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Řezbářské
sympozium
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Spolufinancováno EU
– Evropským zemědělským
a záručním fondem (EAGGF)

Letošní léto bylo velmi pestré na dočasné
obyvatele našeho města. V červenci se tu už
podeváté na týden zabydleli malíři, a také alik-
votní hudebníci, za kterými přijela spousta
příznivců, zpestřili celý jeden víkend. Nejdéle
u nás však pobyli řezbáři, účastníci Řezbář-
ského sympozia, kteří tvořili svá díla celé dva
týdny.

V zámeckém parku si vybrali svá pracovní
místa a dubové dřevo, které dostali k dispozici.

Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak různě
každý z těch deseti chlapíků ke své práci při-
stupoval. Někdo hned přesně věděl, jak bude
jeho socha vypadat a podle toho si vybral ma-
teriál. Druhý se nechal inspirovat připrave-
ným dřevem a vytvořil dílo, které se z toho
jakoby samo vylouplo a další potřeboval ne-
chat na sebe působit atmosféru města a zdejší-
ho života a první zářezy do dřeva udělal až po
čtyřech dnech.

Skoro polovina těchto pánů pochází z po-
baltských republik (Litvy a Lotyšska), kde má
řezbářství dlouhou tradici. Další přijeli z Ra-
kouska, Maďarska, Ukrajiny, Slovenska, Pol-
ska a také Česko mělo svého zástupce, pana
Buncka, se kterým jsme úzce spolupracovali už
na přípravách sympozia. Všichni jsou nejen ve
svých zemích, ale i ve světě velmi uznávanými
umělci. Jejich krátké vizitky spolu s fotografie-
mi soch, které v Nových Hradech vytvořili,
můžete vidět uvnitř tohoto vydání NZ.

Dobré pracovní a životní podmínky jim
vytvořilo město Nové Hrady za vydatné po-
moci akciové společnosti Jihočeské lesy, která
dodala kvalitní dubovou kulatinu a jejíž za-
městnanci spolu s lidmi z technických služeb
velmi profesionálně, trpělivě a v sobotu i dlou-

ho do noci sochy postavili na místa tak, jako
by to už mockrát dělali. Jim všem za to velmi
děkuji!

Také zaměstnanci, studenti a ostatní oby-
vatelé zámku projevili shovívavost a toleranci
k nemalému hluku, kdy nejvíce v začátku
sympozia byly skoro nepřetržitě používány
motorové pily. Za příjemné prostředí zámec-
kého parku a za možnost elektrické přípojky
děkujeme vedení Ústavu systémové biologie
AV ČR.

Pánové bydleli v Českém domě a stravova-
li se v klášterní jídelně.

Sochy jsou umístěny na svých místech, bu-
dou dokončeny ještě ochranné nátěry a upra-
veno blízké okolí, jejich paty budou obloženy
kameny a označeny názvem s vizitkou
každého řezbáře.

Zubu času by při dobré ochraně měly odo-
lávat více než sto let. Snad také odolají nám,
lidem… Dana Lošková, KIC Nové Hrady
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RADNICE INFORMUJE
Zápis ze 14. schůze rady města
ze dne 24.7.2006

� 1. Veřejná sbírka
Rada byla informována o přípravě veřejné
sbírky na Státním hradě v Nových Hradech.
Tato veřejná sbírka bude probíhat formou
pokladničky a výtěžek sbírky bude použit
na spolufinancování kulturních akcí pořá-
daných správou hradu. Rada souhlasila
s pořádáním sbírky v období 25.7. –
25.9.2006 a pověřila paní Oppolzerovou je-
jím organizačním zajištěním a následně vy-
účtováním.

� 2. Konkurs na pozici ředitelky MŠ a jme-
nování ředitelky MŠ
Rada byla seznámena s průběhem konkursu
na obsazení pozice ředitelky Mateřské ško-
ly Nové Hrady a s předloženým doporuču-
jícím seřazením uchazeček o tuto funkci
v pořadí Ilona Vicánová, Eva Heřmanová,
Marie Dorotovičová a Zdeňka Wolzová.
Dále byla seznámena s koncepcemi zpraco-
vanými jednotlivými uchazečkami. Vybra-
la jako nejvhodnější kandidátky paní
Heřmanovou a Vicánovou a většinově roz-
hodla o jmenování paní Evy Heřmanové do
funkce ředitelky Mateřské školy Nové Hra-

dy, a to od 1.9.2006. Pověřila tajemníka
provedením změny v registru škol vedeném
Krajským úřadem v Českých Budějovicích.

� 3. Výběrové řízení na dodavatele stavby
– rekonstrukce Rezidence
Rada byla seznámena s výsledkem výběro-
vého řízení na dodavatele stavby „ II. etapa
pokračování rekonstrukce a záchranných
prací na objektu Rezidence Buquoyů Nové
Hrady“. Vzala na vědomí a souhlasila s do-
poručením výběrové komise, která vyhod-
notila jako nejvýhodnější nabídku firmy
Stavcent, a.s., která nabízí dokončení stav-
by objektu Rezidence za cenu 115 366 141
Kč vč. DPH. Rada pověřila starostu podpi-
sem dokumentů spojených s výběrovým ří-
zením a následně i smlouvy o dílo s firmou
Stavcent, a.s.

� 4. Výuka německého jazyka v mateř-
ských školách
Rada byla starostou informována o možnosti
zpracování žádosti o dotaci na zajištění vý-
uky německého jazyka v mateřských ško-
lách. Jedná se o projekt, který by mohl být
realizovaný v mateřských školách Nové
Hrady, Žár a Horní Stropnice. Rada pověři-
la tajemníka zajištěním zpracování žádosti
o dotaci a se spolufinancováním v případě
jejího schválení.
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RADNICE  INFORMUJE
Zápis z 15. schůze městské rady
ze dne 31.7.2006

� 1. Opakovaná žádost o vydání stanoviska
Rada za přítomnosti zástupců firmy
T-Mobile Czech Republic a.s. a firmy Rea-
listav opakovaně projednala žádost firmy
Realistav o vydání stanoviska k umístění
základnové stanice mobilního operátora
T-Mobile. Základnová stanice by měla být
umístěna v areálu společnosti ŽPSV na Ja-
kuli, v blízkosti vlakového nádraží. Zástup-
ci přítomných firem společně se zástupcem
KHS podali vysvětlení o technických a
zdravotních dopadech na obyvatele, jakož i
důvod, proč není optimální instalovat stani-
ci na vzdálenějším sloupu osvětlení areálu
ŽPSV. Rada souhlasila s navrhovaným
umístěním základnové stanice.

� 2. MŠ Nové Hrady
Rada za přítomnosti paní Romany Šulcové
podala vysvětlení k rozhodnutí a kompeten-
cím rady ve věci konkurzního řízení na mís-
to ředitelky MŠ v Nových Hradech.

� 3. Mandátní smlouva
Rada byla seznámena se zněním mandátní
smlouvy uzavírané mezi městem Nové
Hrady a společností Inženýring Praha a.s.,
kterou je řešena vzájemná spolupráce při
zajištění dotačních prostředků na výstavbu
splaškové kanalizace v místní části Údolí.
Rada se zněním smlouvy souhlasila a pově-
řila starostu jejím podpisem.

