výstavy „Po stopách společné historie“
v zámku, kde si děti připadaly jako v pohádce,
jsme si vychutnali krásy zámecké zahrady.
Děti si užily velkou legraci v Ježčí školce s di-
vadlem Z bedny. Na první podzimní den se již
podruhé vydala třída žabiček na návštěvu do
městské knihovny. Moc se nám zde líbilo a
chtěli bychom tímto paní knihovnici Císařové
poděkovat za vřelé a milé přijetí a pěkný
program, který si pro děti připravila.

Pokud bude přát počasí, budeme chodit na
podzimní procházky po okolí s pozorováním
přírody a sběrem přírodnin.

Vaše školka (i foto)
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Nabídka aktivit pro školní mládež
Vážení rodiče,
vhodná aktivita žáků mimo vyučování je velmi důležitá. Jsme pře-

svědčeni, že o tomto tvrzení není nutné vůbec pochybovat. Předkládá-
me Vám proto přehled možností, které zájmové kroužky nebo aktivity
může Vaše dítě ve školním roce 2009 / 2010 navštěvovat.

Bližší informace rovněž získáte u vedoucích nebo koordinátorů,
kteří jsou uvedeni v následujícím seznamu. Doporučujeme rovněž vě-
novat pozornost informacím, které sdělují v NZ jednotlivé organizace a
instituce, protože v nich je uvedena nabídka dalších aktivit pro školní
mládež.

Děkujeme všem jmenovaným a zvláště řediteli ZŠ Mgr. Chrtovi za
jejich podíl na sestavení uvedeného přehledu. Zejména děkujeme všem
vedoucím a koordinátorům za jejich obětavou práci se školní mládeží.

Vilibald Rolínek, Humanitas, o.p.s.

1) činnost zájmových organizací
a) tělocvična ZŠ, Hradební 169

Název kroužku - organizace Vedoucí – paní, pan Den Začátek

atletika Pávek, Mgr. pondělí 13:30

cvičení rodičů s dětmi
– TJ

Horelicová,
Michaelová úterý 16:00

gymnastika Dorotovičová,
Tomášková pátek 17:00

gymnastika Tomášková středa 16:00

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf pondělí 16:30

karate – TJ Rusiňák David pondělí 19:00

karate – TJ Rusiňák David čtvrtek 16:00

karate – TJ Rusiňák David čtvrtek 18:00

b) tělocvična ZŠ, Komenského 30
Název kroužku - organizace Vedoucí – paní, pan Den Začátek

aerobik Tomášková pondělí 18:30

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf středa 17:00

gymnastika – TJ Rusiňák Rudolf pátek 17:00

hasiči Bandík čtvrtek 16:30

karate – TJ Balík, Novák úterý 17:00

karate – TJ Balík, Novák čtvrtek 17:30

košíková Plouhar, Kolář sobota 18:00

košíková Plouhar, Kolář pátek 18:30

volejbal Staňková,
Dorotovičová pondělí 15:30

2) ČSOP Nové Hrady
Název kroužku Vedoucí – paní, pan Den Začátek

Mladí ochránci přírody Starý L., Otenschhläger,
Starý P. pondělí 15:15

Mladí ochránci přírody Starý L., Otenschhläger,
Starý P. středa 15:15

3) Humanitas o.p.s. – aktivity se konají
v ZŠ Nové Hrady, Komenského ul. 30

Název kroužku Vedoucí- pan Den Začátek

šachy Rolínek, Mgr. středa 14:00

4) Základní škola Nové Hrady
a) druhá třída a třetí třída

Název projektu Koordinátor – vedoucí
– pan Zaměření projektu

Anglický jazyk hrou Schaffelhoferová, Mgr.,
Štajnerová, Mgr. motivace výuky Aj

b) pátá třída

Název projektu Koordinátor – vedoucí
– pan Zaměření projektu

Show must go on Rolínková, Mgr. motivace výuky Aj
třídní besídka

c) první stupeň ZŠ

Název projektu Koordinátor – vedoucí
– pan Zaměření projektu

Recyklohraní Rolínková, Mgr. environmentální
výchova

d) ZŠ Nové Hrady

Název projektu Koordinátor – vedoucí
– pan Zaměření projektu

Rekonstrukce stávajících
sportovišť Kříha, Mgr., zlepšení materiálních

podmínek pro výuku

e) ŠD ZŠ Nové Hrady

Název projektu Koordinátor – vedoucí
– pan Zaměření projektu

Putování po Evropě
s Neználkem

Vochosková, Cepá-
ková, Michaleová celoroční hra

f) žákovská knihovna ZŠ – 2. stupeň
Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek

práce s knihou Pelechová, Mgr. úterý 9:40

práce s knihou Pelechová, Mgr. čtvrtek 15:05

práce s knihou Pelechová, Mgr. pátek 7:40

g) pravidelná činnost
Název aktivity Vedoucí – paní, pan Den Začátek

doučování Aj Schaffelhoferová, Mgr. pondělí 7:00

doučování Čj Pelechová, Mgr. středa 7:00

doučování Čj Štorová, Mgr. pondělí 7:00

doučování Čj, M Knížová, Mgr. úterý 11.45

doučování M, F Rolínek, Mgr. středa 13:45

kroužek ručních prací Knížová, Mgr. čtvrtek 14:30

pěvecké duo Štorová, Mgr. pátek 7:00

příprava na přijímací
zkoušky Čj Pelechová, Mgr. středa 7:00

sborový zpěv DPS
Fermata Štorová, Mgr. středa 14:20

sborový zpěv DPS
Novohradský zvoneček Štorová, Mgr. pátek 13:25

zdravotnický kroužek Vítovcová, Mgr. úterý 13:25

h) činnost započne v termínech, které určí vedoucí nebo
koordinátoři

Název aktivity Vedoucí – koordinátor – paní, pan

dopravní soutěž Kříha, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Košková, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Kříha, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Rolínková, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Štajnerová, Mgr.

doučování – podle potřeby žáků Valenzová, Mgr.

kopaná – Mc Donalds Cup Kříha, Mgr.

Matematická olympiáda Rolínek, Mgr.

matematické soutěže Kříha, Mgr.

matematické soutěže – organizace Rolínek, Mgr.

