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Novohradské znění
Třetí červencový víkend se Nové Hrady

rozezněly zvláštními tóny. Konal se tu totiž
hudební festival s alikvotní scénou Novohrad-
ské znění. Že nevíte, co jsou to alikvoty? Tak
tedy trochu teorie:

Tak jako se světlo skládá z jednotlivých
barev spektra, tak se každý tón skládá z celého
spektra alikvotních tónů. Alikvotní zpěv je tak
založen na vědomém zvýraznění jednotlivých
spektrálních tónů, jejich zesílení a oddělení od
základního zpívaného tónu. Vzniká tak dojem
dvou a někdy dokonce i více tónů zpívaných
jedním zpěvákem.

Tento způsob zpěvu není určitě masově
rozšířený. Ani znalců a posluchačů nejsou zá-
stupy. Jsou to však lidé, kteří této hudbě pro-
padli a jsou ochotni za ní přijet i do Nových
Hradů třeba až z Bratislavy, Karlových Varů,
Prahy…

Festival byl zahájen v pátek 14. července
v novohradském zámku. Už na zahajovacím
koncertu vystoupily hvězdy festivalu Dagmar
Andrtová Voňková, Avalona Yvonne Doritz,
Miroslav Grosser a další. Sobotní program byl
sestaven tak, aby pobavil i širší publikum.
Kromě koncertů se denně konaly i přednášky,
kurzy a dílny s lektory, kteří jsou vesměs me-

zinárodními kapacitami ve svém oboru.
V podvečer vystoupil v kinosále Českého
domu miláček festivalu Hosoo a jeho Trans-
mongolia, večer pak na hradním nádvoří kro-
mě již zmiňovaných Tomáš Kočko a Orchestr,
Josef Kocůrek a Hradčanská kapela, Miro Žia-
rislav Švický a Bytosti. Neděle patřila pestré
směsi vystoupení – v kostele jsme slyšeli gre-
goriánský chorál v podání Igora Angelova a
Polyfonionu, v obřadní síni na hradě se konala
Zvuková koupel – úžasný zážitek pro všechny
zúčastněné a k večeru pak závěrečný koncert,
na kterém se alikvotním zpěvem rozloučili
účinkující s novohradským festivalem. Atmo-
sféru Novohradského znění můžete vidět na
fotografiích Petra Hniličky i uvnitř tohoto vy-
dání Zpravodaje.

Nejen diváci, ale i účinkující a lektoři měli
z Novohradského znění a vůbec z Nových
Hradů velmi silné dojmy. Odjížděli spokojeni
a s velkou chutí se k nám za rok vrátit. Letos
nám k uspořádání festivalu velkou měrou po-
mohl Jihočeský kraj. Snad se nám podaří No-
vohradské znění udržet, zkvalitnit a dostat do
povědomí nejen u nás.

Dana Lošková, KIC Nové Hrady
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Zápis z 13. schůze městské rady
ze dne 10.7.2006

� 1. Lokální záplavy
Rada byla informována o škodách způsobe-
ných lokálními záplavami ve dnech 30.6. a
1.7.2006. V tomto období došlo k poškoze-
ní místní komunikace v Nakolicích, hráze
rybníka ve Vyšném, poškození mostku ve
Vyšném a k zaplavení některých nemovi-
tostí ve Vyšném, Nakolicích, Údolí a Byňo-
vě. Rada byla informována o okamžité
pomoci firmy HBSW, která dodala městu
balenou vodu pro postižené občany. Rada
vzala na vědomí informaci o vzniklých ško-
dách a vyjádřila své poděkování představi-
telům HBSW za pomoc.

� 2. Výběrové řízení ČOV
Rada byla seznámena se závěry jednání vý-
běrové komise výběrového řízení na doda-
vatele prací na akci „Intenzifikace ČOV
Nové Hrady“. Výběrová komise doporučila
přidělit zakázku uchazeči JM Stavební
s.r.o., která nabízí provedení prací za cenu
30 498 491 Kč vč. DPH. Výběrová komise
konstatovala, že uvedená firma nejlépe vy-
hověla kritériím stanoveným ve výběrovém
řízení a podmínkám stanoveným v zadáva-
cí dokumentaci. Rada souhlasila s doporu-
čením výběrové komise a pověřila Ing.
Kříhu podpisem rozhodnutí, dokladů výbě-
rového řízení a smlouvy o dílo s vybraným
uchazečem, firmou JM stavební s r.o.

� 3. Žádost o dotaci na kanalizaci v Údolí
Rada byla seznámena se zpracováním
žádosti o dotaci na výstavbu kanalizace
v části Údolí. Rada vzala na vědomí infor-
maci o podání žádosti o dotaci a udělení
plné moci firmě Inženýring Praha a.s. Rada

Z jednání rady města

pokračování na str. 2
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souhlasila s úhradou nákladů za zpracování
žádosti o dotaci.

� 4. Žádost o přidělení pozemku
Rada projednala žádost pana Jiřího Nováka,
Václava Nohavy a Kamily Novákové o pro-
dej pozemku pro výstavbu garáže na Jižním
městě. Rada konstatovala, že v současné
době nejsou pozemky připraveny k prodeji,
neboť před zahájením prodeje musí být vy-
řešeno odvodnění prostoru pro výstavbu
garáží na Jižním městě, které se v současné
době projekčně zpracovává.

� 5. Žádost o prodej pozemku
Rada projednala žádost pana Petra Bureše a
Šárky Doležalové o prodej pozemku p.č.
311/34 v Nových Hradech. Rada doporuči-
la zastupitelstvu schválit prodej pozemku
za podmínek schválených pro prodej pozemků
v lokalitě Pod Zámeckým. Rada dále pro-
jednala žádost manželů Miluše a Milana
Vackových o prodej pozemku p.č. 86 v k.ú.
Nakolice. Rada doporučila zastupitelstvu
schválit prodej tohoto pozemku za cenu 50
Kč/m2.

� 6. Mateřská škola – úprava pracovní
doby
Rada opětovně projednala za účasti paní
Vicánové žádost 2 maminek na úpravu pra-
covní doby v mateřské škole. Při jednání
bylo konstatováno, že rozšíření pracovní
doby před 6. hodinu ranní by organizačně a
finančně zatížilo chod mateřské školy, která
by navíc musela fungovat v nočním režimu.
Z tohoto důvodu rada nedoporučila pověře-
né ředitelce MŠ provést změnu pracovní
doby.

� 7. Návrh na změnu hodin pro veřejnost
Rada projednala návrh České pošty s.p. na
úpravu hodin pro veřejnost na poště v No-
vých Hradech. Rada vzala na vědomí před-
ložený návrh a neměla k němu připomínek.

� 8. Žádost o zateplení bytu
Rada projednala žádost paní Anny Kobzí-
kové o zateplení stropu průjezdu v domě čp.
12 v Nových Hradech z důvodu promrzání
bytu, který má paní Kobzíková pronajatý od
města. Rada pověřila stavební úřad prově-
řením možnosti zateplení průjezdu včetně
vyjádření zástupce památkové péče.

� 9. Oznámení o poukázání příspěvku
Rada projednala oznámení Jihočeského
kraje o poukázání příspěvku na činnost
dobrovolných hasičských sborů. Městu
bylo Jihočeským krajem poskytnuto 90 tis.
Kč. Rada vzala na vědomí informaci o pos-
kytnutí příspěvku a pověřila pana Janna
efektivním využitím dotace.

� 10. Žádost o vydání stanoviska
Rada projednala žádost firmy Realistav o
vydání stanoviska k umístění základnové
stanice mobilního operátora T-Mobile. Zá-
kladnová stanice by měla být umístěna
v blízkosti ŽPSV na Jakuli. Rada doporuču-
je umístit základnovou stanici v prostoru
dále od obytné zóny.

� 11. Oznámení o konání letního tábora
Rada obdržela oznámení JUNÁKa o konání
letního tábora v osadě Mýtiny. Rada vzala
na vědomí informaci o konání letního tábo-
ra a neměla k němu připomínek.

� 12. Inspekční zpráva
Rada byla seznámena s obsahem inspekční
zprávy pořízené při kontrole České školní
inspekce v Základní škole Nové Hrady.
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Rada vzala informaci o proběhlé kontrole
na vědomí.

� 13. Povolení činnosti
Rada byla seznámena s vydaným povole-
ním Obvodního báňského úřadu v Příbrami
k dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu
pískovny Nakolice. Rada neměla k vydané-
mu povolení připomínek.