� 4. Žádost o poskytnutí příspěvku
Rada projednala žádost zastupující ředitel-
ky MŠ o příspěvek na dopravu dětí na pla-
vecký výcvik do Borovan. Rada souhlasila
s úhradou nákladů na dopravu a rozhodla,
že toto bude řešeno přímo z rozpočtu města,
popř. prostřednictvím přípěvku poskytnuté-
ho TJ Nové Hrady.

� 5. Žádost o podávání informací
Rada projednala žádost Sdružení Jihočeské
matky České Budějovice o podávání infor-
mací ve věci zahajovaných řízení. Rada po-
stoupila tuto žádost stavebnímu úřadu Nové
Hrady a odboru životního prostředí. Rada
konstatovala, že při podávání informací o
zahajovaných řízeních bylo vždy postupo-
váno v souladu s platnými zákony a i do bu-
doucna bude takto postupováno.

� 6. Oznámení o zamýšleném převodu po-
zemků
Rada projednala oznámení PF ČR České
Budějovice o zamýšleném převodu poze-
mků v k. ú. Veveří, Vyšné a Mýtiny. Rada
vzala oznámení na vědomí a pověřila ta-
jemníka zveřejněním oznámení na úřední
desce MěÚ Nové Hrady v souladu se záko-
nem. Rada pověřila SÚ Nové Hrady prově-
řením informace, zda mezi předmětnými
pozemky se nenachází historický majetek
Města Nové Hrady.

� 7. Žádost o přidělení zahrádky
Rada projednala žádost paní Lucie Vinické
o přidělení zahrádky v lokalitě za hřištěm.
Rada souhlasila s pronájmem zahrádky č.
15 paní Lucii Vinické a pověřila místosta-
rostu Ing. Pavla Kříhu podpisem nájemní
smlouvy.

� 8. Žádost o změnu nájemníka v bytě v čp.
395 Nové Hrady
Rada projednala žádost ÚSBE AV ČR
Nové Hrady o změnu nájemníka Mgr. D.
Kaftana, PhD. za pana Petra Kohouta.
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo města
Nové Hrady na 14. zasedání dne 20.2.2002
schválilo přidělení 2 bytů v čp. 395 pro pot-

řeby Akademického a univerzitního centra,
vzala rada změnu nájemníka na vědomí.

� 9. Návrh na smírné řešení
Rada byla seznámena návrhem AK Mgr.
Lucie Slabé České Budějovice na smírné
řešení sporu mezi městem Nové Hrady a
panem Janem Markem. Rada opětovně kon-
statovala, že v průběhu trvání smluvního
vztahu nedošlo ke změně podmínek u parko-
vacích míst, které byly předmětem dohody a
zároveň zopakovala svou nabídku na mimo-
soudní řešení vzniklého stavu, kdy je připra-
vena poskytnout protistraně finanční
kompenzaci ve výši 30.000,- Kč vč. DPH.

� 10. Žádost o zhotovení vrat a uzavření
sklepních prostorů v čp. 45
Rada projednala žádost paní M. Vondrové o
zhotovení nových vrat do dvora v č.p. 45,
uzavření sklepních prostorů a opravu zdi u
vchodu do sklepa. Rada pověřila TSM pro-
vedením požadovaných zednických prací
nejpozději do 30.9.2006. Rada pověřila
paní Kříhovou podáním žádosti o finanční
podporu na zhotovení vrat v rámci granto-
vého programu JčK „Zvýšené náklady ob-
novy památkově chráněných staveb“.

� 11. Oznámení o poskytnutí finančního
příspěvku
Rada byla seznámena s poskytnutím fi-
nančních prostředků na obnovu střechy
domu č.p. 26 a na obnovu restaurování vý-
maleb místností 2.79/2.78 v Buquoyské re-
zidenci v Nových Hradech. Rada vzala na
vědomí došlá oznámení a pověřila paní Kří-
hovou a tajemníka MěÚ dohledem nad pro-
váděnými pracemi a řádným vyúčtováním
poskytnutých finančních prostředků.

� 12. Ukončení vydávání stávajícího typu
cestovních dokladů
Rada byla seznámena s oznámením MěÚ
Nové Hrady o ukončení vydávání stávající-
ho typu cestovních dokladů. Rada vzala
oznámení na vědomí a pověřila matrikářku
zveřejněním této informace na úřední desce
MěÚ Nové Hrady, na internetových strán-
kách města a v zářijovém vydání Novo-
hradského zpravodaje.

� 13. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena s jednáním sociální
komise. Rada vzala informaci z jednání so-
ciální komise na vědomí a souhlasila s při-
dělením bytu v DPS žadatelce paní Evě
Doležalové.

� 14. Stížnost
Rada byla seznámena se stížností paní
Hany Pavelkové na neoprávněné složení
materiálu na přístupové komunikaci
k domu č.p. 49 v Údolí u Nových Hradů.
Rada pověřila SÚ Nové Hrady provedením
místního šetření a následným podáním
zprávy o skutečném stavu, případně před-
ložením návrhu řešení.

� 15. Žádost o hmotný příspěvek
Rada projednala žádost Mysliveckého
sdružení Nové Hrady o poskytnutí 5 m3 dře-
va na opravu odchovny bažantů v Nových
Hradech. Rada pověřila Ing. Huberta Švar-
ce vyřízením žádosti.

� 16. Průmyslové zóny Jihočeského kraje
Rada projednala žádost KÚ JčK o sdělení,
zda se v k.ú. Nové Hrady nachází průmys-
lová zóna. Rada konstatovala, že v součas-
né době jsou pro průmyslovou zónu
vyčleněny pozemky v k.ú. Štiptoň, avšak
bez potřebných inženýrských sítí. Rada
dále konstatovala, že do budoucna je
možné, že budou vyčleněny další pozemky
v lokalitě „Za městem“.

� 17. Objednávací systém pro školní jídel-
nu.
Rada souhlasila s instalací objednávacího
systému pro školní jídelnu. Rada pověřila
starostu jednáním s ředitelem ZŠ Nové
Hrady ve věci financování celé akce.

� 18. Odvolání
Rada byla seznámena s odvoláním paní
Ilony Vicánové proti rozhodnutí rady ve
věci jmenování ředitelky MŠ Nové Hrady.
Rada pověřila tajemníka MěÚ Nové Hra-
dy, aby požádal KÚ JčK o prověření zá-
konnosti postupů rady ve věci jmenování
ředitelky MŠ Nové Hrady. Současně rada
pověřila tajemníka, aby prověřil, zda je zá-
konem odvolání v této věci přípustné a o
výsledku informoval radu města na jejím
příštím jednání.

� 19. Grantový program pro rok 2006
Rada byla seznámena s vyúčtováním I.
kola grantového programu města Nové
Hrady pro rok 2006, předloženého jednot-
livými příjemci. Rada byla zároveň sezná-
mena s předloženými žádostmi II. kola pro
rok 2006. Rada schválila přidělení finanč-
ních prostředků a vzala na vědomí podpis
smluv místostarostou Ing. Pavlem Kříhou.

� 20. Rozhodnutí o povolení uzavírky sil-
nice
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ,
odbor stavební a komunikací Třeboň, o po-
volení uzavírky silnice III/1505 a III/1506
v úseku mezi obcemi Hrdlořezy a Suchdol
n. Lužnicí. Rada vzala rozhodnutí na vědo-
mí a neměla k němu připomínek.