Olympiáda Čj Pelechová, Mgr.

přírodovědné soutěže Vítovcová, Mgr.

příspěvky žáků do Novohradského
zpravodaje Rolínková, Mgr.

Pythagoriáda Rolínek, Mgr.

výtvarné soutěže Vítovcová, Mgr.



Podzimní novohradské

HRADNÍ SLAVNOSTI
Sobota 24. října 2009

10.00 – 16.00 hod.

Tradiční program s historickou tématikou.
podrobně najdete na plakátech nebo na www.hrad-novehrady.eu
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Základní umělecká škola Trhové Sviny
s podporou Města Trhové Sviny a Nové Hrady

pro vás připravila

6. ročník

přehlídky komorních souborů,

který se uskuteční 6. listopadu 2009 v sále kulturního domu v Trho-
vých Svinech a v sále Rezidence v Nových Hradech.
Obsazení souborů i repertoár je zcela libovolný. Přihlásit se mohou i
soubory neobvyklého složení, včetně folklórních, nebo souborů vě-
nujících se různým hudebním žánrům (jazz, swing…). Výkony bu-
dou hodnoceny diváckou porotou.

Časový limit: komorní hra 5 – 10 minut
soubory a orchestry 5 – 20 minut

� Harmonogram bude vypracován s ohledem na technické zázemí
sálů. V dopoledních hodinách jsou vystoupení určena školám a
v podvečer veřejnosti.

� Pro účastníky a jejich pedagogický doprovod bude zajištěn oběd.

� Účastnický poplatek činí 80 Kč na člena souboru a bude vybírán
při prezenci.

� Přihlášku zašlete elektronicky nejpozději do 10.10.2009 na adresu:
info@zustsviny.cz

V případě zájmu o další informace nás kontaktujte také na adrese:
ZUŠ Trhové Sviny, Sokolská 1052, PSČ 37401
tel.386 322 487, tel.,fax. 386 322 634

za ZUŠ Trhové Sviny Věra Kuthanová, ředitelka školy

V Trhových Svinech 10.11.2008

Zveme vás prožít radost
z práce vlastních rukou
Keramická dílna Kána při

Klášteru Božího Milosrdenství
v Nových Hradech vstupuje le-
tos do čtvrtého roku svého pro-
vozu. V loňském školním roce ji
navštívilo množství dětí v odpo-
ledních kroužcích, pravidelně
chodily předškolní třídy mateř-
ské školky v Nových Hradech,
naše lektorka dojížděla do ma-
teřské školky v Horní Stropnici a v Rakouském Harbachu. Také ra-
kouští a čeští dospělí měli svůj čas a prostor v dílně. Vše bylo zaštítěno
programem z Fondu malých projektů v rámci Operačního programu Cíl
3 s finančním příspěvkem z Evropské unie.

Pro letošní školní rok se bohužel přes veškerou snahu nepodařilo se-
hnat výraznější finanční pomoc, takže nezbývá, než provoz dílny ome-
zit a také zvýšit kurzovné. Neděláme to rádi, protože si dobře
uvědomujeme omezenou nabídku tvůrčích aktivit v našem regionu a
význam aktivního trávení volného času dětí i dospělých. Práce s kera-
mikou ovšem patří k těm finančně náročnějším koníčkům, a pokud se
nám nepodaří získat dodatečné finanční prostředky, je toto řešení jedi-
né možné.

Pro děti bude keramická dílna Kána otevřena každý čtvrtek od 15.30
do 16.30 hodin, pro dospělé také každý čtvrtek od 17.30 do 19.00 hodin.

Informativní schůzka pro rodiče děti a ostatní zájemce o keramické
kurzy bude ve čtvrtek 8.10.2009 ve výše uvedených hodinách.

Díky podpoře města Nové Hrady budou umožněny příležitostné
návštěvy pro předškoláky z mateřské školy v Nových Hradech a pro
děti z celého prvního stupně ZŠ Nové Hrady.

Dva kurzy uspořádáme i v domě s pečovatelskou službou, kde si se-
nioři budou moci vyrobit vánoční dárky. Děkujeme jménem všech, kte-
ří se budou moci takto výtvarně realizovat, za finanční podporu městu
Nové Hrady.

Lektorka dílny také navštíví mateřskou školu v Horní Stropnici, zde
se obec také podílí na pokrytí finančních nákladů.

Přejeme všem radost z tvůrčí práce a smysluplného využití volné-
ho času. Klášter Božího Milosrdenství

Společnost Rožmberk o.p.s.

a kovář Daniel Černý

Vás zvou v sobotu
dne 24.10.2009

do Novohradské kovárny,
která se zapojí do Jihočeského projektu

Den otevřených ateliérů
s doprovodným programem nazvaném

B R A M B O R O V Á N Í
Během této akce se můžete seznámit

s díly, která vznikla v minulých letech v No-
vohradské kovárně.

Jako doprovodný program bude připra-
vena výstavka o krajině: „Lidé a jejich
krajina“.

Pro návštěvníky bude připravena ochut-
návka tradičních bramborových jídel regi-
onu a tvůrčí dílny nejen pro děti.

Návštěvu kovárny lze spojit s návště-
vou „Podzimních hradních slavností“.

ZO KSČM zve všechny děti
na 2. ročník

DRAKIÁDY,
která se uskuteční

v sobotu dne 24.10.2009
od 14.00 hod.

v prostoru Vilová čtvrť
u rybníka Olejový

Soutěže:
O nejkrásnějšího draka

O nejhezčího draka – vlastní výroba
O nejlépe létajícího draka – děti do 10 let
O nejlépe létajícího draka – děti nad 10 let

O nejvýše létajícího draka

Ceny, doprovodný program
a občerstvení připraveno

Vezměte s sebou i své rodiče!

Mladí Ochránci Přírody Nové Hrady

zvou všechny děti, kamarády a rodiče

na 5. ročník

DRAKIÁDY,
která se bude konat

v sobotu 17.října 2009
od 10.00 hodin

u rybníka Viláku za městem

Hlavní soutěž „O nejlepší ručně vyrobenou
létající maketu živočicha“.

Ale přijďte všichni se vším, co máte k létání!

Hostem Drakiády bude i Rádio Blaník s dal-
šími soutěžemi, občerstvením, prodejními
předměty a draky.