� 14. Žádost o pronájem části pozemku
Rada projednala žádost pana Pavla Hoška o
pronájem části pozemku sousedícího s jeho
zahradou. Rada neměla připomínek k rozšíře-
ní stávající nájemní smlouvy o část pozemku
navazující na zahrádku, kterou má pan Ho-
šek pronajatu od města.

� 15. Publikace „Hrady, zámky a tvrze,
které přežily rok 2000 – Jihočeský kraj“
Rada projednala informaci společnosti Her-
bia spol s.r.o. o připravované publikace
„Hrady, zámky a tvrze, které přežily rok
2000 – Jihočeský kraj“. Rada souhlasila
s provedením rozpočtové změny na nákup
cca 40 ks publikací.

� 16. Sdělení o výši měsíčního nájemného
Rada byla seznámena s obsahem zákona
upravujícího výši regulovaného nájmu.
Rada pověřila TSM přípravou valorizace
nájmu z bytů v souladu s vydaným záko-
nem.

� 17. Oprava a údržba cesty ve Štiptoni
Rada byla seznámena s opětovnou žádostí
pana Jana Pražáka na údržbu komunikace
zajišťující přístup k jeho a sousedním nemo-
vitostem. Rada znovu konstatovala, že
předmětná komunikace není a nikdy nebyla
v majetku obce a tudíž město nemůže za-
jišťovat její opravu. Rada nesouhlasila s ná-
vrhem na výkup této komunikace od
soukromých vlastníků. Rada opětovně vy-
jádřila ochotu poskytnout na opravu před-
mětné komunikace vhodný materiál vč.
dovozu.

� 18. Žádost o souhlas s rozdělením parcel
Rada byla seznámena s požadavkem
CHKO Blanský les o vydání souhlasu s roz-
dělením pozemků. Jedná se o vymezení
hranice v NPP Tereziino údolí. Rada nemě-
la připomínek k dělení pozemků za předpo-
kladu, že náklady spojené se zpracováním
geometrického plánu nebudou náklady
města Nových Hradů.

� 19. Cenová nabídka
Rada projednala cenovou nabídku ak. malí-
ře Antonína Hamsíka na dokončení restau-
rování výmaleb velkého sálu Rezidence.
Jedná se o dokončení výmaleb v oblasti
vchodů a elektroinstalací. Práce jsou nabí-
zeny v celkové výši 15 tis. Kč. Rada pověři-
la starostu jednáním se zástupci Rezidence
Nové Hrady a.s. o potřebě dokončení res-
taurování velkého sálu v Rezidenci a fi-
nančním krytí těchto prací.

� 20. Smlouva mandátní
Rada projednala předloženou mandátní
smlouvu mezi městem Nové Hrady a Sta-
vební poradnou na zajištění TDI na akci
Rekonstrukce sklepů radnice. Rada souhla-
sila s objednáním prací v částce 21420 Kč
a pověřila starostu podpisem předložené
smlouvy.

� 21. Sdělení k žádosti
Rada byla seznámena s obsahem sdělení
Živnostenského úřadu v Trhových Svinech
ve věci provedené kontroly provozovny
baru v ulici 5. května. Kontrolou nebyly
zjištěny nedostatky a porušení živnosten-
ského zákona. Rada vzala na vědomí infor-
maci o proběhlé kontrole. Rada byla dále
seznámena s místním šetřením Stavebního
úřadu v Nových Hradech. Stavební úřad na-
řídil provedení měření hlukové zátěže.
Rada vzala na vědomí informaci o výsled-
cích místních šetření.

� 22. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena s obsahem zápisu
z jednání sociální komise. Sociální komise
posuzovala došlé žádosti o přidělení bytu
v čp. 181 a projednala novou žádost o přidě-
lení bytu v DPS. Rada přidělila body ucha-
zečům o byt a vyhodnotila bodové
hodnocení sociální komice. Jako nejvhod-
nější žadatel o byt vzešla sl. Hana Budíno-
vá. Rada souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy s Hanou Budínovou a pověřila
TSM uzavřením nájemní smlouvy dle za-
stupitelstvem schválených zásad. Rada
souhlasila se zařazením nové žádosti o byt
v DPS.

Plné znění zápisu najdete také na
www.novehrady.cz

Z jednání rady města
dokončení ze str. 1



srpen 2006 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ 3

ZÁPIS z 23. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 15. června 2006.

Zasedání se konalo od 18 00 hodin v klubov-
ně hasičské zbrojnice. Jednání zahájil a
vedl pan starosta Ing. Štangl za přítomnosti
12 členů zastupitelstva.

� Dispozice s majetkem města
Pan starosta informoval přítomné o žádos-
tech paní Anny Vávrové a manželů Táni a
Václava Matějkových o prodej bytových
jednotek, které mají žadatelé v nájmu od
města Nových Hradů. Konstatoval, že
žadatelé nevyužili nabídky na koupi těchto
jednotek ve lhůtách upravujících předkupní
právo a s tím souvisejícího poskytnutí sle-
vy. Dle zásad by tyto jednotky měly být na-
bídnuty k prodeji v dražbě.
Zastupitelstvo schválilo prodej bytových
jednotek paní Anně Vávrové a manželům
Táně a Václavu Matějkovým za cenu 2500
Kč/m2 12 hlasy a pověřilo starostu podpi-
sem kupních smluv.
Pan starosta seznámil přítomné s tím, že do-
šlo k převodu pozemků Pozemkového
fondu ČR nacházejících se v lokalitě Pod
Zámeckým na město Nové Hrady. Uskuteč-
nění tohoto převodu umožní následný pro-
dej pozemků určených pro výstavbu
rodinných domků žadatelům. Pan starosta
uvedl, že tento bod byl na jednání zařazen
na základě požadavku pana Švarce, který je
jedním z uchazečů o nabízené parcely Pod
Zámeckým.
Zastupitelstvo schválilo prodeje pozemků
Pod Zámeckým za podmínek schválených
pro prodej pozemků Pod Zámeckým a po-
věřilo starostu podpisem příslušných kup-
ních smluv následovně:
Václav Švarc

pozemky p.č. 325/8 a 313/5
Ivan a Marie Dorotovičovi

pozemky p.č. 325/7 a 315/1
Michaela Stráská a Lubomír Brychta

pozemky p.č. 325/9 a 325/13
Miroslav Tuscher

pozemky p.č. 325/10 a 325/14
Marie Štanglová

pozemky p.č. 325/15 a 325/11
Gabriela Zečová

pozemky p.č. 325/2 a 325/12
Pan starosta seznámil přítomné s žádostí
pana RNDr. Štyse o změnu usnesení, ve
kterém schválilo město prodej pozemků pro
výstavbu rodinných domů Družstvu solár-
ních stavitelů. Pan RNDr. Štys konstatoval,
že záměr realizace výstavby nízkoenerge-
tického bydlení stále trvá, ale že navržený
způsob družstevního bydlení je pro zájemce
nevýhodný. Uvedl, že společnost s ručením
omezeným může nabídnout městu za od-
prodej i více finančních prostředků a no-

vým nabyvatelům je pak i umožněno jedno-
dušší disponování s majetkem v případě
potřeby prodeje vybudovaných vzniklých
bytových jednotek.
Zastupitelstvo revokovalo své usnesení č.
6.7. z 16. veřejného jednání zastupitelstva
města konaného dne 26.5.2005 a nově
schválilo prodej pozemků p.č. 845, 846,
847, 848 o celkové výměře 7982 m2 v k.ú.
Nové Hrady Společnosti solárních stavitelů
s.r.o. za cenu 90 Kč/m2 a za podmínky pod-
pisu kupní smlouvy ve lhůtě 6 měsíců od
schválení prodeje a realizace výstavby
domků na těchto pozemcích do 5 let od re-
gistrace kupní smlouvy, včetně podmínky
přednostního práva zpětného odkupu měs-
tem při nedodržení těchto podmínek a po-
věřilo starostu podpisem kupní smlouvy 11
hlasy (1 se zdržel).

� Počet členů zastupitelstva
Pan starosta seznámil přítomné s tím, že by
zastupitelstvo mělo rozhodnout a stanovit
počet členů zastupitelstva vzešlého z komu-
nálních voleb, které se uskuteční na podzim
letošního roku. Doporučila zastupitelstvu
stanovit počet na 15, což je stávající stav.
Zastupitelstvo stanovilo počet členů nové-
ho zastupitelstva vzešlého z voleb v roce
2006 na 15 13 hlasy.

� Plán kontrol finančního výboru
Pan Ing. Kasan seznámil přítomné s plánem
kontrol Finančního výboru zastupitelstva.