� 21. Žádost o prodloužení pronájmu
Rada byla seznámena se žádostí společnos-
ti Rožmberk Třeboň o prodloužení nájmu
na nebytové prostory v kovárně v Nových
Hradech do 31.8.2006. Rada s před-
loženým návrhem dodatku ke smlouvě o
podnájmu nebytových prostor souhlasila a
pověřila místostarostu jeho podpisem.

� 22. Žádost o uzavírku komunikace
Rada projednala žádost pana M. Šlence o
uzavírku místní komunikace – Husova ul.
z důvodu provádění rekonstrukce střechy
na nemovitosti žadatele. Rada souhlasila
s uzavírkou předmětné komunikace na
dobu nezbytně nutnou. Rada souhlasila
s prominutím poplatku za užívání veřejné-
ho prostranství.

� 23. Informace o havárii
Rada byla seznámena s havárií na podhle-
du vyrovnávací nádrže pro místní část
Údolí, která je situována u dolní brány
v Údolské ulici. Rada vzala na vědomí in-
formaci o provizorním řešení havárie for-
mou instalace redukčního ventilu s filtrem
v ceně cca 50 tis. Kč. Rada souhlasila
s úhradou nákladů spojených s výše uvede-
ným opatřením a pověřila investiční oddě-
lení a stavební úřad zjištěním skutečné
míry poškození a nalezením zdroje finanč-
ních prostředků na spolufinancování opra-
vy objektu vyrovnávací stanice.

� 24. Stanovení termínu jednání zastupi-
telstva
Rada stanovila termín dalšího jednání za-
stupitelstva města Nové Hrady na
27.9.2006 od 18:00 hod. Místem jednání
bude klubovna hasičské zbrojnice v Ko-
menského ulici.

� 25. Schválení rozpočtových změn
Rada projednala předložené rozpočtové
změny provedené v rozpočtu města v roce
2006. Jedná se zejména o zaúčtování do-
šlých dotací a proúčtování položek rozpoč-
tu. Rada souhlasila s předloženými
rozpočtovými změnami.

Plné znění zápisů najdete také na
www.novehrady.cz
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Ukončení vydávání stávajícího typu cestovních dokladů
V souvislosti se změnami na úseku vydá-

vání cestovních dokladů si dovolujeme vás
upozornit, že na vašem matričním úřadě kon-
čí možnost podání žádostí o vydávání stávají-
cího typu strojově čitelného cestovního
dokladu.

Nadále budou žádosti o vydání cestovního
pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem
dat s biometrickými údaji nabírat pouze pří-
slušné obecní úřady obcí s rozšířenou působ-
ností podle místa trvalého pobytu občana(tj.
Městský úřad Trhové Sviny) a to nejdříve od
1. září 2006.

Ostatní změny právní úpravy na úseku vy-
dávání cestovních dokladů řeší zákon č.
136/2006Sb. Případné nejasnosti možno kon-
zultovat s vedoucí oddělení matrik a správ-
ních činností Evou Pokornou nebo přímo
s pracovnicí oddělení cestovních dokladů Jit-
kou Kossiovou.

Čtyři roky v Nových Hradech
Vážení spoluobčané, končí volební obdo-

bí, za necelé dva měsíce budou komunální
volby, z nichž vzejde nové městské zastupitel-
stvo. Je tedy čas trochu se ohlédnout a zhod-
notit čtyřletou práci toho dosavadního.

Samozřejmě dobře víme, že život města
nelze vtěsnat jen do čísel vyjadřujících objem
investičních akcí nebo miliónů prošlých měst-
ským rozpočtem. Často používám srovnání
obce a rodiny, protože si myslím, že tyto dvě
základní jednotky každé společnosti mají
mnoho společného. Dobrý hospodář musí
umět počítat, musí správně odhadnout své
možnosti a rizika svých rozhodnutí. Neměl by
ale zapomínat ani na pěstování a utužování
dobrých vztahů uvnitř rodiny i vůči sousedům,
měl by mezi pracovními dny dbát i na dny svá-
teční a vytvářet prostor pro plný a bohatý život
svých blízkých. Rád v této souvislosti připo-
mínám odkaz pátera Bonfilia, který nás v loň-
ském roce předešel na věčnost. Svým životem
a prací byl vzorem pracovitosti a odhodlání,
ale také nezdolného optimismu a dobré mysli.
Jeho prozíravosti a úsilí vděčíme za to, že no-
vohradský klášter nezůstal po jeho smrti
prázdný, ale zůstává díky Rodině Panny Marie
duchovním centrem širokého okolí.

Nasedali jsme do rozjetého vlaku
Zásluhou toho, že jste v obecních volbách

na podzim roku 2002 umožnili koalici ODS,
KDU-ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů
obhájit vítězství z předchozího volebního ob-
dobí, bylo možné bez zbytečných prodlev na-
vázat a pokračovat v realizaci našich
dlouhodobých plánů a záměrů. V minulých le-
tech jsme se vždy snažili o to, abychom pod-
statné investiční akce realizovali s podporou
fondů Evropské unie, případně s podporou ná-
rodních fondů, což se nám ve většině případů
dařilo. Po změně daňových zákonů, kterou
rozpočet našeho města pocítil velmi negativ-

ně, jsme k tomu byli nuceni ještě mnohem
více než v minulosti.

V roce 2003 jsme stejně jako v předcho-
zích letech pokračovali v záchranných pracích
na Rezidenci, zejména díky podpoře ze státní-
ho rozpočtu, ze kterého jsme získali 8 milionů
korun. V témže roce jsme rovněž dokončili re-
konstrukci kovárny u hradu s podporou prog-
ramu PHARE, když v minulých letech jsme
realizovali její záchranu a obnovu s pomocí
Programu regenerace městských památko-
vých rezervací a zón. Dokončovací práce
v roce 2003 přišly na 1,4 milionu korun.
S podporou programu PHARE jsme rovněž
postavili parkoviště u Tereziina údolí proti bý-
valému pivovaru v Údolí. Celkové náklady
spojené s touto investicí dosáhly částky cca
1,3 milionu korun. Peníze z PHARE nám také
pomohly opravit místní komunikace poškoze-
né povodní a přívalovými dešti. Nákladem ve
výši 2,3 milionu byly opraveny zejména míst-
ní komunikace v Údolí a ve Štiptoni. S podpo-
rou programu SAPARD pak byla kompletně
rekonstruována komunikace v Komenského
ulici, kde bylo investováno rovněž 2,3 mi-
lionu. Dále jsme s podporou Státního fondu
životního prostředí opravili čističku odpad-
ních vod a také kanalizaci v Byňově. Celkové
náklady spojené s těmito pracemi dosáhly
částky jednoho milionu korun. V roce 2003
pokračovaly i práce spojené se zasíťováním
pozemků pro výstavbu rodinných domků Pod
Zámeckým, když v tomto roce bylo investová-
no 1,3 milionu korun. S podporou Programu
regenerace městských památkových rezervací
a zón byla opravena střecha domu čp. 59 na
náměstí Republiky a také střecha radnice. A
nakonec byla v roce 2003 dokončena druhá
etapa výstavby sportovní haly v Zahradní
čtvrti. Investorem této etapy, která stála 6 mi-
lionů korun, byla Tělovýchovná jednota Nové
Hrady, povinný podíl ve výši jednoho milionu

k pětimilionovému příspěvku Ministerstva
školství mládeže a tělovýchovy hradilo měs-
to.