Country muzika, pořadatelé a hosté Rádia
Blaník se těší na všechny návštěvníky Dra-
kiády.
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Vernisáž  výstavy obrazů K. Chalupského
Poslední zářijový pátek 25.9.2009 se v Koželužně uskutečnila vernisáž výstavy obrazů

pana Karla Chalupského. Vernisáž o to milejší, že vystavující autor je jeden z místních oby-
vatel a s nápadem či nabídkou na uspořádání výstavy přišel sám na naše kulturní a informač-
ní centrum. Bylo to sice tak trochu z „hecu“, jak na sebe pan Chalupský prozradil, ale první
reakce již na vernisáži ukázaly, že to byl nápad dobrý.

Koželužna byla plná hostů, které tvořili především známí a spoluzaměstnanci pana Cha-
lupského, ale také lidé, kteří naše kulturní aktivity navštěvují pravidelně. V programu verni-
sáže vystoupili i žáci ZUŠ N. Hrady s panem učitelem Jaroslavem Bráchou. Doufáme, že
všechny hosty výstavy obrazů s novohradskými krajinami potěšíme a příjemně zpestříme
část měsíce října, tedy do 18.10.2009.

Ještě jednou děkuji panu Chalupskému, že nám přišel s důvěrou „naproti“, protože každý
kladný kulturní „skutek a počin“ pro novohradské klima je vítán. K. Jarolímková

Tvůrčí Ateliér
Koželužna nabízí
� Malování pro děti

Malování a další tvůrčí techniky vhod-
né pro děti ze základní školy. Ačkoli se
jedná o pravidelnou činnost, mohou děti
do ateliéru přicházet i v průběhu roku.
Malujeme každou středu od 14.00 hod.
do 17.00 hod.
Malování vede K. Jarolímková
Poplatek 10,-Kč/1 hod. na výtvarný ma-
teriál
Všimli jste si o posledním zářijovém ví-
kendu krásně pomalované dřevěné stojny
na cestě k hradu? Tak tu společně poma-
lovaly děti v Koželužně během prvních
zářijových „malovaných“ schůzek.

� Orientální tance pro děti
Tancování v rytmu orientu a další pohy-
bové cvičení pro děti ze základní školy.
Tancujeme každý čtvrtek od 15.00 hod.
Tancování vede Jana Pupavová
Zdarma. Děti budou v průběhu školního
roku vystupovat na akcích pořádaných
KIC N. Hrady.

Kontakty a další informace o aktivitách
v Koželužně na KIC Nové Hrady,

tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz

Dny otevřených ateliérů
v sobotu 24. a v neděli 25. října 2009
Umělci,architekti, řemeslnící, malíři oteví-
rají své ateliéry veřejnosti. Otevřené bu-
dou i některé galerie v Jihočeském kraji.

Výtvarné umění má nevýhodu oproti
hudbě nebo divadlu v tom, že divák nepři-
jde tak často do kontaktu s tvůrcem, gale-
rijní prostory ne vždy přejí rozhovoru.
I právě proto organizuje Jihočeský kraj,
Bazilika o.p.s. a Kulturvernetzung Dolní
Rakousko v rámci česko-rakouského pro-
jektu Kulturní most akci Dny otevřených
ateliérů. Výtvarníci a umělečtí řemeslníci
zpřístupní svá tvůrčí zázemí a nabídnou
své práce, ale i sebe k trochu jinému setká-
ní s uměním. Návštěvníci si budou moci
vyzkoušet některé techniky i prakticky.
K účasti byli vyzváni umělci působící na
území jižních Čech, účastní se amatéři
i uznávaní profesionálové. Nejdříve pro-
běhnou Dny otevřených ateliérů 17. a
18. října v Dolním i v Horním Rakousku a
o týden později budou následovat jihoče-
ské, 24. a 25. října. Pro zájemce budeme
pořádat vzájemné cesty za uměním do Ra-
kouska a jižních Čech, budeme mít k dispo-
zici průvodce, který je profesionální teoretik
v oblasti výtvarného umění. Přejeme všem
mnoho nových a tvůrčích setkání, povzná-
šejících rozhovorů o umění a příjemných
chvil.

Do Dnů otevřených ateliérů se zapojila
i Vladislava Zítová – Jirásková, kterou

můžete navštívit a shlédnout její výstavu

24. - 25. 10. 2009, 10 – 15 hod.
v Nových Hradech v Koželužně

Další informace o Dnech otevřených
ateliérů  na www.kulturní-most.cz

KIC Nové Hrady zve na

výstavu obrazů

Karla Chalupského
„Novohradské krajiny“

výstava bude v říjnu otevřena:
ve středu 14.00 – 17.00 hod.
v neděli 13.00 – 17. 00 hod.

v Koželužně N. Hrady

vstupné dobrovolné

Výstavu lze navštívit i po předchozí
domluvě v jinou dobu –

tel. 386 362 195, 602 150 208

Navštivte
KOŽELUŽNU
a nahlédněte do jejích prostor

Můžete si prohlédnout:

� Výstavu obrázků dětského
Ateliéru Koželužna, který
vedla v loňském školním roce
výtvarnice Vlaďka Zítová
každou středu od 14.00 do 17.00 hod.

� Výstava obrazů
Karla Chalupského
z Nových Hradů
Novohradské krajiny
výstava otevřena:
od 26. 9. 2009 do 18. 10. 2009
středa (14.00-17.00 hod.)
a neděle (13.00-17.00 hod.)
nebo po předchozí domluvě i jiný ter-
mín (na tel. 386 362 195, 602 150208)

� 24. a 25. 10. 2009
Dny otevřených ateliérů
Umělci, architekti, řemeslnící, malíři
otevírají své ateliéry veřejnosti. Otev-
řené budou i některé galerie v Jihoče-
ském kraji.
Další informace na:
www.kulturní-most.cz

Vstup na výstavy v Koželužně:
dobrovolné
Další info na KIC Nové Hrady,
tel. 386 362 195, kic@novehrady.cz
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OHLASY K VÝSTAVĚ
Po stopách společné historie

Novohradský zámek hostí od poloviny srp-
na ve svých reprezentativních prostorách vý-
stavu nazvanou „Po stopách společné historie“,
kterou připravilo Město Nové Hrady ve spolu-
práci s Jihočeskou univerzitou a Böhmerwal-
dmuseem Wien. Pro veřejnost je to příležitost
zavítat nejen do zámeckých sálů, ale především
opět nahlédnout do historie našeho města a No-
vohradska, zamyslet se nad soužitím česky a
německy hovořících obyvatel, vzpomenout za-
jímavé lidské osudy a připomenout si události,
které ovlivňovaly zdejší život.