� Kontrola hospodaření a závěrečný účet
Tajemník seznámil přítomné s obsahem
zprávy Krajského úřadu Jihočeského kraje ,
který provedl u města Nové Hrady kontrolu
hospodaření za rok 2005. Kontrolou nebyly
zjištěny chyby a nedostatky. Dále seznámil
přítomné se závěrečným účtem města za
rok 2005 a obsahem účetní uzávěrky Služeb
Nové Hrady s.r.o.
Pan starosta seznámil přítomné s žádostí
Novohradské občanské společnosti o pos-
kytnutí půjčky města na zajištění předfinan-
cování projektů NOS. Jedná se o dva
projekty „Příběhy domů – vzdělání hrou“ a
„Informační služby pro Růži – Rozvoj stá-
vajících a vznik zcela nových informačních
služeb ve prospěch občanů mikroregionu
Sdružení Růže“. Tyto projekty podala No-
vohradská občanská společnost do progra-
mu Leader+. Pan starosta konstatoval, že
první projekt je celý realizován v Nových
Hradech a doporučil zastupitelstvu, aby byl
schválen k předfinancování v plné výši.
Druhý projekt je pak realizován v celém re-
gionu Sdružení Růže a v tomto případě do-
poručil, aby zastupitelstvo schválilo
předfinancování pouze v části věnované
Novým Hradům, nebo aby projekt předfi-
nancovalo Sdružení Růže. Zastupitelstvo
hlasovalo odděleně o poskytnutí půjčky na
požadované projekty a to následovně:
a) Zastupitelstvo souhlasilo s předfinanco-
váním projektu „Příběhy domů – vzdělání
hrou“ podávaného do programu LEADER+

Novohradskou občanskou společností 13
hlasy.
b) Zastupitelstvo souhlasilo s předfinanco-
váním části projektu podávaného do progra-
mu LEADER+ Novohradskou občanskou
společností „Informační služby pro Růži –
Rozvoj stávajících a vznik zcela nových in-
formačních služeb ve prospěch občanů mik-
roregionu Sdružení Růže“ ve výši 15 tis.
Kč, tj. v části týkající se Nových Hradů 13
hlasy.

� Interpelace
Pan RSDr. Tisoň a Ing. Kasan se dotazovali
na funkčnost veřejného rozhlasu. Uvedli, že
v mnohých místech je rozhlas špatně slyšet
nebo pokrytí chybí úplně. Tajemník konsta-
toval, že občané byli prostřednictvím No-
vohradského zpravodaje vyzváni k připomín-
kování fungování rozhlasu, ale že jediná
připomínka přišla od občanů z Jakule, kde
již došlo k doplnění jednoho bodu a k úpra-
vě stávajícího bodu. Ještě zde však trvá
požadavek na rozšíření. Od jiných občanů
připomínky vzneseny nebyly. Konstatoval,
že zřízení dalšího nového bodu není prob-
lém, ale cena se pohybuje ve výši cca 45 tis.
Kč. Pan starosta pověřil tajemníka opětov-
ným zveřejněním výzvy ve Zpravodaji a
k jednání s firmou dodávající zařízení o vy-
ladění celého systému tak, aby byl slyšitel-
ný na co největším území.

� Diskuse
Diskusi zahájil pan starosta, který seznámil
přítomné s žádostí učitelky Základní umě-
lecké školy paní Segizbaevy o podporu
k získání českého občanství, s čímž zastupi-
telstvo souhlasilo. V diskusi byl dále vzne-
sen dotaz na výběrové řízení na pozici
ředitelky MŠ. Pan starosta konstatoval, že
došlo ke zrušení první výzvy, neboť nebyla
vyhlášena v souladu s vyhláškou, že v sou-
časné době probíhá nové kolo konkurzu
v souladu s platnou legislativou. Pan Strnad
se dotazoval na odvodnění prostoru garáží
na Jižním městě. Pan starosta uvedl, že měs-
to objedná studii na tyto práce tak, aby bylo
možné následně jednat o provádění těchto
prací a bylo i umožněno jednat o prodeji no-
vých pozemků na nové garáže. Paní Fučíko-
vá konstatovala, že byla prostřednictvím
Novohradského zpravodaje uražena a zne-
možněna, dále konstatovala, že by redakce
neměla umožnit zveřejňování rozsáhlých a
nic neříkajících příspěvků, které občany jen
unavují. Další dotaz vznesla na skládku
pneumatik na Jakuli.
Pan starosta opětovně vysvětlil problemati-
ku zpracování pryže a gumy na Jakuli. Paní
Jarolímková hovořila o tom, že je dobře
zveřejňovat došlé příspěvky bez cenzury a
že je věcí občanů co píší a dále hovořila o
projektech.

Plné znění zápisu najdete také na
www.novehrady.cz

Z jednání
zastupitelstva města
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Tento článek píši v době, kdy se blíží 4. vý-
ročí mého vstupu do novohradské komunální
politiky. Tehdy jsem si uvědomil, že po sérii
článků a veřejných vystoupení musím udělat
zásadní rozhodnutí – buď si nechat přilepit na
záda nálepku věčného reptala a kritika, nebo
se nebát a nabídnout své názory veřejně a
v případě podpory ze strany občanů je prosa-
zovat v městském zastupitelstvu.

Mé rozhodnutí vyvolalo zajímavé reakce –
od vyjadřování podpory po podpásový před-
volební útok ze strany pana starosty. Volby
pak přinesly výsledek, který pro mne byl až
nečekaně pozitivní a motivující k další aktivi-
tě – tentokrát v roli zastupitele.

Výsledky voleb ukázaly, že kdysi neotřesi-
telné postavení „vládních“ stran není již tak
pevné. Sedm hlasů „opozice“ v patnáctičlen-
ném zastupitelstvu dávalo tušit, že by mohlo
dojít k aktivnější komunikaci o dalším směřo-
vání města a třeba i k zapojení „opozice“
v rámci rady města, což by ukázalo, že nejde o
politikaření, ale vedení města podle vůle jeho
obyvatel. ČSSD a KSČM se snažily jednat o
poměrném zastoupení v radě města – ODS
však nakonec se svými rezervními týmy roz-
hodla, že bude vládnout sama. Těsné vítězství
jí k tomu sice dávalo právo, mnozí to však
považovali za chybu – zvláště poté, co se na
veřejnost dostalo zdůvodnění tohoto kroku a
vysvětlení pana starosty směrem k ČSSD:
„Chtěli jsme vám dát místo v radě, ale nako-
nec jsme rozhodli, že ho nedostanete. Berte to
jako trest za to, že jste vzali Hokra na kandi-
dátku!“

Osobně jsem neměl ambice zapojovat se
do rady či komisí a výborů. Jako nováček jsem
se chtěl nejprve seznámit se zákonitostmi jed-
nání zastupitelstva, naučit se rozumět úředním
dokumentům, zjistit co a jak mohu jako zastu-
pitel dělat apod. Upřímně přiznávám, že toho
bylo hodně, a musím poděkovat kolegovi
L.Kasanovi za jeho rady a zkušenosti, díky
kterým jsem problematiku rychleji zvládal.

Nyní se blíží konec volebního období a
osobně cítím, že bych měl „svým voličům“
složit účty z toho, jak jsem je zastupoval. Jak
ale definovat odvedenou práci, když reálné
výsledky mnohdy nelze ukázat? Jak poukázat
na úspěchy či neúspěchy, když mnohé návrhy
končily v hlasování převálcovány koaliční
většinou? Jak oddělit roli občanskou a zastu-
pitelskou?

Jako základ svého působení jsem bral to,
co jsem před čtyřmi lety slíbil. Totiž, že budu i
nadále mluvit o tom, co považuji za nespráv-
né, dávat návrhy, snažit se o nápravu a pozitiv-
ní posun a hlavně, že se budu dál aktivně
zapojovat do novohradského života.

Miťa Hokr před čtyřmi lety se proto příliš
neliší od toho současného – cítím nárůst zku-

šeností, některé problémy řeším možná trochu
s odstupem, ale hlavně se pořád snažím nepře-
rušit linii svých občanských aktivit. Posun do
role zastupitele neznamenal ukončení mého
působení na poli cestování, sportu, trénování,
aktivit NOSky, kultury atd. Naopak spíše při-
nesl logický vývoj v mnoha sférách. Navázal
jsem kontakty s představiteli francouzských,
belgických a chorvatských měst, kteří mají zá-
jem spolupracovat s naším městem či jednotli-
vými spolky či kluby, společně s partou
mladých trenérů jsme pokračovali v trénování
mládeže (basketbal, Škola sportu) a pořádání
sportovních akcí a výměnných mezinárodních
pobytů. Podařilo se nám posunout Běh Terry-
ho Foxe mezi tradiční novohradské
sportovně-společenské akce. Pokračoval jsem
také ve studiu historie našeho regionu – pře-
vážně se zaměřením na rod Buquoyů. Jako
člen Novohradské občanské společnosti jsem
se podílel na přípravě a průběhu několika pro-
jektů – např. jako hlavní autor textů a manažer
při projektech Pamětí Vitorazska, Pamětí Sle-
pičích hor a Pamětí Novohradska či jako kon-
zultant při projektu První tři.