V roce 2004 bylo nákladem 130 tisíc ko-
run vybudováno nové veřejné osvětlení na Ja-
kuli v části k závodu HBSW Dobrá voda.
Z rozpočtu Jihočeského kraje se podařilo zís-
kat finanční prostředky na obnovu a opravy
mobilní hasičské techniky a tak mohly být ná-
kladem 260 tis. opraveny vozy hasičů v No-
vých Hradech a v Údolí.

Další velkou investicí bylo dokončení
zasíťování pozemků Pod Zámeckým, kde
bylo v roce 2004 proinvestováno více než 3,5
milionu Kč. Významně jsme tak podpořili
budoucí rozvoj vlastnického bydlení v No-
vých Hradech, které je důležitým faktorem
stabilizace osídlení regionu. S podporou
programu Regenerace městských památko-
vých rezervací a zón byly provedeny práce
spojené s odvodněním a sanací sklepů a dvor-
ního traktu objektu radnice, když v roce 2004
bylo vynaloženo 1,4 milionu, z podporou
téhož programu byla nákladem 60 tis. korun
obnovena další část městských hradeb.

Další významnou investiční akcí města
v roce 2004 a v roce následujícím byla obno-
va rybníka Bejkovna ve Štiptoni v blízkosti
ostrých zatáček na cestě do Nakolic. Obnova
tohoto rybníka byla podpořena ze Státního
fondu životního prostředí a náklady spojené
s prováděním stavebních a dalších prací do-
sáhly v roce 2004 částky 1,2 milionu.

Mimo jiné bylo v roce 2004 investováno
několik set tisíc i do obnovy chodníků a na-
příklad i do opravy návesní kaple v Údolí. Do
záchrany Rezidence bylo s podporou státního
rozpočtu a Jihočeského kraje, který přispěl na

Nové dopravní značení
v Nových Hradech a osadách

Občany překvapuje nové dopravní zna-
čení, stěžují si na umístění a nárůst již tak
velkého počtu dopravních značek.

I když se nám to, jako správcům do-
pravního značení v některých případech
nelíbí, zákony a normy je nutné dodržovat.

Značka musí být umístěna v určité výš-
ce, na předepsaném sloupku, upevněna do
země předepsaným způsobem a umístěna
na správném místě.

Výměna a doplnění značek nebyl
žádný výmysl aktivního úředníka města,
ale zákonná nutnost ukládající do konce
roku 2006 vyměnit, doplnit a nahradit do-
praní značky a značení v souladu se záko-
nem č. 361/2000 Sb. a vyhl.  30/2001.

Vše nebylo jen tak jednoduché, práce
firmy na novém pasportu dopravního zna-
čení, schválení Městským úřadem Trhové
Sviny, odborem dopravy a silničního hos-
podaření a v neposlední řadě Policií ČR –
OŘ, Dopravním inspektorátem České Bu-
dějovice.

V průběhu měsíce srpna a začátkem
měsíce září bude probíhat instalace no-
vých značek a likvidace stávajících.

Jiří Haider, ředitel TS

pokračování na str. 4
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restaurování výmaleb, investováno více než
14 milionů korun.

V poločase bez oddechu
Velmi náročný z hlediska objemu měst-

ských investic byl i rok 2005. Do pokračování
záchranných a rekonstrukčních prací na Rezi-
denci bylo vynaloženo 19 milionů korun. Pod-
statná část nákladů spojených s realizací
záchranných a rekonstrukčních prací byla,
stejně jako v roce předchozím, kryta příspěv-
kem ze státního rozpočtu a práce spojené s res-
taurováním výmaleb z rozpočtu Jihočeského
kraje. V roce 2005 byly zahájeny rovněž práce
na územním plánu pro celý územní obvod na-
šeho města a v souvislosti s přípravou územní-
ho plánu jako základního koncepčního
dokumentu pro rozvoj města bylo vynaloženo
téměř 300 tisíc korun. Dále byla nákladem 800
tisíc s podporou SFŽP dokončena v předcho-
zím roce zahájená obnova rybníka Bejkovna.
V rámci projektu Modernizace a rozšíření in-
formačních systémů, podpořeného ze Společ-
ného regionálního operačního programu, byl
pořízen nový server pro MěÚ a současně se
naši občané dočkali bezdrátového systému va-
rování a vyrozumění a místního rozhlasu. Cel-
kové náklady tohoto projektu dosáhly částky 2
miliony korun. Z programu LEADER ČR byl
podpořen projekt na oživení zámeckého par-
ku, v rámci něhož bylo nově oploceno volej-
balové a nohejbalové hřiště a vybudováno
dětské hřiště. Celkové náklady tohoto projek-
tu, který pokračoval i letos, dosáhly 680 tisíc,
dotace pak 500 tisíc korun.

Velmi významným projektem realizova-
ným v roce 2005 byla oprava místních komu-
nikaci k památkovým objektům, podpořená
z programu INTERREG IIIA. V rámci tohoto
projektu jsme opravili Údolskou a Husovu uli-
ci a části ulice Na Vyhlídce. Celkové náklady
na opravu těchto komunikací dosáhly částky
4,4 milionu, přičemž dotace činí 75 % této
částky. S již tradiční podporou Programu re-
generace městských památkových rezervací a
zón (kryje až 50% nákladů) byla v roce 2005
opravena střecha domu čp. 57 na náměstí Re-
publiky a obnova kašny. Celkové náklady
obou akcí činily více než 2 miliony korun.
S podporou grantů Jihočeského kraje byly
přestavěny a modernizovány veřejné záchod-
ky v uličce k Motoru a opraveny střechy domů
čp. 191 v Komenského ulici a čp. 116 v ulici
5. května. Od Jihočeského kraje obdrželo
město rovněž grant na vybavení zásahových
jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Nepolevujeme ani ve finiši
Práce na trvalém zvelebování našeho měs-

ta pochopitelně neustává ani v letošním roce.
Pokračovala a bude pokračovat i nadále znač-
ně finančně nákladná a organizačně velmi
složitá rekonstrukce Rezidence, když v letoš-
ním roce bude do zastřešení obou nádvoří a
dalších prací investováno celkem 16,7 mi-
lionů korun. Většinově jsou tyto náklady kryty

15 milionovým příspěvkem ze státního
rozpočtu a čtyřmi sty tisíci z rozpočtu Jihoče-
ského kraje. Další velmi významnou akcí je
změna vytápění, zateplení, oprava střechy a
„polidštění“ tzv. nové budovy mateřské škol-
ky. Tato akce je spolufinancována ze 75 %
z programu PHARE. Celkové náklady na re-
konstrukci se budou pohybovat kolem 5,3 mi-
lionů korun. O organizační zajištění této
náročné akce se ve spolupráci s MěÚ stará pan
místostarosta Ing. Pavel Kříha a musím říci, že
stejně jako v případě rekonstrukce kuželny,
kterou má rovněž na starosti, odvádí velmi
dobrou práci.

Zmíněná rekonstrukce části kuželny, tj.
zejména vstupu, prostoru pro diváky a sociál-
ního zařízení, přispěje k lepšímu a hodnotněj-
šímu využití této budovy. Celkové náklady
této etapy dosáhnou 1,3 milionu korun a jsou
částečně kryty granty Jihočeského kraje a pří-
spěvkem z programu LEADER. S podporou
programu INTERREG IIIA ve výši 75 % bude
dokončena sanace přízemních a sklepních
prostor radnice a bude v nich nákladem 5,8
milionu korun vybudováno informační cen-
trum, sloužící Přeshraničnímu impulznímu
centru a Euroregionu Silva Nortica, a také in-
ternetová kavárna a vinárna.