Již po svém otevření zaznamenala výstava
velký ohlas mezi místními i turisty. Velký zá-
jem o výstavu projevily také veřejné sdělovací
prostředky. V novinách se tak objevily články
popisující projekt a především hlavní lákadla
výstavy. Reportáže natočily i celostátní a regio-
nální televize a rozhlasové stanice. Na základě
této mediální reklamy pak výstavu navštívilo
mnoho zájemců z blízkého okolí a zaznamenali
jsme i organizované skupiny, které se do naše-
ho města za výstavou vypravily. Potěšující je
též zájem škol, které výstavu využívají jako
podklad pro výuku.

Díky osobním setkáním ale i ze zápisů
v knize hostů je možno konstatovat, že výsta-
vu zatím hodnotili návštěvníci velmi kladně.
Nejen místní ale i zahraniční návštěvníci oce-
ňují zejména objektivní popsání naší minulos-
ti, široký záběr výstavy a velmi zajímavé
interaktivní exponáty. Největší zájem se sou-
střeďuje okolo unikátního modelu Novohrad-
ských hor, počítačové projekce Žofínského
zámečku, expozice novohradského skla, sta-
rých fotografií a novohradských razítek. Mno-
zí místní návštěvníci si též v klidu listují ve
starých školních kronikách, kde si mohou při-
pomenout svá školní léta.

Jedním z cílů celého projektu je vyhledává-
ní dalších materiálů, dokumentů a fotografií
týkajících se novohradské historie. Díky náv-
štěvě některých rodáků se již nyní objevují
nové předměty a fotografie, které postupně
doplňujeme do výstavy i na internetové strán-
ky projektu. Zároveň prosíme případné maji-
tele historických dokumentů, kteří by byli
ochotni další materiály či exponáty zapůjčit
(nebo třeba jenom ofotit), aby nás kontaktova-
li a přispěli tak k rozšíření poznání naší minu-
losti.

Výstavu lze navštívit denně od 9 do 17 ho-
din a potrvá až do 30. října. Zveme proto
všechny místní i přespolní k její návštěvě.

Níže uvádíme několik ohlasů z návštěvní knihy:
19.8.2009

Dnes jsme shlédli výstavu o společném sou-
žití Čechů a Němců v česko-rakouském po-
hraničí a velice se nám – dospělým i dětem
– líbila. Je moc pěkně zpracovaná, poučná a

klobouk dolů všem, kteří se podíleli na
jejím uspořádání. Všem přejeme hlavně
zdravý rozum, aby už jsme všichni v bu-
doucnu táhli za jeden provaz bez ohledu
na to, jakým jazykem mluvíme. Přejeme
všem krásné léto. (J. a L.V., Mariánské
Lázně)

24.8.2009
Výstava je vynikajícím výhledem do bo-
haté historie lidských a přírodních osudů
formovaných ušlechtilými i ničivými zá-
sahy různých jedinců. Dík autorům ex-
pozice. Skvostné je plastické vytvoření
reliéfu Novohradska. (L.K.)

28.8.2009
Velice zajímavě podaná historie regionu.
Výstava by měla najít stálé místo. Děku-
jeme p. Koželuhovi za příjemný výklad a
doprovod expozicí. (V.P.)

28.8.2009
Děkuji všem nadšencům a patriotům za
uspořádání krásné výstavy. (P.K.)

30.8.2009
Báječný nápad přiblížit společnou histo-
rii obou národnostních skupin na tomto
území. Díky pádu posledních hraničních
překážek se znatelně ulehčilo možnosti
vzájemného potkávání. Doufejme, že
všechny malé kroky povedou ke stále
většímu společnému cíli, který povede k
míru a přátelství. Budoucí generace nám
za to poděkují. Na úspěch a, doufejme,
na lepší politiku! (L. a A.S., Mnichov)

1.9.2009
Za tuto velice zdařilou výstavu patří dík
všem iniciátorům a organizátorům. Zde
nezbývá, než použít známé rčení „Prav-
da vítězí!“ Někdy to ale trvá dlouho.
Věřím, že mnoho Čechů a Němců, res-
pektive německy mluvících lidí, tuto vý-
stavu navštíví, což navzájem povede
k lepšímu poznání, porozumění a větší-
mu respektu. Na přátelštější budoucnost
ve společném světě Evropy! (H.S. Ně-
mecko, rodačka ze Štiptoně)

2.9.2009
Děkujeme za velmi silný zážitek z výsta-
vy. Model Novohradských hor je velko-
lepý. (M.U., Říčany u Prahy)

16.9.2009
Velice zajímavá výstava – dobrý základ
pro společnou budoucnost Čechů a Ra-
kušanů! (H.K., Vöcklabruck)

23.9.2009
Velmi pěkná výstava, dává objektivní
pohled do minulosti překrásného kraje.
(P.K.)

Realizátoři výstavy

Okénko do knihovny
Lentilka pro dědu Edu – Ivona Březinová

Příběh o malém Honzíkovi a jeho pradě-
dečkovi Edovi, který trpí Alzheimerovou ne-
mocí, velice citlivě zachycuje problematiku
stárnutí a péče o staré nemocné rodinné pří-
slušníky. V propojení osudů dědy a pravnuka
nenásilnou formou seznamuje s problémy celé
rodiny. Pro děti od 6 let

Holky na vodítku, Jmenuji se Ester,
Jsem gamblerka – Ivona Březinová

Ester je dívka z početné rodiny, kde se sice
všichni mají rádi, ale nikdo se o nikoho příliš
nestará. Ester doma pociťuje nedostatek sou-
kromí, a navíc se upne k myšlence mít vlastní
peníze. Čím dál víc začne využívat kamarád-
ského pohostinství rodinného přítele, majitele
baru a herny, a od první nesmělé výhry se
rychle propadá do závislosti na hracích auto-
matech. Už ji nic nezastaví!