Má týmová spolupráce však nebyla pouze
s NOSkou a „baskeťáky“, ale také se základní-
mi školami v okolí (H. Stropnice, T. Sviny,
Benešov, Rapšach atd.), se kterými se podaři-
lo uspořádat soutěž a výstavu Pohádková pos-
tavička. Naše spolupráce pokračovala i
následně a letos v zimě vyústila v přípravu
velkého společného dvouletého projektu šesti
základních škol, který se uchází o grantovou
podporu z Evropského sociálního fondu. Ne-
vím, jestli nakonec podporu získáme, jisté
však je, že již díky přípravě se nám podařilo
vytvořit tým aktivních ředitelů škol a pedago-
gů, kteří mají zájem organizovat společné
akce, což povede k nárůstu školních i volnoča-
sových aktivit pro mládež a další spolupráci
mezi školami.

V zastupitelské rovině je těžko mluvit o
úspěchu jednotlivce. Osobně jsem neměl chuť
„exhibovat“ či získávat osobní kladné body.
Aktivita na jednáních zastupitelstva vycházela
z toho, že jsem cítil povinnost vyjadřovat ná-
zory na směřování a fungování města. Někdy
v souladu s ostatními kolegy, jindy třeba i
v boji proti většině.

Rozhodnutím pana starosty těsně po vol-
bách bylo město ostře rozděleno na vládnoucí
strany a opozici, čímž se jasně vymezily i úko-
ly pro celé volební období. Základní funkcí
opozice je kontrolovat, hlídat, ukazovat na
chyby. V principu je jasné, že sami nemůžeme
prosadit své návrhy, ale přesto jsme se snažili,
aby náš hlas byl slyšet (Pokud nyní používám
množné číslo, pak tím myslím zastupitele
ČSSD, se kterými jsem v průběhu volebního
období mohl spolupracovat – L. Kasana, S.

Kovářovou a J. Vochosku – pozn. autor). Jako
určitý úspěch vidím především to, že vedení
města časem zjistilo, že bude lepší s námi jed-
nat než riskovat diskuse v novinách a jinde.
To posílilo naši pozici zejména při jednáních
o nejdůležitějších otázkách – prodej Reziden-
ce, prodej bytů, rozpočet, směřování města
atd.

Při pohledu zpět nemám pocit, že bych
s některými kolegy pouze hlídal a kritizoval.
V mnoha případech došlo ke shodě napříč za-
stupitelstvem, jindy jsme bouřlivě diskutovali
a snažili se o změny. V průběhu celého voleb-
ního období bylo mnoho témat či diskusí, u
kterých jsme prosadili své návrhy či poukazo-
vali na chyby. Osobně jsem vznášel i několik
interpelací na vedení města a mám pocit, že
jsme nejen plnili kontrolní roli, ale také za-
znamenali dílčí úspěchy při prosazování
vlastních stanovisek.

Dle mého názoru byl prvním velkým úspě-
chem boj o nezávislost Novohradského zpra-
vodaje, který podléhal diktátu radnice.
Podařilo se nám svolat mimořádné jednání
zastupitelstva a v bouřlivém čtyřhodinovém
jednání jsme ukázali chyby úředníků a zásahy
města do fungování NZ. Vedení města však
„své lidi“ zuby nehty bránilo. Proto se nako-
nec hlavní aktéři tzv. Zpravodajové revoluce
rozhodli NZ bojkotovat. Osobně jsem se
v tomto období snažil prezentovat své názory
na jednáních zastupitelstva a v regionálním
tisku. Podněty ze strany občanů mne po určité
době vedly k přerušení bojkotu. „Odměnou“
bylo opětovné zasahování a nevydávání člán-
ků (část redakce dokonce zamezila prezentaci
mých názorů jako zastupitele!). Vše vedlo
k tomu, že prozřeli i ti, kteří do té doby věřili
v možnost reformovatelnosti NZ. Náš dlou-
hodobý boj však nakonec vytvořil takový
tlak, že se podařilo zásahy ze strany vedení
města omezit. Stav NZ však i nyní považuji za
nedobrý…

Mezi další úspěchy bych zařadil i aktivní
postup při prodeji Rezidence. Hledání strate-
gického partnera nebylo jednoduché a násled-
né vyjednávání stejně tak. Myslím si, že
především díky aktivnímu přístupu všech za-
stupitelů došlo nakonec k výběru v ten mo-
ment nejlepšího řešení a k zajištění další
možnosti kontroly nakládání s tímto význam-
ným komplexem.

Jako svůj osobní přínos považuji zavedení
městského grantového programu. Na základě
zkušeností z jiných měst jsem připravil pod-
klady pro jeho zavedení u nás. Měl jsem chuť
tento program i nadále zlepšovat, což však ne-
bylo přijato. I přes několikeré návrhy k jedná-
ní či písemné vyhodnocení nedošlo ze strany
vedení města k nabídce k jednání. Jsem však
rád, že část mých návrhů přece jenom do dal-
ších ročníků grantového programu oklikou
prošlo. Za výraznou slabinu však i nadále
považuji malý balík rozdělovaných peněz,

Zastupitelské čtyři roky

pokračování na str. 5
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malou specifikaci témat, nevyhledávání no-
vých témat v souvislosti s možnostmi a směro-
váním města a také dalšího motivování
jednotlivých žadatelů, což je reálné i v době,
kdy město nemůže finančně rozhazovat.

Původně jsem si myslel, že do komunální
politiky nepatří politikaření a intriky. Moje
představa byla a je taková, že zastupitelé mají
hledat nejlepší varianty pro své spoluobčany,
které zastupují, že by většina rozhodnutí měla
být schvalována třinácti až patnácti hlasy, pro-
tože budou dávány návrhy, které jsou ku pros-
pěchu města. Pan starosta a jeho tým mne
postupně přesvědčovali o opaku. Z mnohých
kolegů jsem často cítil, že osobní zaintereso-
vanost, nevraživost či neochota naslouchat ví-
tězí nad zájmem dohodnout se ve prospěch
města a jeho občanů. O povýšenosti až aro-
ganci, která nastupovala v momentu, kdy chy-
běly argumenty, ani raději psát nebudu…

Osobně si myslím, že plně se tento komu-
nikační blok projevil při prodeji bytů. Vášně,
politikaření a „hraní si na hodné a zlé“ nako-
nec vyvolaly hodně vyhraněné reakce i od ob-
čanů. Osobně mám i s odstupem času pocit, že
prodej nebyl dobře zvládnutý a že jeho jedi-
nou motivací byly peníze chybějící v městské
kase…

V úvodu jsem uvedl, že nadešel čas skládá-
ní účtů. Naznačil jsem některé drobné plusy,
neopomenu ani určité problematické body,
které si v souvislosti s mým působením uvě-
domuji. Pravidelnou porci kritiky jsem „do-
stával“ od svého okolí či od osob, které měly
chuť se mnou diskutovat nebo mi alespoň na-
psat. Děkuji za všechny – za ty milé, slušné,
tvrdé i ty podpásové. Snažil jsem se na tyto
podněty nejen reagovat, ale také se z nich po-
učit.

Vedle částečné kritiky za bojkot NZ jsem
byl někdy kritizován za svou neúčast na někte-
rých jednáních zastupitelstva. Částečně při-
znávám svůj podíl na vině, částečně je to díky
úsilí vládnoucí koalice zamezit mé účasti na
jednáních. Vše se ale odvíjí od ochoty či spíše
neochoty ze strany vedení města – mnohokrát
jsme žádali o změny v termínech, o posun o
několik dní či o dohodu na několik měsíců do-
předu. Marně. Vládní tým si přece nebude při-
dělávat problémy tím, že umožní veřejně
vystupovat někomu, kdo se nebojí otevřeně
mluvit…

Osobně si myslím, že vše není jen o fyzické
přítomnosti, ale spíše o vykonané práci a cel-
kové angažovanosti občana-zastupitele. Přes-
to jsem se snažil být na co nejvíce jednáních a
být aktivní i jako občan. Zvláště v letních mě-
sících, kdy jsem se z důvodu pobytu v zahrani-
čí nemohl dostavit, jsem se snažil alespoň
v písemné podobě zaslat vyjádření k jedna-

ným bodům a mé názory či připomínky pak
zazněly z úst kolegy Kasana.