Další finanční prostředky jsou vynakládá-
ny nebo budou vynaloženy na opravu střech a
říms domů čp. 26, 14, 341,169, 30, 43, 55 a
191. Celkem tyto náklady přesáhnou 1 milion
korun a částečně budou hrazeny příspěvkem
z rozpočtu Jihočeského kraje. Kraj rovněž při-
spěl na odbahnění a opravu bezpečnostního
přelivu rybníka Horní Vyšenský a opravu bez-
pečnostního přelivu a odtoku rybníka Ve Vsi
v Nakolicích s celkovými náklady 600 tisíc.

S podporou Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a zón, který byl
už v polovině devadesátých let naším historic-
ky prvním nenárokovým dotačním zdrojem,
byla realizována výměna části oken na budově
školní stravovny a družiny. Nákladem přesa-
hujícím 400 tis. korun byl v Českém domě
z nevyužívaných kluboven vybudován byt a
za 250 tisíc bude s podporou Jihočeského kra-
je postavena čekárna na Jakuli, včetně zpevně-
ného přístupu a příjezdu.

V Byňově budou rovněž s podporou Jiho-
českého kraje realizována opatření proti pří-
valovým dešťům, která ochrání domy pod tzv.
letištěm. Nákladem 600 tisíc bude společně
s akciovou společností Rezidence za podpory
Jihočeského kraje osazeno mobiliářem Tere-
ziino údolí a v objektu Lázniček zřízena cyk-
lostanice.

Největší akcí zahájenou v letošním roce
bude jednoznačně rekonstrukce novohradské
čistírny odpadních vod s celkovými náklady
30 milionů korun. Vzhledem k rozsahu prací
se jedná spíše o vybudování čistírny nové.
Podle původního rozpisu mělo město obdržet
ze Státního fondu životního prostředí dotaci
ve výši 12 milionů, návratnou finanční výpo-
moc (půjčku) ve výši 12 milionů Kč a vlastní
podíl měl činit 6 milionů korun. Zejména díky
zastupitelům zvoleným za KDU-ČSL se
ovšem podařilo osáhnout konečného rozhod-
nutí tak, že město obdrží nenávratnou dotaci

ve výši 24 milionů. Jde o velký úspěch, kdy
bude moci být použito 12 milionů na jiné roz-
vojové aktivity města. Za tuto pomoc si
zaslouží zastupitelé KDU-ČSL velké poděko-
vání.

Za vším vidíme lidi
Každá koruna z oněch výše uváděných

milionů má ovšem svého adresáta, kterým
jsou všichni novohradští občané a také náv-
štěvníci našeho města a regionu. Ze své práce
krajského radního vím, že Nové Hrady jsou
vnímány jako přívětivé, pohostinné město,
které dokáže dobře využít svých přírodních i
historických krás. V minulých letech ale naše
město získalo také další, velmi významný, i
když donedávna ještě stěží představitelný sta-
tut – stalo se městem univerzitním. Kromě tr-
valé snahy o zajištění finančních prostředků,
nezbytných pro další rozvoj města, tak dlou-
hodobě podporujeme i celou řadu aktivit
Akademického a univerzitního centra Nové
Hrady a obou jeho zakladatelů, tj. Ústavu fy-
zikální biologie Jihočeské univerzity a Ústa-
vu systémové biologie a ekologie Akademie
věd ČR. Podpořili jsme tyto pro nás klíčové
instituce ve snaze získat finanční prostředky
na vybudování bioreaktoru z Programu
PHARE a dalších finančních prostředků na
vědu, vzdělání a výzkum a s tím související
vybudování laboratoří a ubytovacích kapacit
z Programu INTERREG IIIA. Tyto význam-
né investice ocenil při své nedávné návštěvě i
prezident České republiky Václav Klaus.

Snažíme se i o podporu a prosazování re-
gionálních projektů, jako například o podpo-
ru zahájení prací na elektrifikaci trati České
Budějovice – České Velenice, na které pracu-
jeme zejména se zástupci Borovan a Českých
Velenic, i na prosazování a podpoře silniční
komunikace St. Pölten – České Budějovice,
s níž by měly být významně zlepšeny para-
metry komunikace Nové Hrady – České Bu-
dějovice. Dlouhodobě jsme pracovali a
pracujeme na rekonstrukci silnice z Údolí u
Nových Hradů do Třeboně a z Jakule na Hrd-
lořezy. Na všech těchto akcích spolupracuje-
me s plným vědomím toho, že se sice nejedná
o obecní záležitosti, ale uvědomujeme si, jak
je regionální dopravní dostupnost a dopravní
obslužnost pro další rozvoj města a jeho okolí
důležitá.

Osady nejsou na okraji zájmu
Snažíme se účelně investovat nejen do

vlastního města, ale i do jeho místních částí.
V minulosti jsme v osadách obnovili návesní
kaple a návesní rybníky, na Jakuli, v Byňově
a v Údolí jsme postavili vodovod a částečně i
kanalizaci. V Byňově nyní realizujeme proti-
povodňová opatření, která by měla ochránit
část Byňova pod tzv. letištěm před zatopením
při přívalových deštích. Na Jakuli stavíme au-
tobusovou čekárnu včetně s tím souvisejících
zpevněných ploch, když jsme již dříve zajisti-
li vybudování veřejného osvětlení v části
k závodu HBSW Dobrá voda. V průtahu By-
ňovem jsme již dříve položili část chodníku
s tím, že dále budeme pokračovat souběžně
s rekonstrukcí silničního průtahu Byňovem,

Čtyři roky
v Nových Hradech
pokračování ze str. 3

pokračování na str. 5
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který bude dělat Správa a údržba silnic. Sou-
časně s rekonstrukcí komunikace pak položí
město i další chodníky. V místní části Údolí
chceme vybudovat ve směru na Trhové Sviny
splaškovou kanalizaci a nový chodník, nový
chodník chceme položit i na Jakuli od želez-
ničního přejezdu k nové čekárně. Za velmi
důležité považujeme, aby si mohli občané ve
větších osadách nakoupit v místě svého byd-
liště. Podařilo se nám ve spolupráci s novými
nájemci udržet obchod v Byňově a uděláme
vše pro to, aby jak tam, tak v Údolí a na Jakuli
obchod fungoval i nadále.

Město žije spolky
Velmi se snažíme o podporu spolkových

aktivit ve městě, protože jak říká klasik „nejen
chlebem živ je člověk“. Podařilo se nám zajis-
tit financování spolků a zejména sportovních
organizací pomocí modelu, který zohledňuje
nejen jejich vlastní aktivitu, ale i práci s mlá-
deží. Pro některé zájmové organizace se nám
podařilo nalézt nové sponzory, což jim
umožňuje rozšiřovat a zkvalitňovat jejich ak-
tivity. Za velmi podstatné považujeme i to, že
se nám podařilo transformovat prostřednic-
tvím angažmá v Honebním společenstvu toto
společenstvo a jím obhospodařovanou honit-
bu a zajistili jsme pronájem této honitby na
dobu 10 let Mysliveckému sdružení Nové
Hrady. Velmi se snažíme i o zajištění sportov-
ního revíru Zevlův rybník pro naše sportovní
rybáře a já doufám, že celou záležitost dotáh-
neme ve spolupráci s MO ČRS Nové Hrady a
s Jihočeským územním svazem ČRS do zdár-
ného konce. Já sám se zúčastňuji jednání o Ze-
vlově rybníce již několik let a jeho získání pro

sportovní rybáře pro mě bude velkým zadosti-
učiněním. Město již schválilo Jihočeskému
územnímu svazu bezúročnou půjčku na dobu
dvou let ve výši 700 tis. korun a je připraveno
pomáhat i v dalších věcech souvisejících se
Zevlovým rybníkem, jako například v otázce
monitorování nepropustnosti hráze a jejího
zhodnocení.