Další Holky na vodítku jsou: Alice – nar-
komanka, Martina – bulimička

Pro mládež od 14 let

Rytíř zelené růže – Zuzana Koubková
Je konec srpna roku 1278. V bitvě na Mo-

ravském poli zahyne král železný a zlatý a
v českých zemích zavládne bezvládí a chaos.
Zoufalá královna Kunhuta nedokáže obnovit
pořádky v zemi ani ochránit syna a následníka
trůnu Václava. Drží ho v zajetí Ota Branibor-
ský a požaduje za chlapce vysoké výkupné.
Kunhuta se uchýlí do Hradce, opuštěná, ne-
šťastná a takřka bez prostředků. Má pocit, že
svět kolem ní zčernal. Ale jen do okamžiku,
kdy se na hradě objeví nadpozemsky krásný
rytíř s nepoddajnou hřívou dlouhých vlasů a
nezkrotným temperamentem. Čaroděj Záviš
z Falkenštejna.

Hlídej si svou holčičku! – Zdenka Hamerová
Gita žije běžným životem, který jí však

komplikuje její vlastní matka neustálým dozo-
rem. Rozepře ukončí až společný strach o Gi-
tinu dcerku, kterou někdo sleduje. Situace se
ještě zkomplikuje poté, co zmizí Gitina nej-
lepší kamarádka.

Jeden okamžik v čase – Helena Babická
Romantický příběh současné mladé ženy,

která se při návštěvě Paříže přenese v čase do
doby Ludvíka XIV. Na knihu navazuje Me-
dailon krále Slunce.

Liána smrti – Jarmila Loukotová
Dobrodružný román z pralesů v povodí

Amazonky. Dynamickým motivem tohoto
příběhu je liána smrti, tajemná pralesní bylina,
představující zázračný lék i prudký jed, bylina
za daných okolností žádoucnější než zlato.
Pod rouškou mecenáše a v masce korektního a
uhlazeného muže snaží se bezcharakterní dob-
rodruh zneužít vědecké expedice úspěšného
vědce-cestovatele k získání této byliny.

Kruté příběhy z české historie – Pavel Toufar
Z dochovaných dobových záznamů se

můžeme podívat do historie 16. a 17. století a
podrobně se seznámit s procesem s vrahy ven-
kovského šlechtice a s čarodějnickými procesy
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

D. Císařová, knihovniceEvropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj
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Symbolické zavírání letní turistické sezony
provázel pestrý program i krásné počasí „Babího léta“

I letos připravilo novohradské „íčko“ prog-
ram, který měl symbolicky zavírat letní turistic-
kou sezonu 2009. Otázku „Proč?“ předpokládám
už snad nemusíme pokládat, neboť Nové Hrady a
Novohradsko jsou s cestovním ruchem už něko-
lik let úzce spojené.

Letošní program nebyl opět sestavený
pouze tak, aby pomyslné „turisticko - sezónní
dveře“ zavírali jenom návštěvníci a hosté, ale
aby si trochu svátečněji naladili poslední záři-
jový  víkend  i novohradští obyvatelé.

Prodloužený víkend předznamenala už pá-
teční vernisáž výstavy obrazů pana Karla Cha-
lupského v Koželužně. Příjemnou atmosféru
vytvořil jak sám autor obrazů, který mluvil
otevřeně a upřímně o své zálibě v malování,
tak i přítomní hosté, kterých bylo opravdu ne-
málo.

Na druhý den, tedy na sobotu 26.9., se
mohli těšit všichni milovníci pěší turistiky, ne-
boť pro ně bylo připraveno společné putování
na Mandlstein. Díky tomu, že s nimi na trase
byl skvěle připravený průvodce pan Milan
Koželuh, mohl si každý putování pěkně vy-
chutnat a zároveň se dozvědět i řadu informa-
cí o navštívené oblasti.

Sobotní večer patřil naopak všem, kteří si
rádi zatancují a pobaví s přáteli při hudbě.
K tomu všemu byla příležitost v Hotelu Máj
na Václavské zábavě s malým dárkem v po-
dání taneční skupiny orientálních tanečnic
z Českých Velenic. Tentokrát hrála k tanci ka-
pela MIDI z Tábora, u nás poprvé, a byla hu-
debně i pěvecky opravdu dobrá.

Na nedělní odpoledne byl naplánovaný
koncert zpěvačky Pavlíny Jíšové a její kapely.

Místem koncertu bylo hradní nádvoří, které
dodá každé podobné akci ještě i osobitou at-
mosféru a dobrou akustiku. Místní i přespolní
milovníci folku si tedy mohli přijít na své.

Po všechny tři dny byly pro veřejnost
otevřeny výstavy v Koželužně a Buquoyská
hrobka, což využilo poměrně velké množství
návštěvníků.

V pondělí ještě mozaiku nabídky prodlou-
ženého víkendu doplnil tradiční Výlet za hum-
ny, který pořádala místní organizace ČSOP.
Výletní autobus zaplnili především děti a ro-
diče z Nových Hradů a Horní Stropnice.

A ještě důležitý vzkaz: děkuji všem pořa-
datelům a dobrovolníkům, kteří „přiložili ruce
a svoji energii“ k zajištění výše popsaného
programu.

za KIC N. Hrady Květa Jarolímková (i foto)

Jak byste hodnotili uplynulou letní turistickou sezonu?
Letní turistická sezona skončila, zapomeňte. Anebo vyhodnoťte?

Jsem přesvědčená o tom, že pokud bych nyní napsala za „íčkaře“
zhodnocení letní turistické sezony z našeho pohledu, byla bych možná
napadnuta, že to není vůbec objektivní. A ani bych se kvůli tomu nepře-
la. Udělat objektivní a především komplexní posouzení a zhodnocení
čehokoli je opravdu nesnadné. Pokud vidíme určitou skutečnost a věc
pouze ze svého úhlu a ne z několika dalších, je až nebezpečné cokoli
tvrdit. Navíc některé věci jsou těžko měřitelné (často ty opravdu důle-
žité) a některé bych si bez vlastní zkušenosti s danou problematikou ani
netroufla hodnotit.