V letošním roce jsem se rozhodl ukončit
své cestovatelské aktivity a směřuji k tomu,
aby mé nové zaměstnání bylo v našem městě
či regionu. Bohaté zahraniční zkušenosti a
kontakty bych rád (stejně jako v minulosti)
využil ve prospěch rozvoje novohradských a
mikroregionálních aktivit. Jedním z východi-
sek k jejich prosazování budou jistě i zkuše-
nosti, které jsem jako zastupitel načerpal
v průběhu minulých čtyř let.

Tímto článkem jsem se pokusil alespoň
částečně popsat svůj pohled na průběh událos-
tí. Hodnocení mého působení však nechávám
především na těch, kteří mi dali svou důvěru,
kterou jsem se snažil jako aktivní občan - zastu-
pitel v průběhu celého období nezklamat. Ne-
vím, jestli se mi to vždy dařilo podle jejich
představ, upřímně však mohu prohlásit, že
jsem se o to snažil ze všech sil a v případě záj-
mu mám chuť v započaté práci pokračovat…

Mgr. Vladimír Miťa Hokr

Ostudu mají všichni
– a nejen v Nových Hradech

Se zájmem jsem spolu s ostatními občany
sledoval v NZ polemiku o grantech, projek-
tech, dotacích, jíž se zúčastnili pánové Mgr.
Hokr ml., J. Švestka, Ing. Navrátil, starosta
Ing. Štangl, starosta PhDr. Malík, Mgr. Jarolí-
mek, paní Jarolímková a vedoucí ODS Ing.
Lošek.

Všem děkuji, protože stoprocentně potvr-
dili můj názor, jak to asi kolem výběrového ří-
zení a udělování finančních prostředků na
granty chodí. Potvrzují se slova: O peníze
jde… až v první řadě, nebo: Každý ať se stará
v prvé řadě o sebe.

Ostudu první máme všichni, protože se po-
dílíme na shromažďování peněz, z kterých
jsou granty rozdělovány. Státní a veřejné roz-
počty jinak vzniknout nemohou. Málo se ale
staráme, co se s nimi děje.

Ostudu číslo dvě mají všichni ti, kterým
jsme jako občané umožnili rozhodovat, či kte-
ří se sami ustanovili bez volby, komu a na co
mají být tyto prostředky věnovány. Jsou to
členové výběrových komisí, různých agentur,
jejichž počet roste a jsou jistě dobře placení.
Původní částky se tak cestou k realizátorům
zmenšují. Výběr, komu bude grant udělen,
může být doprovázen i korupcí, jak je v Česku
častým zvykem. Mít moc nad penězi znamená
posílit si svou moc politickou.

Ostudu číslo tři mají ti, kteří zastírají, že
z vynaložených prostředků má v prvé řadě
osobní prospěch žadatel, dle hesla že žádné
kuře nehrabe zadarmo, a teprve potom společ-
nost.

Ostudu číslo čtyři mají ti, kteří mají kon-
trolovat efektivitu a výsledek vynakládaných
částek, kdy se mnozí spokojí přidělením gran-
tu, dotace a málokdo se přesvědčí o přínosu,
nebo jen formálně.

Ostudu číslo pět má naše byrokracie na
různých stupních, protože získat takový grant
předpokládá podstoupit ohromnou zkoušku
trpělivosti, mít ostře nabroušené pero a spous-
tu příznivců a přátel na různých postech, nebo
musí návrh mít velkou sílu a opodstatněnost.

Jsem rád, že tentokrát mohu souhlasit nej-
méně s 90 % toho, co o této věci napsal do NZ
pan Lošek, i když jeho představy o financích

státu jsou utopické, protože si přeje zrušení
daní a rozhodovat o použití všech svých pe-
něz. Neříká nic o tom, jak zajistit školství,
zdravotnictví, kulturu, důchody. Na stát se
nejvíce hubuje, ale každý ho má jako dojnou
krávu, soukromník i organizace. Největší
problém udělování grantů a různých dotací,
projektů je asi v tom, že ti, kteří v komisi roz-
hodují, nerozdělují peníze své, ale státní a pe-
níze různých korporací včetně přeshraničních.
Snadno se takové peníze rozdělují, když ne-
jsou moje.

Systém grantů, kterými se řeší rozvoj spo-
lečnosti, je špatný. I systém rozdělování veřej-
ných prostředků v minulém režimu nebyl
dobrý. Říkalo se mu plánované hospodářství a
měl své chyby. Např. v tom, že umrtvoval ini-
ciativu, konkurenci a dopustil stav, kdy jed-
nou chyběl česnek, podruhé toaletní papír či
dámské vložky. Lidé však měli základní věci
vždy jisté. Dosavadní praxe dokazuje, že i
v budoucnu při rozdělování veřejných pros-
tředků nepřestanou fungovat známosti. Např.
při rozdělování státního rozpočtu, při tzv.
,,porcování medvěda“, jsou poslanci ochotni
se angažovat pro přidělení financí v milionech
třeba pro aquapark i tam, kde jsou problémy
s vodou, nebo vodit ministry a vlivné činitele
po Rezidenci, aby pustili z veřejných peněz
nějaký ten milion, který brzy spadne do sou-
kromé kapsy.

Při rozdělování veřejných peněz budou asi
i v budoucnu přetrvávat problémy a nepřesta-
ne platit heslo: Bližší košile než kabát. Ten,
kdo je veřejným penězům blízko, má informa-
ce, ví si rady a proto byl a jistě při dalších vol-
bách bude zájem o poslancování. Podobně
jako u grantů, dotací všeho druhu by bylo pot-
řebné dát pod rentgen i výběrová řízení při za-
dávání zakázek ze státních a veřejných
rozpočtů, prodej státního a obecního majetku
do soukromých rukou. Je sice potřebné, ale
těžké zajistit průhlednost a účast voličů v širší
míře. Spravedlnost prý nadarmo není ženské-
ho rodu. Pardon! Omlouvám se s tím, že ně-
kdy kromě rozumu je třeba používat i cit a
dobré vychování. MA

Zastupitelské čtyři roky

dokončení ze str. 1
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Pan Švestka už nám neodpoví,
jakže to myslel se svým výrokem o morálním
cynismu ve své glose v NZ VI/06. Přesto si
myslím, že otázka položená paní Fučíkovou
v minulém čísle Zpravodaje si odpověď žádá.

Paní Mgr. Miloslava Fučíková v předvo-
lebním čísle NZ (V/06) agitovala ve prospěch
Komunistické strany Čech a Moravy. Platný
zákon České republiky č.198/1993 Sb. v § 1
mimo jiné praví: „Komunistický režim a ti,
kteří ho aktivně prosazovali, … systematicky a
trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť
závažným způsobem utlačoval některé politic-
ké, sociální a náboženské skupiny občanů, …
popravoval, vraždil je a žalářoval je ve vězni-
cích a táborech nucených prací, při vyšetřování
a v době žalářování vůči nim používal brutální
metody včetně fyzického a psychického muče-
ní a vystavování nelidským útrapám…“ To se
dělo v době, kdy paní Fučíková byla členkou
Komunistické strany Československa.

Je jednou z mnoha absurdit polistopadové-
ho vývoje v naší zemi, že politická strana za-
stávající ideologii, která stojí mimo zákon,
může legálně kandidovat ve volbách a mít zá-
stupce v parlamentu. Pan Jaroslav Švestka,
který nevyhlášenou válku komunistů proti
svým spoluobčanům (říkali tomu „třídní boj“)
zažil na vlastní kůži, si dovolil lživou apologii
paní Fučíkové konfrontovat se skutečností a
nazvat její postoj morálním cynismem.

Uražená argumentace paní Fučíkové stojí
na tom, že ona sama nikdy nikomu neublížila,
nic neukradla atd. Ano, to je jistě pravda. Dě-
jiny dvacátého století znají mnoho vůdců s ru-
kama čistýma jako sníh, kteří nikdy nikoho
osobně nezabili ani nemučili, nic vlastnoruč-
ně neukradli a měli rádi děti. Přesto na ně dnes
nevzpomínáme s láskou a vděčností.

Na jedné straně rádoby vznešené sny paní
Fučíkové o jakési chimérické sociálně spra-
vedlivé společnosti, na druhé straně realita
stovek lidí zavražděných komunistickým
režimem, tisíců a desetitisíců mučených a tý-
raných. Co jiného už by mělo být morálním
cynismem, když ne toto? Ludvík Lošek

Novohradská rošáda 2006
V sobotu 27. května 2006 při příležitosti ukončení letošní výuky šachové hry uspořádal Ša-

chový klub Humanitas ve spolupráci se Základní školou Nové Hrady závěrečný turnaj o ceny,
který se nazývá Novohradská rošáda. Byl na ni pozván Mgr. Petr Luniaczek, trenér druhé třídy a
majitel soukromé šachové školy v Českých Budějovicích.