Jak pracovala opozice
Konečné zúčtování čtyřleté práce koalič-

ních i opozičních zastupitelů máte samozřej-
mě v rukou vy, novohradští občané a voliči.
Z mého pohledu jsem nucen konstatovat, že ze
dvou opozičních stran v zastupitelstvu se
nepoměrně významněji do práce pro město za-
pojili zastupitelé zvolení za KSČM. Komunis-
tičtí zastupitelé aktivně pracovali v Kontrolním
výboru a Finanční komisi města a prostřednic-
tvím svých poslanců v Poslanecké sněmovně
se snažili o podporu rozvojových záměrů města
a zejména pak záchrany Rezidence a za tuto
práci si zaslouží poděkování.

Bohužel horší to už bylo se zastupiteli zvo-
lenými v minulém volebním období za ČSSD,
přestože se jeden z nich tak hezky pochválil v
minulém čísle Novohradského zpravodaje.
Žádnou významnější aktivitu jsme od nich
v posledních letech nezaznamenali, snad jen,
že příliš nepřekáželi. Přestože se jednalo o za-
stupitele největší vládní strany, nebyla patrná
žádná snaha o získání finančních prostředků
pro rozvojové záměry města, žádná velká akti-
vita. Vrcholem této apatie je to, že i na kuželnu
a rozvojové aktivity SOKOLA, kolem kterého
se přátelé bratři semkli, musíme finanční pros-
tředky na postupné opravy a rekonstrukci shá-
nět my a dokonce jim musíme shánět i
sponzorské prostředky. Jen doufám, že v příš-
tím volebním období to bude lepší a sociální
demokraté předvedou víc, než jen stafáž u
návštěvy dvou jejich ministrů.

Kdo nic nedělá, nic nezkazí
Ne vše, co jsme voličům před čtyřmi lety

slibovali, se nám podařilo splnit. Palčivým
dluhem jsou zejména vhodné a důstojné pros-
tory pro koupání našich občanů a návštěvníků
města. Bohužel do našich plánů negativně za-
sáhly jednak komplikace se zpracováním
územního plánu, který by měl nově problema-
tiku koupaliště řešit, ale zejména pak fakt, že
s ohledem na novou evropskou a následně i
českou legislativu musíme provést nákladem
30 milionů korun výstavbu prakticky nové
čistírny odpadních vod. V takovém případě je
bohužel rozhodování jasné a jednoznačné, obě
akce současně nezvládneme a funkční čistírnu
mít musíme, kdežto koupaliště pouze mít
můžeme a chceme. Proto tento náš závazek a
slib daný našim občanům přechází do dalšího
volebního období. Nepodařily se nám i někte-
ré další věci, které naše občany „nadzvedly“,
jako například pronájem a provoz parkoviště
na jaře letošního roku. Jsem si vědom toho, že
parkovné bylo stanoveno ve výši, která byla
pro Nové Hrady nepřiměřeně vysoká a za ce-
lou toto záležitost se vám, vážení spoluobča-
né, ještě jednou omlouvám.

Je opravdu velmi těžké, pokoušet se do ně-
kolika odstavců vměstnat život celého města
za čtyřleté volební období. Každý z vás má jis-
tě na ty uplynulé čtyři roky svůj vlastní po-
hled, v jehož popředí samozřejmě stojí osobní,
rodinné a pracovní události, a obecní
záležitosti k tomu tvoří jen kulisu v pozadí.
Ale tak je to správně – chceme, abyste si své
životy utvářeli co nejvíce podle svých vlast-
ních plánů a snů, a obec aby vám v tom nejen
nepřekážela, ale pokud možno i pomáhala.
Když budeme mít tohle pravidlo i v budoucnu
stále na paměti, pak pevně věřím, že se nám
bude v Nových Hradech společně dobře žít.

Váš starosta Ing. František Štangl

OBČANÉ PRO ZDRAVÉ MĚSTO
Když jsme na konci minulého roku s některými zastupiteli a přáteli

hovořili o současném stavu města, dospěli jsme ke zjištění, že je v na-
šem městě a v osadách mnoho lidí, kteří nejsou spokojeni se způsobem
vedení a řízení našeho města. Při debatách se rovněž ukázalo, že mno-
ho občanů by se rádo zapojilo do diskusí o směrování města či by při-
dalo ruku k dílu. Odrazovalo je však to, že nechtěli být při své
angažovanosti spojováni s politickými stranami či jejich rezervními
týmy.

Rozhodli jsme se proto oslovit tyto spoluobčany a nabídnout jim za-
pojení se v rámci nezávislé občanské iniciativy, která by neměla stra-
nický charakter a kterou by spojoval především zájem o rozvoj města a
přilehlých osad.

Výsledkem několikaměsíčních debat o stavu města a osad, povídání
o možných změnách, získávání nových nápadů a podnětů, je vytvoření
uskupení OBČANÉ PRO ZDRAVÉ MĚSTO, které se rozhodlo kandi-
dovat v komunálních říjnových volbách jako sdružení nezávislých
kandidátů.

Základním pojítkem našeho uskupení je zájem zlepšit život obyva-
tel města a osad a navázat na pozitiva, která doposud přispěla k rozvoji
našeho města. Tým kandidátů se opírá o zázemí dalších sympatizantů a
podobně smýšlejících občanů, kteří však z pracovních či rodinných dů-
vodů zůstali mimo volební kandidátní listinu. Přesto vybraná patnáctka
kandidátů nabízí průřez politickými názory, městem i osadami, zastu-
puje různé profese, místní spolky či kluby, mladé i zkušené, kteří jsou v

Nových Hradech a přilehlých osadách doma a kterým není lhostejný
jejich další vývoj.

V příštích týdnech představíme spoluobčanům prostřednictvím vo-
lebního programu naši vizi do dalšího období a nabídneme způsob, jak
ji naplňovat.

Témat spojených s rozvojem Nových Hradů a jejich osad je mnoho,
jako základní však vidíme ta, která odrážejí i jednotlivá písmena slova,
na které klademe důraz v názvu našeho uskupení – ZDRAVÉ = Zaměs-
tnání, Dostupnost (především v oblasti bydlení, dopravy a služeb),
Rodina, Ano osadám, Vzdělání, Ekonomická stabilita. Zdravé město a
osady chápeme jako společenství, jehož základem (v našem případě cí-
lem) jsou správně fungující vztahy mezi městem a občany, spokojení
obyvatelé, kteří mají kde bydlet, pracovat a bavit se a aktivní kulturní,
spolkový či sportovní život.