A tak to pro tentokrát můžeme vyzkoušet jinak. Naše informační
centrum pořádalo během tohoto roku několik poznávacích výletů po
našem regionu i po jiných turistických regionech v Čechách. Měli jsme
tak příležitost srovnávat co a jak dělají jinde, jaké služby, akce a aktivi-
ty nabízejí turistům, jaký obraz o regionu nabízejí informační materiá-
ly a jaká je skutečnost, co kde dělají pro podporu a rozvoj cestovního
ruchu, vyptávali jsme se a naslouchali od těch, co se turistikou živí. To
vše by se dalo shrnout do několika „obecných“ pravidel, která s prů-
myslem zvaným cestovní ruch souvisí. My vypíchneme jenom některá,
co jsme si „nastřádali“ na našich poznávacích výletech a necháme Vás
o nich přemýšlet.

Řídit se následujícími instrukcemi je prosím naprosto dobrovolné.

Tak a nyní malý pokus: představte si naše město a náš region a to
dejte do určitého srovnání s níže napsaným „desaterem“a můžete si
hned vyhodnotit (podle sebe pro sebe) jak na tom jsme.
(zkratka CR = cestovní ruch)

1. Místní správa a samospráva ví o existenci odvětví zvané cestovní
ruch.

2. Pokud se místní správa a samospráva shodne na tom, že jejich město
či oblast jsou pro CR vhodná a výhodná, podporuje jej ve svých plá-
nech a strategiích, které postupně naplňuje.

3. Místní správa a samospráva podporuje CR dle svých možností fi-
nančně, materiálně a personálně.

4. Místní správa a samospráva chápe problematiku cestovního ruchu
komplexně, je ochotna jednat a spolupracovat s dalšími městy v tu-
ristické oblasti.

5. Místní správa a samospráva ví jak spolupracovat a spolupracuje
s dalšími podnikateli v cestovním ruchu, protože ví, že to je obou-
stranně prospěšné.

6. Podnikatelé v cestovním ruchu a poskytovatelé služeb jsou ochotni
jednat a spolupracovat s místní správou a samosprávou, protože ví,
že je to oboustranně prospěšné.

7. Subjekty, které mají zájem o rozvoj CR, se podílejí finančně na společ-
né propagaci místa či regionu (propagační materiály, veletrhy CR).

8. Propagované služby a aktivity v propagačních materiálech odpoví-
dají skutečnosti a neklamou potencionální návštěvníky.

9. Služby cestovního ruchu jsou kvalitní (čisté ubrusy v restauracích,
milý personál, pestrá i originální nabídka ve stravování, …) a do-
stupné (otvírací doba, fungující kontakty, …).

10. V informačních centrech pracují lidé, kteří znají dobře region, mají
přehled o službách CR, pravidelně komunikují s poskytovateli služeb
CR, shromažďují důležité sezónní i aktuální informace, vytvářejí nabíd-
ku akcí a aktivit, pořádají akce a aktivity na podporu cestovního ruchu.

K. Jarolímková

Václavská zábava a kapela MIDI Dárek pro všechny Václavy
Účastníci vycházky před kaplí na Mandelsteinu

(foto M. Koželuh)
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VÝSTAVA
CHRYZANTÉM

na tvrzi ŽUMBERK
u Nových Hradů
� ovoce a zelenina
� suchá vazba květin
� poradenská činnost

ve dnech 17. – 18.10.2009
od 9.00  do 16.00 hod.

(bezbariérový přístup)

Český svaz chovatelů
základní organizace

H O R N Í S T R O P N I C E
Vás

srdečně zve

k návštěvě výstavy
králíků - holubů - drůbeže

která se koná v chovatelském
areálu u kostela

Otevřeno:
Sobota: 31.10.2009  od 8 - 18 hodin
Neděle: 1.11.2009 od 8 - 12 hodin

Srdečně zvou pořadatelé

Informace: ambrozjiri@seznam.cz,
mobil 606 882 226 nebo 776 512 864

JIHOČESKÝ KOMPAS
Veletrh turistických zážitků,

možností a vizí
Cestujete rádi? Zajímá vás co se děje

v Jižních Čechách a sousedních regionech?
Hledáte tipy kam vyrazit o víkendu na vý-
let? Chcete vyhrát některou ze zajímavých
soutěží?

Pak přijeďte ve dnech

8. – 10.10.2009
do Domu kultury Metropol
v Českých Budějovicích
Vstup zdarma

Otevírací doba:
čtvrtek 8.10.2009, 12.00 – 18.00 hod.
pátek 9.10.2009, 9.00 – 18.00 hod.
sobota  10.10.2009, 9.00 – 16.00 hod.

JÓGA
S E M I N Á Ř + C V I Č E N Í

Na téma:

„Člověk jako energetický systém. Myšlenky, emoce a vztahy
jsou energetické události, ale námi ovlivnitelné. Jak ?“

To se pokusíme probrat, prodiskutovat
a svými zkušenostmi doplnit při našem setkání.

24.-25.10.2009 ZŠ Komenského ulice, Nové Hrady
Cvičitelé: Helena Kratochvílová, Jiří Švec

Cena: 500,-Kč

Podrobný program a závazná přihláška
na seminář u p. Zdeňky Vaněčkové v N. Hradech, tel. 723 219 387

KAPLICE
� 17. září - 9. října

9.00 – 16.00 hodin
VÝSTAVA: HRVOJE ŠERCAR
Výstava předního chorvatského výtvarníka,
který od roku 1960 samostatně vystavuje
v nejpřednějších chorvatských i světových
galeriích.
Kromě volné tvorby je autorem řady diva-
delních scénografií, ilustrací knih i animo-
vaného filmu.
Výstavní síň, kulturní dům Kaplice

� 14. října, středa
od 19.30 hodin
DRAHOUŠEK ANNA
Komedie o tom, co se stane, když si záletní
manželé přivedou domů každý svého dra-
houška. Ještě, že služka Anna má tolik dů-
vtipu a situaci zvládne! Nakonec jsou
spokojeni všichni. Hrají: Martina Hudeč-
ková, David Prachař, Linda Rybová, Saša
Rašilov, Vanda Hybnerová. Předprodej
v infocentru /130,- Kč/, tel. 380 311 388
Kulturní dům Kaplice

� 17. října, sobota
9.00 – 16.00 hodin
PLASTIKOVÍ MODELÁŘI
Soutěž a výstava špičkových modelů aut,
lodí, ponorek, letadel, vojenské techniky a
figur.
K vidění bude i unikátní sbírka miniatur-
ních modelů v lahvích.
Kulturní dům Kaplice

� 3. října, sobota (10., 17., 24. října)
od 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZ ZÁKLADNÍ
Kulturní dům Kaplice

ŘÍJEN
(přesné datum bude upřesněno)

KŘEST KNIHY
„KAPLICKÝ POUTNÍK“
Nová kniha o Kaplicku, 16 procházek, při
nichž se dozvíte mnoho o historii, pověs-
tech a zajímavostech tohoto regionu na sa-
mém jihu Čech.