Začínající hráči hráli proti sobě každý s každým na čtyřech šachovnicích. Zvítězil Tomáš
Frdlík (šest bodů ze sedmi možných). Na druhém místě se umístil Lukáš Dibďák (šest bodů, ale
prohrál s vítězem). Pět bodů uhrál Miroslav Gregor a obsadil tak třetí místo.

Sedm silnějších hráčů hrálo s panem Luniaczkem simultánku. Přestože ani jeden z nás nevy-
hrál, uběhlo mnoho času, než jsme se vzdali. Když konečně poslední vzdorující podlehl drtivé
síle pana Mgr. Luniaczka, přednesl host lekci na téma Základní principy hry v zahájení a roze-
bral i jednu šachovou partii z právě sehrané simultánky.

Po krátké přestávce proběhlo vyhodnocení úspěšnosti jednotlivých hráčů Šachového klubu
Humanitas v sezóně 2005/2006. Rovněž jsme si prohlédli připravované webové stránky našeho
klubu (které si snad budete moci prohlédnout do konce léta). Nakonec jsme se podívali na video,
které zachytilo atmosféru loňské Novohradské rošády. Při tom všem jsme pili „vodu z doby le-
dové“ a udržovali pěknou atmosféru.

Celá akce byla finančně podpořena z prostředků Grantového programu na rozvoj sportu
v Nových Hradech a okolí. Martin Šácha

NEJZAJÍMAVĚJŠÍ  PARTIE  ZE  SIMULTÁNKY  KM  LUNIACZKA
na Novohradské rošádě 27.5.2006

ŠÁCHOVÁ - LUNIACZEK, Skotská C45
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Sc5 5.Jb5?! Na tomto místě nezvyk-
lý, ale nikoliv nejlepší tah. Běžné a dobré je 5.Se3 Df6 6.c3 Jge7 nebo
5.Jb3 Sb6 6.a4 a6. 5. - Df6!? Také černý reaguje nestandardně. Po jed-
noduchém 5. - a6 by musel Jb5 ustoupit. 6.Se3 Špatné je 6.Jxc7+? Kd8
7.Sg5!? (vtipné, ale stejně nedostačující k záchraně) Sxf2+ 8.Ke2
Dxg5 (hrozí 9. - De3 mat) 9.Kxf2 Kxc7 -+ . 6. - Sxe3 7.fxe3 Dh4+ Stej-
ně dobré bylo 7. - De5 8.Jd2 Kd8 9.Jc3 Jf6 10.Sc4 Ke8 11.0-0 Dc5 =+,
kdežto po 7. - Dxb2?! 8.J1c3 Db4 9.Jxc7+ Kf8 10.J7d5! by stál o něco
lépe bílý. 8.g3 Dxe4?! Dále zaplétá hru, neboť spoléhá na budoucí špat-
né postavení bílého jezdce v rohu šachovnice. Šlo hrát i klidnější 8. -
Dd8!? 9.J1c3 a6 10.Jd4 Jge7 11.Sg2 d6 12.0-0 Je5 =+. 9.Jxc7+ Kd8
10.Jxa8 Dxh1 11.Dd2 Také po 11.Dg4 Jge7!? (g6?! 12.Jc3 Dxh2
13.Df4 Jge7 14.0-0-0 +=) 12.Dxg7 Vg8 13.Dxh7 b6 14.Dxf7 Sb7
15.Jxb6 axb6 16.Df2 Jd5 nebo po 11.Dd6!? Jf6 12.Jc3 Df3 13.Dc7+
Ke7 14.Df4 Dxf4 15.exf4 d5!? (Kd8?! 16.0-0-0 b6 17.Jb5 +) 16.Sg2 d4
17.Jb5 Sd7 by stál černý o něco lépe. 11. - d5? Chyba, po které se měl
černý dostat do horší pozice. Správné bylo 11. - Jf6 12.Jc3 Jg4 13.e4
Df3 14.Sg2 De3+ 15.Dxe3 Jxe3 =+. 12.De2? Po 12.Jc3 Jf6 13.0-0-0

Sg4 14.Ve1 Ve8 15.e4 by stál bílý lépe, kdežto nyní bude mít černý vel-
kou výhodu. 12. - Sh3 13.13.Jd2 Sxf1 14.Jxf1 Jf6 15.0-0-0 De4 Hrozilo
16.Jd2 s chycením černé dámy. 16.Jd2 Chybné by bylo 16.g4? Jxg4
17.Jd2 (nebo 17.Db5 Kc8 18.Dxd5 Dxd5 19.Vxd5 Jf6 -+) pro Jd4!
18.Jxe4 Jxe2+ 19.Kxd2 dxe4 20.Kxe2+ Kc8 -+, neboť bílý Ja8 je chy-
cen. 16. - Da4?! Jednodušší bylo 16. - De6 17.Df3 Kc8 18.Df4 De5
19.g4 Dxf4 20.exf4 Kd7 -+ a Ja8 je opět chycen. 17.b3? Tato chyba již
vede k prohrané pozici. Po vtipném 17.e4! Jb4 18.Jb3 Jxe4 19.Df3
Jxa2+ 20.Kb1 Jf6 měl černý „jen“ jasnou výhodu. 17. - Dxa2? Po přes-
ném 17. - Da3+! 18.Kb1 Jb4 19.Jc4 Dxa2+ 20.Kc1 Je4 byl ihned ko-
nec, protože vzhledem k hrozícímu matu musí bílý odevzdat čistou věž
po 21.Vxd5+ Jxd5. 18.g4 Da3+! 19.Kb1 Kc8? Černý opakuje svou
chybu: po již známém manévru 19. - Jb4! 20.Jc4 Da2+ 21.Kc1 Je4 se
mohl bílý vzdát, zatímco nyní černý vyhraje jen figuru. 20.c4?! Urych-
luje konec, ovšem po normálním 20.Db5 Jxg4 21.e4 Jb4 22.Da4 Dxa4
23.bxa4 dxe4 by černý chytil zatoulaného Ja8. 20. - Jb4 21.Vf1 Marné
je i 21.Jf1(f3) Dxb3+ 22.Kc1 Ja2+ a vzhledem k hrozícímu matu musí
bílý odevzdat dámu. 21. - Da2+ 22.Kc1 Dc2 mat . Pozoruhodný výkon
teprve desetileté žákyně!

Nejlepší šachisté Nových Hradů v uplynulé sezóně (zleva): Lenka Staňková, Hana Šáchová a
Martin Šácha
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ŘKF Dobrá Voda u NH zve poutníky na

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté
na Dobrou Vodu u Nových Hradů

spojenou s oslavou 300 let, které uplynuly od položení
základního kamene poutního chrámu.

Neděle 13. srpna  10:30
V chrámě poutníky pozdraví otec biskup Pavel Maria Hnilica SJ

8:00 – začátek poutního procesí v osadě Šejby
10:00 – možnost svátosti smíření
10:30 – začátek slavné mše svaté
12:00 – videoprojekce z historie poutního místa
12:30 – setkání při poutním guláši

Odjezdy autobusů
Kaplice - 9:30, Blansko - 9:35, Hradiště - 9:45, Ličov - 9:50, Benešov - 9:50, Rychnov - 10:00, Trhové Sviny - 9:20, Olešnice -
9:30, Hranice - 9:30, Byňov - 9:15, Nové Hrady - 9:50, Horní Stropnice - 10:00. Návrat autobusů cca. v 13:30 h. Další info u M.
Navrátila, tel. 386 301 322.

Tato akce  je součástí projektu „Poutní tradice“, který je podpořen programem EU „LEADER+“

� Průvodcované prohlídky kostelem a klášterem
V srpnu budou v novohradském klášteře pokračovat prohlídky s prů-
vodci a to každý den od 9 do 16:30. Cena průvodcované prohlídky je
následující: standardní vstupné 35 Kč; děti, studenti, důchodci 20 Kč;
ZTP a děti do 6 let zdarma.

� Výstava „Matka Tereza“
Výstava o mimořádné osobnosti 20. století – o Matce Tereze z Kal-
katy – bude volně přístupná ke shlédnutí v prostorách ambitů novo-
hradského kláštera od 25. července do 8. srpna.
Výstava byla vytvořená Centrem pro rodinu a sociální péči při
Ostravsko – opavském biskupství.