Jakožto nestranické uskupení jsme museli k „přihlášce do voleb“
připojit i podepsané petiční archy novohradských občanů, kteří naši ak-
tivitu podpořili. Vážíme si této podpory a věříme, že náš program a
jeho realizace přinese řešení problémů, které v našem městem a přileh-
lých osadách společně vnímáme a cítíme.

Za současnou i budoucí podporu děkují
OBČANÉ PRO ZDRAVÉ MĚSTO
Mgr. Vladimír Miťa Hokr, Jiří Vicány, Mgr. Michal Jarolímek, Jan
Kollmann, Božena Sassmanová, Mgr. Jarmila Kubaláková, Jiří
Plch, Ing. Eva Ševčíková, Alena Badošková, Irena Scheinherrová,
Mgr.Tomáš Rolínek, Libor Hofer, Květa Jarolímková, Roman Roule
a Petr Michale

Čtyři roky
v Nových Hradech
pokračování ze str. 4
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Nebudu mlčet k útokům
p. Loška na KSČM!

Po delší době jsem se rozhodl napsat do
NZ. Podnětem k mému rozhodnutí byl článek
Ing. Loška, kterým útočí na KSČM. Je mojí
povinností mu připomenout (ale nejen jemu),
že KSČM, které jsem členem od r. 1951, je le-
gální politickou stranou v ČR, která nebyla po
r. 1989 zakázána, protože působí v duchu
Ústavy ČR, respektuje zákony ČR a pokud má
p. Lošek poznatky, že některý člen KSČM se
dopustí nezákonné činnosti, je jeho povinností
toto dle zákona ohlásit orgánům, které takové
případy řeší. Papouškovat o zločinech a tím
otravovat vztahy mezi lidmi by mělo už skon-
čit. Ještě bývalá KSČ se lidu této země řádně
(a ne jednou) za chyby a nezákonnosti, kte-
rých se dopustili někteří jedinci, omluvila.
Proto KSČM jako následovnice se nemá do-
nekonečna za to omlouvat!

Je zajímavé, že p. Lošek jakoby zapomněl,
že by se nikdy nehonosil titulem Ing., kdyby
zástupci té dle jeho vyjádření „zločinecké“
KSČ za jeho studium neintervenovali. Je
zarážející, že on sám útočí i na své nejbližší,
kteří v té „zločinecké“ organizaci byli také
členy. Připomínám, že žiji mezi občany tohoto
města od r. 1963 a za celou dobu jsem neza-
vdal jedinou příčinu k tomu, abych se městu
zpronevěřil. Ale doba je taková, co bylo dobré
je dnes hodnoceno jako špatné, je odsuzováno
úsilí pracujícího lidu o lepší život v tomto kou-
tě pohraničí. Je na druhé straně dosti známo,
že naprostá většina občanů v minulosti se ak-
tivně podílela na rozvoji svého města. Nelze
ani vyčíst, kolik hodnot bezplatné práce dnes
v tolik odsuzované akci Z bylo vytvořeno. Co
by se asi prodávalo, kdyby tyto hodnoty neby-
ly vytvořeny.

Chci připomenou p. Loškovi, že by bylo
záhodno ještě dnes se vrátit k jeho útokům,
kdy jsem upozorňoval na rušení místního roz-
hlasu. Tak arogantní odpověď od tehdy odpo-
vědného veřejného činitele jsem nikdy
nečekal. Nebral v úvahu, že veřejný rozhlas je
prostředkem nejen k informování občanů, ale

má nezastupitelnou funkci při včasném varo-
vání občanů při mimořádné situaci. A na
všechna tato upozorňování dnes došlo, kdy ve
světě hrozí nebezpečí válečného konfliktu pod
záminkou terorismu. Asi by bylo na místě
dnes znovu likvidaci místního rozhlasu otevřít
a podat návrhy na postih za škodu spáchanou
na veřejném majetku v řádu kolem 200.000
Kč (nebo i více). K tomu připočíst, že několik
let občané postrádali operativní informace při
havárii vody, vypnutí el. proudu nebo další
opatření. Dnes je systém informace vybudo-
ván za jistě nemalé náklady. Za to patří podě-
kování těm, kdo se o to zasloužili.

V závěru se odvolávám na jeho větu v člán-
ku (cituji): „…dějiny dvacátého století znají
mnoho vůdců s rukama čistýma jako sníh, kte-
ří nikdy nikoho osobně nezabili ani nemučili,
nic vlastnoručně neukradli a měli rádi děti.

Přesto na ně dnes nevzpomínáme s láskou a
vděčností...“ Za sebe a za své nejbližší mu
chci vzkázat, že ty čisté ruce mám, že ani na ty
děti nezapomínám. Ale neodpustím si připo-
menout, když je navrhováno placení vysoko-
školského studia, měl by p. Lošek dodatečně
své studium v tom „zločineckém období“ za-
platit. Nebo Vám p. Lošku nevadí, že nosíte ti-
tul z období před r. 1989 – tedy z období vlády
KSČ? Proto Vám nakonec vzkazuji: zamysle-
te se nad svým jednáním a neurážejte lidi, o
kterých nic, nebo velice málo víte. Nevytvá-
řejte nevraživost mezi občany tohoto města,
kterého už nejste občanem. Dokažte alespoň
málo to, co dokázali občané pro rozvoj svého
domova. Zatímco Vy jste v tomto městě krát-
kou dobu působil, oni mají právo hodnotit ty,
kteří se o hodnoty zasloužili.

Ján Dorotovič

Je neuvěřitelné,
co si dovolí v Novohradském zpravodaji

vedoucí ODS Ing. Ludvík Lošek. Přesto, že
již v roce 2002 a pak znovu o rok později bylo
v redakční radě stanoveno, že nebude uveřej-
ňovat napadání a urážení jednotlivců nebo
skupin, přesto se to znovu objevilo. Zasloužil
se o to pan Švestka a nyní pak Lošek ve svém
útočném a štvavém příspěvku. Redakční rada,
která se zmenšila na dva členy (ODS) už za-
pomněla na onu zásadu a slib? Nehoráznosti a
sprosté napadání, které použil pan Lošek, a
pomocí mého jména odsuzuje nejen mne, ale
též napadá Komunistickou stranu Čech a Mo-
ravy, to nemohu nechat bez odezvy, neboť
mám právo se bránit (třeba i soudně). Je nut-
né, aby radnice zasáhla a změnila a doplnila
na plný počet redakční radu, která odpovídá
za to, co uveřejní.

Pan Lošek za socialismu zdarma vystudo-
val vysokou školu. Tam se také seznámil
s učením Karla Marxe, který myšlenku na ni-
koli chiméru – o sociálně spravedlivé společ-
nosti a úlohu kapitálu a kapitalismu v historii
lidstva důkladně prostudoval a popsal již
v roce 1848. Předloni byl K. Marx v Anglii
vyhlášen vědcem tisíciletí.

V příspěvku L. Loška jsem znovu označe-
na za mravního cynika (není to výplod choré
mysli?). Nejen já jsem tak označena, ale
všichni, co kdy v minulosti byli členy Komu-
nistické strany a snili a chtěli uskutečnit spra-
vedlivou společnost, v níž nebudou vedle
velikých boháčů masy lidí poctivě pracují-
cích, ale chudobných a statisíce nezaměstna-
ných. Pan Lošek odsoudil a obviňuje všechny
dřívější poctivé komunisty, tedy i mé již
nežijící rodiče, kteří v první předválečné ČSR
byli za tuto ideu stíháni, vězněni a trestáni. Za
války pak Němci popravili 15 tisíc komunistů,
i mého strýce v Táboře.