Kulturní dům Kaplice

WELLNESS HOTEL REZIDENCE

PŘIJME NA HPP PRACOVNÍKY NA POZICE:

INFORMACE Z REGIONU

� RECEPČNÍ

Pro obě pozice je nutná znalost německého
jazyka na běžné komunikační úrovni, zna-
lost druhého světového jazyka výhodou

� REFERENT OBCHODNÍHO ÚSEKU

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

Nabízíme:
− odpovídající mzdové zařazení− stabilní zázemí
− možnost profesního růstu− zaměstnanecké výhody



Sobota 3.10.2009 20.00 hod.

� Admirál
Snímek nejenom že otevírá ne příliš oslavova-
nou kapitolu ruských dějin – boj proti bolševi-
kům, ale váže se také k událostem provázejícím
vznik Československa. Když totiž Kolchak pr-
chal před rudou armádou na Sibiř, jeho vlak se
zlatým carským pokladem střežili českosloven-
ští legionáři. Ti údajně podvedli autoritářského
admirála a zlato v hodnotě půl miliardy skonči-
lo v tehdejší Legiobance.
Válečné drama, české titulky,
přístupný od 12 let, 124 min., 55,-Kč

Středa 7.10.2009 20.00 hod.

� Jak se vaří dějiny
Bez kuchařů ztrácí armáda svoji sílu a tedy
svůj smysl. Vojenští kuchaři vždy ovlivňovali
náladu a výkon vojáků a svými vařečkami tak
mohli mít vliv na celé dějiny lidstva.
Dokument, česky, přístupný,
88 min., 55,-Kč

Sobota 10.10.2009 20.00 hod.

� Jménem krále
Píše se 13. století. Království českému a mar-
krabství moravskému vládne Přemysl Otakar
II. Na zásnuby, které mají usmířit dva znesvá-
řené rody odjíždí Oldřich z Chlumu. Cestou na
hrad narazí na mrtvolu oloupeného a přepade-
ného kupce. Během slavnostní hostiny, pořá-
dané na jeho počet, je zavražděn purkrabí.
Kdo stojí za podivnými vraždami a jaká je
mezi nimi souvislost?
Hrají: Karel Roden, Klára Issová, Jan Kanyza,
David Prachař a další
Historické drama, česky, přístupný,
77 min., 55,-Kč

Středa 14.10.2009 13.45 hod. a 17.00 hod.

� Transformers – Pomsta poražených
Mimozemští roboti měnící se v pozemská auta
jsou zpátky. Co se zdálo být riskantním podni-
kem, se pod vedením předního hollywoodského
bouráka Michaela Baye proměnilo v počátek
potenciálně velmi úspěšné série, která právě
teď píše svou druhou kapitolu. Jak už to tak
u pokračování chodí, druzí Transformers mají
být akčnější, napínavější a zábavnější. To při
vzpomínce na první díl vyvolává otázku, zda
to vůbec jde.
Akční sci-fi, český dabing, přístupný,
145 min. 55,-Kč

Středa 14.10.2009 20.00 hod.

� Karolína a svět za zavřenými dveřmi
Dva báječní muži s fantazií – N. Gaiman a H.
Selick a třetí rozměr. Kombinace těchto fakto-

rů stvořila temnou pohádku a dobrodružný pří-
běh, který vzdáleně připomíná Alenčinu vý-
pravu do světa za zrcadlem.
Animovaný fantasy, české titulky, přístupný,
101 min., 55,-Kč

Sobota 17.10.2009 20.00 hod.

� Po přečtení spalte
CIA veterán Malkovich dostane výpověď
z práce kvůli nadměrnému pití alkoholu a ne-
napadne ho nic lepšího, než svůj splín rozpus-
tit ve vzpomínkové knize. Rukopis se čirou
náhodou dostává do rukou dvou bezohled-
ných zaměstnanců místní tělocvičny (B.Pitt a
F. McDormand), kteří si sečtou jedna a jedna
a pokusí se Malkoviche v domění, že jde o taj-
né vládní materiály, vydírat. Do případu se
mimo jiné nachomýtne ještě vyšetřovatel a zá-
letník Clonney. A jak bývá u Coenu zvykem,
co se má stát, stane se, ale k překvapení postav
i diváků trochu jinak, než by očekávali a to
díky přehmatům a zábavných nedorozumění.
Režie: Joel a Ethan Coenovi
Krimi-komedie, české titulky,
přístupný od 12 let, 96 min., 55,-Kč

Středa 21.10.2009 20.00 hod.

� Operace Dunaj
Lidovka „Ta naše hospoda je pěkně stavěná“
hostům v malé české hospůdce pořádně zhořk-
la poté, co do ní naboural tank. Zbloudilý a za-
staralý polský vehikl, účastník srpnové invaze
nepřátelsky naladěných spřátelených vojsk.
Příběh z 21. srpna 1968, který měl nečekaně
zábavný rozměr. Úspěšný polský divadelní
režisér Jacek Glomb pod odborným dohle-
dem Jiřího Menzela stvořil komediální pří-
běh o jednom ostře sledovaném polském
tanku, který se střetl s českou realitou.
Tragikomedie, česky, přístupný,
104 min., 55,-Kč

Sobota 24.10.2009 20.00 hod.