� Hlavní pouť k Panně Marii na Dobré Vodě
13. srpna

ŘKF Dobrá Voda a novohradský klášter zve na pouť k Panně Marii na
Dobrou Vodu, která se uskuteční v neděli 13. srpna. Poutní procesí
vyrazí z osady Šejby v 8:00, v 10:30 začne slavná mše svatá, při které
poutníky pozdraví otec biskup Pavel Mária Hnilica SJ, v 12:00 bude
následovat videoprojekce z historie a současnosti poutního místa a
poutní den, při kterém oslavíme 300 let od položení základního ka-
mene dobrovodského chrámu, bude zakončen společným posezením
u guláše. Odjezdy autobusů jsou následující: Trhové Sviny - 9:20,
Olešnice - 9:30, Hranice - 9:30, Byňov - 9:15, Nové Hrady - 9:50,
Horní Stropnice - 10:00. Návrat autobusů bude cca. v 13:30.

Tato pouť je součástí projektu „Poutní tradice“, který je podpořený
programem Leader+.

� Letní škola činnostního učení
Tvořivá škola – Nové Hrady 2006

Ve dnech 14.8.-18.8. poskytne novohradský klášter ubytovací záze-
mí pro účastníky programu „Letní škola činnostního učení Tvořivá
škola – Nové Hrady“. Bližší informace o tomto programu lze získat
na stránkách www.tvorivaskola.cz.

� Letní škola duchovní hudby
V prostorách novohradského kláštera proběhne ve dnech 27.8. – 3.9.
letní škola duchovní hudby organizovaná Společností duchovní hud-
by. Convivium je určeno zájemcům o aktivní provozování duchovní
hudby, amatérským a začínajícím profesionálním zpěvákům, sbor-
mistrům, varhaníkům, duchovním a všem, kteří rádi zpívají. Bližší in-
formace na www.convivium.cz.

� Klub maminek
Klub maminek při novohradském klášteře se schází i přes prázdni-

ny a to jednou za 14 dní. Zveme všechny maminky na tvořivá setkání
do nově zrekonstruované klášterní třídy. V průběhu srpna se mamin-
ky sejdou tyto čtvrtky dopoledne: 10.8 a 24.8. Od září pak poběží pra-
videlný týdenní program, o kterém budeme informovat.

SRPNOVÝ  PROGRAM
V  NOVOHRADSKÉM  KLÁŠTEŘE  A  FARNOSTECH
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Novohradské znění

Tomáš Kočko a jeho Orchestr patří k vrcholům a ozdobám každého koncertního pódia. Lothar Berger je špičkový alikvotní zpěvák.

Celým festivalovým programem nás doprová-
zeli Monika Šramlová a Igor Angelov.

Pravými hvězdami festivalu byli vynikající zpěváci a muzikanti Avalona
Yvonne Doritz a Miroslav Grosser.

Lyrové kvarteto vystupovalo jak na zahajovacím, tak na závěrečném koncertu.

Na rozloučenou…
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Okénko do knihovny
• Ladislav Beran: Zamčená ústa.

Hlavními hrdiny všech publikací Ladislava Berana jsou kriminalisté

Mach, Studnička, Čtveráková.

Jednotlivé příběhy popisují každodenní život na kriminálce, jak jej

autor už desítky let sám zažívá.

• Nora Robertsová: Zlověstný úplněk.

Tory, hlavní hrdinka kouzlem opředeného příběhu, se po letech vra-

cí do rodného města, kde pod dohledem despotického otce prožila

neradostné dětství.

Tehdy jí bývala jedinou oporou a nadějí kamarádka Hope, dcerka

zámožných rodičů, tu však někdo brutálně zavraždil. Vrahovi se po

léta dařilo unikat spravedlnosti. Najde Tory vraha?

• Roman Cílek: Čas smrti, čas vzkříšení.

Tato kniha, kterou nyní předkládáme čtenářům, má pozoruhodnou

stavbu. Skládá se ze šesti zcela samostatných celků, ale nositeli děje

jsou ve všech případech společné hlavní postavy. U prvních tří pří-

běhů je takovou osobností pátrací žurnalista Jakub Kramář, u zbýva-

jících jde dokonce o dvojici netradičně jednajícího advokáta a jeho

přítele, který je bývalým kriminalistou a nyní vlastní soukromou

pátrací agenturu.

• George P. Pelecanos: Řekni pravdu.
Skvělý, vzrušující a napínavý příběh vyprávěný drsným jazykem

patří do nejvyššího patra žánru, který sám o sobě má ve Spojených

státech velkou tradici a skvělou konkurenci.

• Ed McBain: 80 milionů očí.
Vražda v přímém přenosu. V roce 1956 změnil autor svým prvním

románem o 87. revíru navždy tvář detektivní prózy. Všechny další

knihy této řady se staly mezinárodními bestsellery a McBain stejně

jako postavy legendou.

• George P.Pelecanos: Sladké navždy.
Autor thrilleru Kufr plný drog a prachů. Thriller se odehrává v polo-

vině 80. let 20. století, kdy dorazil kokain i do Washingtonu a celé

čtvrti se proměnily ve válečné zóny ozbrojených dětí. Skvělý Pele-

canosův thrilller patří ke špičce tohoto žánru.
J. Janošková, knihovnice

Ahoj prázdniny!
V sobotu 26. srpna od 15.00 hodin

se bude konat na Jánské louce zábavné odpoledne pro děti.
Na programu je pohádka i tradiční malování na chodníku!

ŘEZBÁŘSKÉ
SYMPOZIUM
od 22.7. do 6.8. 2006

Slavnostní zakončení
a vernisáž vystavených děl se budou

konat v neděli 6.8. od 14.00 hodin

HRY  ŠÁLIVÉ
LÁSKY
12.8. od 20.00

na hradním nádvoří
představení Jihočeského divadla

vstupné 60 Kč

DECHOVÁ HUDBA
BOHEMIA

12.8. od 18.00 hod.
na náměstí v Nových Hradech

koncert vídeňské dechovky,
zabývající se českou písničkou

OHŇOSTROJ
na rozloučenou
s prázdninami

25.8. ve 21.00 na Jánské louce
ve 20.45 sraz s lampiony

na hradním nádvoří
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - SRPEN 2006• Libertin

Film vypráví životní příběh hraběte Rocheste-
ra, volnomyšlenkáře, který je chráněncem
anglického krále Karla II. Rochester bojuje po
svém proti společenskému pokrytectví, zpo-
chybňuje společenská tabu i autoritu krále.
Vedený vášní k divadlu a herečce, ve které
tuší mimořádný talent, vrhá se do života bez
ohledu na následky. Je pro něj vždycky
důležitější žít než rozvíjet svoje vlastní bás-
nické nadání. Všemi zavržený, ponížený a
sužovaný nemocí se na konci života snaží dát
svému životu smysl, aniž rezignuje na to,
čemu věřil. Film je adaptací stejnojmenné hry
Stephena Jeffreyse, v níž kdysi na jevišti ex-
celoval John Malkovich. Opírá se o jadrné
dialogy a ironii v zobrazování mravů období
restaurace anglického království.

• Všechno nejlepší

Pražský taxikář Jarda má dnes narozeniny a
chce si je opravdu pořádně užít. Všechno má
pěkně naplánované a pod kontrolou – tak jako
zatím všechno v životě. S každým vyjde,
všechno zařídí, všichni jsou s ním spokojeni.
Jarda se prostě „vyzná“. Má skvělou
manželku, krásný byt, pohodovou práci, no-
vou milenku a spoustu dobrých známostí...
...jenže právě dnes nabere do auta konzerva-
tivního a zásadového důchodce, který mu
během jediného dne dokáže rozložit celý
život.

Připravujeme
� Září

Piráti z Karibiku II, Za plotem,
Sieland Hill

� Říjen
Titeland – Země přílivu,
Tři pohřby M. Estrady

� Listopad
Kráska v nesnázích, Rozchod

středa 2.8. 20.00 hod.

• LIBERTIN (114 min.)
Nebudete mě mít rádi. Johnny Deep v anglic-
kém dramatu.
Přístupné od 13 let, film v původním znění s ti-
tulky. Vstupné 55 Kč

sobota 5.8. 20.00 hod.

• TRISTAN A ISOLDA (125 min.)
... nestárnoucí příběh věčné lásky, spalující
vášně, bezmezné oddanosti a kruté zrady...
Romantické drama podle prastaré keltské po-
věsti. Přístupné od 12 let, film v původním
znění s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 9.8. 20.00 hod.

• AUTA (96 min.)
Život je cesta, užívej si cesty!
Animovaná rodinná komedie USA.
Přístupné, český dabing. Vstupné 55 Kč

sobota 12.8. 20.00 hod.