� Předčítač
Na základě oceňované novely přichází příběh
lásky, tajemství i soucitu z území poválečné-
ho Německa. Když patnáctiletý Michael
Berg ochoří spálou, zachrání ho po cestě ze
školy dvakrát starší Hanna. Časem se tito dva
nečekaně, ale o to víc vášnivě, sblíží, ale pou-
ze do doby, než Hanna záhadně zmizí. O osm
let později Michale, nyní mladý právník, který
sleduje nacistické poválečné procesy, potká
svojí lásku znovu a za jiných okolností. Hanna
je obžalována za hrůzný zločin a odmítá obha-
jobu.
Drama, české titulky, přístupný od 12 let,
124 min., 55,-Kč

Středa 28.10.2009 20.00 hod.

� Klíček

„Tak kde, u mě ani u tebe doma to nejde, tak
kde?“ zlobí se lehce namachrovaný Jakub na
svou přítelkyni. Ještě neví, že dnes opuštěné
vězení v centru Uherského Hradiště, do které-
ho vlezou, aby si trochu užili, není tak úplně
prázdné.
„Co sakra chcete vědět?!“ řve Jakub při výsle-
chu na policii o několik hodin později. Právě
prodělal cestu časem, když se z ospalé prázdni-
nové nudy léta roku 2009 přesunul do brutální
atmosféry komunistického žaláře z padesátých
let minulého století. Jemu se cestu do civilizova-
né současnosti nalézt podařilo, jenže jeho holka
tam zůstala. Ve zdech vězení, v epicentru kru-
tých výslechů doprovázených bitím a mučením.
Dokáže ji zachránit, nebo se neplánovaně přidá
k obětem zvůle komunistického režimu?

Český thriller, přístupný od 12 let,
69 min., 55,-Kč

Sobota 31.10.2009 20.00 hod.

� Muži v říji

Mouřínov je malá moravská díra. I silnice tam
končí. A protože Mouřínováci chtějí být „prů-
jezdní", musí vymyslet plán, jak sehnat větší,
než malé množství asfaltu na její pokračování.
Klíčem k úspěchu má být Franta, introvert,
mudrlant a zmatkař. Ale především mistr re-
publiky ve vábení jelenů. A tak nápad uspořá-
dat v Mouřínově Mistrovství Evropy ve
vábení jelenů za účasti premiéra je jedinou
možnou cestou k vysněné silnici. Starosta se
chystá na svou diplomatickou misi a Franta se
zamiluje, ale nic není jednoduché a vidina
nové silnice je nejistá. Obzvlášť, když Franta
odmítá soutěžit, někdo poškodí pozadí tribuny
a Csáková nebere telefon ...

Česká komedie, přístupný,
119 min., 55,-Kč
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FILMOVÝ KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – říjen 2009

PŘIPRAVUJEME
Středa 4.11.2009 20.00 hod.

� Miloš Forman: Co tě nezabije…
Život oscarového režiséra Miloše Formana za-
chycený v novém celovečerním dokumentu.
Zažil obě totality, ztratil rodiče, emigroval,
vždy toužil uspět a být svobodný. Miloš For-
man zde poprvé otevřeně hovoří o svém sou-
kromí a filmové kariéře. Film o snech, plánech
a o umění vyprávět příběhy filmem.
Český dokument, přístupný, 100 min., 55,- Kč

Další v listopadu:
Jánošík, Marry a Max, Víno roku, Milenci,
Dobře placená vycházka, Vzhůru do oblak

Prosinec:
Architekt odpadu, Jak ulovit milionáře,
Piráti na vlnách, Veřejní nepřátelé
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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

Nabídka služeb:
� Opravy osobních a užitkových automobilů

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

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

�

���
����	 
����

MONTÁŽ TOPENÍ – VODA

MILAN CVACH
TRHOVÉ SVINY

TEL.: 728 678 397

KVALITA A ROZUMNÁ CENA



ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
a interiérů

AUTOMOBILŮ

PŮJČOVNA
čistících strojů

CAPL Václav
Hradební 215, Nové Hrady

Mobil: 602 933 917
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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

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 ���

VODA – TOPENÍ –  PLYN

� veškeré rekonstrukce koupelen

� ústřední topení

� domovní plynovody

� peletové kotle

� podlahové topení

tel.: 724 009 376
e-mail: st.rybar@tiskali.cz

VODA

TOPENÍ

PLYN

� Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 3+1/2B v Týně nad Vltavou, Hlinecká ul., volný dle do-
hody. Preferuji dlouhodobé nájemce. Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu byt 3+kk v Českých Velenicích, Hanušova ulice, volný dle dohody. Preferuji dlouho-
dobé nájemce. Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu zrekonstruovaný byt 3+1 v Českých Budějovicích, Vodňanská ul., volný dle doho-
dy. Preferuji dlouhodobé nájemce. Tel.: 602 272 392.

� Pronajmu dva pokoje ve studentském bytě 4+1/B v Praze – Hostivař, pro studenty, preferuji
dlouhodobé nájemce. Volný od října 2009. Tel.: 723 438 467

� Koupím zděný byt 1+1,nebo 2+1, s příslušenstvím, ústř. topení, v klidné poloze. Nejlépe blízko
centra a s balkonem. Tel.: 606 213 247. Nabídky lze nechat i na KIC N. Hrady

� Prodám dveře vchodové plastové a okna, bílá a hnědá. Dále zahradní bránu a branku vč. sloupků
a pletiva. Vše nové z neuskutečněné stavby. Levně, přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709

� Prodám byt 3+1 v Zahradní čtvrti v Nových Hradech. Jedná se o byt čp.317, který je nově zre-
konstruován. Byt je v osobním vlastnictví.
Pro bližší informace volejte: Pavel Tichovský, tel.602 580 120.

Zorka Marková – certifikovaná účetní-ACCA

• Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
• Vedení daňové evidence, účetnictví
• Zpracování účetnictví malým a středním firmám

(mzdy, sklady, majetek, pokladny, banky, faktury došlé,
faktury vydané, závěrkové operace, daňové přiznání,
DPH, silniční daň, …)

tel.: 724 148 248, e-mail: zorkamarkova@seznam.cz
IČO: 721 88 413, DIČ: CZ6754241373

Prodej loveckého
a sportovního střeliva

Hubert Ottenschläger
Pod zámeckým 408, N. Hrady

Provozní doba dle tel. dohody

Tel.: 728 260 263

KDO INZERUJE, TEN PROSPERUJE!
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