• VŠECHNO NEJLEPŠÍ (100 min.)
Každý dostane, co si zaslouží.
Česká filmová komedie Martina Kotíka.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

středa 16.8. 17.00 hod.

• DOBA LEDOVÁ 2: OBLEVA (91 min.)
A chládek je fuč.
Volné pokračování úspěšné rodinné komedie.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40Kč

středa 16.8. 20.00 hod.

• SCARY MOVIE III. (83 min.)
Co může být ještě neuctivější, vtipnější a děsi-
vější než Scary Movie 3? Samozřejmě Scary
Movie 4!

Další úspěšná hororová komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s ti-
tulky. Vstupné 55 Kč

sobota 19.8. 20.00 hod.

• RŮŽOVÝ PANTER (93 min.)
Ztratil se diamant Růžový panter. A nejzmate-
nější detektiv na světě se ho snaží najít.
Komedie USA v hlavní roli se Stevem Marti-
nem.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s ti-
tulky. Vstupné 55 Kč

středa 23.8. 20.00 hod.

• PÝCHA A PŘEDSUDEK (127 min.)
Nejhorší je, když někoho k smrti nenávidíte a
zároveň bez něj nemůžete být.
Adaptace klasického románu o lásce a nepo-
chopení z pera Jane Austen.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s ti-
tulky.
Vstupné 55Kč

sobota 26.8. 20.00 hod.

• ZEPTEJ SE PRACHU (117 min.)
Velké drama o velkém snu, který má svou vel-
kou cenu ...
Romantické drama z období velké hospodář-
ské krize.
Přístupné od 15 let, film v původním znění s ti-
tulky. Vstupné 55Kč

středa 30.8. 20.00 hod.

• JEHO FOTR TO JE LOTR (115 min.)
Rodina je tvá největší pohroma.
Komedie USA, volné pokračování filmu Fotr
je lotr.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s ti-
tulky. Vstupné 55Kč

12. ročník nohejbalového turnaje v Byňově
Dne 6.7.2006 od 9.00 hod. ráno do 18.00 hod. večer se konal

12. ročník nohejbalového turnaje trojic o putovní pohár osady Byňov.

Výsledkové pořadí:

1. Spartak Hrdlořezy 7. Sokol Č. Budějovice

2. Stars Č. Budějovice 8. NK. Trhové Sviny

3. SK. Byňov A 9. Třísov

4. NK. Velešín A 10. Sokol Petříkov

5. Žár 11. SK. Byňov C

6. NK. Velešín B 12. SK. Byňov B

Hráči všech družstev obdrželi věcné ceny a po závěrečném vyhod-
nocení 12. ročníku turnaje začala oslava při hudbě, kterou zajistil p. J.
Vochoska ml. s p. L. Doubkem a dobrém občerstvení, které zajistila p.
Ivanka Kanděrová z restaurace na Jakuli. Oslava za účasti hráčů, divá-
ků a dalších návštěvníků z Byňova a okolí se protáhla až do časných
ranních hodin. Vedoucím turnaje byl p. M. Vochozka st., hlavním roz-
hodčím p. L. Hanousek a zapisovatelem p. Ing. V. Šmajcl.

Sponzoři: HBSW Dobrá voda, město N. Hrady, krajský úřad Č. Budě-
jovice, pivovar Budvar, Magna Č. Velenice, Dopler T. Sviny a SK. By-
ňov. Turnaj se hrál pod záštitou krajského radního p. Ing. F. Štangla.

Vítězné družstvo Spartaku Hrdlořezy – Šuburt, Zlamšídlo, Pelouch při
přebírání putovního poháru
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Rezidence Nové Hrady a.s.
přijme

pro provoz pensionu a restaurace Tereziiny lázničky
v Údolí u Nových Hradů

KUCHAŘE / KUCHAŘKU
na plný pracovní úvazek

nástup dle dohody

SERVÍRKU / ČÍŠNÍKA
NA VÝPOMOC V HLAVNÍ SEZÓNĚ

na zkrácený pracovní úvazek
nástup dle dohody, možnost okamžitého nástupu výhodou

ÚČETNÍ / ÚČETNÍHO
na dohodu o provedení činnosti v rozsahu cca 10 hodin měsíčně

Bližší informace:
pension Tereziiny lázničky, tel: 724 130 399

• Prodám byt 1+1 na Nových Hradech v os. vlastnictví.
Cena 400 000,.Kč. Tel.: 606 241 159

• Prodám byt v osobním vlastnictví 2+0 v Nových Hradech.
Balkon a výtah. Tel.: 775 667 087

Vás všechny zve do své stylové, dobové restaurace na hlavním ná-
dvoří starého hradu v Nových Hradech .Přijďte na dobré občerstvení
a příjemné posezení. Můžete zde posedět v buquoyském sále, který
připomíná dávné doby. Kapacita restaurace: buquoyský sál 40 míst,
alchymistický bar 20 míst, venkovní posezení na nádvoří 60 míst.

Od 1. května  do  30. září 2006
otevřeno každý den

Otevírací doba:
Pondělí   10:00 – 17:00 Úterý      10:00 – 23:00
Středa     10:00 – 23:00 Čtvrtek   10:00 – 23:00
Pátek      10:00 – 23:00 Sobota    10:00 – 23:00
Neděle    10:00 – 20:00
Těšíme se na Vaší Návštěvu!!!!

Kontakt: Roman Koňa tel.: 386 361 102,
mobil: 720 102 614, 774 036 356

Restaurace hradní šenkovna

Každý může být fit
Chcete být zdraví, fit a pokud možno i štíhlí? A zkusili jste už prog-

ram „10 pro zdraví“? Jedná se o 10 pravidel, která shrnují zásady zdra-

vého životního stylu a přitom je zvládne dodržet skoro každý. Jejich

úplný přehled naleznete na www.10prozdravi.cz, kde jsou také po-

drobná pravidla soutěže s firmou Emco. Pokud dodáte vlastní důkaz o

tom, že dodržujete program 10 pro zdraví, získáte zajímavé tričko s lo-

gem tohoto programu. Takže vaše hubnutí bude navíc patřičně oceně-

no. K tomu se můžete těšit na srpen, kdy do tří měst zavítá zábavný

program o zdravém životním stylu FITPARÁDA. V Českých Budějo-

vicích se objeví 12. srpna, v Olomouci 19. srpna a v Ústí nad Labem

26. srpna. Od 14.00 do18.00 hod. na vás čeká wellness poradna

(výživa, hubnutí, měření BMI, cholesterolu, krevního tlaku a tuku, po-

radna fitness odborníka, kosmetičky či vizážistky), módní přehlídka

plavek a sportovního oblečení firmy Litex, cvičení s Hankou Kyny-

chovou, řada sportovních soutěží o ceny a na závěr velká tombola.

Moderování se ujme Elen Černá. Volnou vstupenku získáte, pokud se

do 30.6.2006 zapojíte do programu „10 pro zdraví“ a pošlete vyplněný

kupon (ke stažení na webových stránkách www.10prozdravi.cz).

Hylaith se vrací na novohradský hrad
Od počátku srpna bude expozice Státního hradu Nové Hrady oboha-
cena o několik desítek kusů novohradského buquoyského skla. Půj-
de především o unikátní hyalith, ale zastoupeny budou i další skla
vyráběná v okolí Nových Hradu od sedmnáctého do počátku dvacá-
tého století. ������ ����	
�� �����
 � ��������
 ���� �����
�	������� ��	�������



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ srpen 2006

Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

� Prodej a montáž:
koberce, PVC, plovoucí podlahy,
plastová a střešní okna, žaluzie a rolety,
interiérové a vchodové dveře, kliky.

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

kontakt: tel.386 322 588
tel./fax:386 321 443, mobil: 777 826 701

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

-   geometrické plány -   zaměřování staveb ke kolaudaci

-  vytyčování hranic pozemků -   mapové podklady pro projekty

-  vytyčování prostorové polohy stavby -   ostatní geodetické práce

Na Zahradách 512, 373 11 Ledenice
tel. č. 387 995 501, 602 662 693, 602 720 411
e-mail: gk-ledenice@volny.cz

Ing. Jaroslava K a d l e č k o v á

Ing. Miroslav K a d l e č e k

GEODETICKÁ  KANCELÁŘ LEDENICE

Prodej moravských
sudových vín

Michaela Trajerová, Ke střelnici, Trhové Sviny
Prodejní doba

Út, Čt, Pá: 16.00 – 19.00 hodin
So: 9.00 – 12.00 hodin
Jakostní odrůdová vína, osm druhů

cena od 44,-Kč/1 litr, dle ročníků a druhů
Tel. 602 667 105
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