Za uveřejněné vyjadřování L. Loška se mi
chce ho politovat, ale spíše jím musím opovr-
hovat. Pohrdám jím a nelze si ho vážit, neboť
je v něm tolik zloby a nenávisti ke komunis-
tům. Ale asi ne k těm, kteří ač byli dříve velice
horlivými členy KSČ, přešli v roce 1990 do
ODS! Tato strana má asi dost takových členů,
kteří vlastně, včetně pana Loška, poškozují je-
jich stranu před veřejností.

Za svůj život jsem dospěla k určitému ná-
zoru, s nímž nemusí všichni souhlasit, ale
mám právo ho mít, šířit a hájit ho. Je to demo-
kratické. Ani panu Loškovi nikdo nepředhazu-
je jeho pravicové názory šířené mezi občany.
Jeho „zásluhou“však byla odstraněna z klášte-
ra inženýrka Balíková a páter Gerhard a též
jedna učitelka ze ZŠ. Jeho, jako katolického
věřícího, nikdo nečiní zodpovědným za
křížové výpravy, za mučení a upalování „čaro-
dějnic“, za upálení mistra Jana Husa a Jeroný-
ma Pražského, za pasivitu katolické církve při
řešení židovské otázky, za žehnání německým
zbraním před nacistickým přepadením Sovět-
ského svazu, atd.

Uvědomuje si pan Lošek, co všechno bylo
vybudováno například u nás na Hradech za
toho haněného socialismu? Když jsme se sem
přistěhovali v r. 1948, bylo za hřbitovem jen
šest vilek a nyní je zde celé nové město, které
má víc obyvatel než původní staré město. Při-
pomínám si i hanopis p. Loška o škodlivosti
brigád. Bezplatně jsme pomáhali, kde bylo
třeba ve městě i v osadách. Občané chtějí, aby
je místní zpravodaj informoval o dění a situaci
ve městě a osadách, ale nechtějí být svědky
napadání a osočování.

„Proč nenasloucháme jeden druhému, aby-
chom pochopili druhé?“ (K.Čapek). Na závěr
české pořekadlo: Nenávist a hněv kazí krev a
zkracuje život.

Miloslava Fučíková

Poznámka
redakce:

Abychom si ušetřili další nekonečné
tahanice na téma „cenzura“, otiskuje-
me všechny příspěvky došlé k tomuto
tématu. Ponecháváme na čtenářích,
aby sami posoudili, do jaké míry je
který z příspěvků L. Loška (NZ 8/06),
M. Fučíkové a J. Dorotoviče vyjádře-
ním názoru a který naopak hodnocením
(případně i napadáním či urážením)
osoby, která názor vyslovuje.
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Vyjádření zastupitele k aktuálním otázkám
Desítky občanů města mne v posledních měsících zastavovaly a nejčastěji se ptaly na dva problémy, které „hýbaly či hýbou“ městem - par-
koviště a konkurs na ředitelku školky. Jedním z důvodů diskusí uvnitř města je nedostatek informací, které vedou k určitým spekulacím.

� Téma první:  Parkoviště
Přestože se problém parkoviště zdá být vy-

řešen, objevují se stále otázky, jak je možné,
že k tomuto problému došlo, kdo nese osobní
zodpovědnost atd.

Po přečtení článku pana starosty jsem na-
byl dojmu, že viníkem toho, že nová firma na-
sadila vysoké parkovné, není rada města, ale
vlastně pan Čupita, který už neměl zájem par-
koviště provozovat. Nikde ani náznak přizná-
ní pochybení či omluvy – osobní či společné.
Přitom viník je zřejmý – není to ani pan Čupi-
ta, ani firma, které bylo parkoviště svěřeno,
ale vedení města, které nastavilo podmínky
tak, že byly pro občany města a přilehlých
osad nevýhodné resp. zapomnělo při sjedná-
vání podmínek na své občany úplně.

Odezva občanů byla rychlá a velmi silná.
Petice doslova letěla městem a výsledek nako-
nec donutil radu města, aby na situaci reago-
vala. Dohoda s firmou asi nebyla jednoduchá,
odstupné od dlouhodobé smlouvy nemalé.
Otázka, kdo odstupné zaplatí, byla opět hlav-
ním tématem „novohradských zpráv“. Přitom
odpověď je jednoduchá – rada je kolektivní or-
gán města a její pochybení se zaplatí z měst-
ského rozpočtu. Nečekám, že se budou radní
na tuto částku skládat, funguje to tak všude,
ale chybí mi trocha pokory a omluva. Pokud
by byla upřímná, určitě bych ji jako občan při-
jal…  A určitě bych nebyl sám.

Závěrem k tomuto tématu bych rád podě-
koval manželům Čupitovým za to, že se o par-
koviště starají. Poděkování jim patří nejen
proto, že zachránili radu města od ještě větší
ostudy, ale především proto, že nenechali par-
koviště bez dozoru a obětovali svojí pohodu a
letní klid ve prospěch nás všech. O tom, že
udržet parkování na náměstí pod kontrolou
není vždy lehké, se můžete přesvědčit sami…

� Téma druhé : školka
Při avizovaném odchodu paní Kovářové

z postu ředitelky stálo vedení města před úko-
lem najít novou ředitelku. Byl vypsán kon-
kurs, přihlásily se uchazečky a začalo se
vybírat. Kandidátky prošly psychotesty, které
měly určit, zda jsou způsobilé k výkonu funk-
ce. Z důvodu pochybení však tento konkurs
nebyl platný, byl zrušen a došlo k vypsání
konkursu nového. Opět se přihlásily kandidát-
ky, opět zasedala výběrová komise a ta nako-
nec svým bodováním vybrala dvě
nejvhodnější kandidátky. Pořadí sice bylo ur-
čeno, ale nebylo prezentováno jako konečné,
protože právo vybrat vítězku si podržela rada
města. Ostatně to vyplývá ze zákona, že roz-
hodnutí je na radě města. Po jednání výběrové
komise tak zasedla rada města a vybrala jako
vítězku paní Evu Heřmanovou.

Až na pochybení na počátku konkursu se
zdá být vše v pořádku. Proč tedy opět „Novo-
hradští“ debatují? Proč se po městě povídá, že
konkurs vyhrála paní Vicánová, ale ředitelkou
není, protože kdosi rozhodl jinak? Proč rada
města nereflektuje názor výběrové komise,
když tato mohla nejlépe porovnat jednotlivé
kandidátky? Byla důvodem změny pořadí loa-
jalita paní Vicánové k bývalé ředitelce? Co
vlastně při výběru rozhodovalo?

Již v květnu jsem v debatě s jednou z kan-
didátek řekl, že je mi jedno, kdo bude novou
ředitelkou, že bych byl jen rád, aby vyhrála
opravdu ta nejlepší. Protože však informace
prosakující na veřejnost nebyly úplně jedno-
značné, zajímal jsem se o konkurs i nadále.
Mluvil jsem s účastníky konkursu – se dvěma
uchazečkami a třemi členy výběrové komise
včetně pana starosty.

Po ukončení konkursu a následné diskusi
s členy výběrové komise mám pocit, že vše až
zas tak normálně neprobíhalo. Nebo lépe řeče-
no, mohlo probíhat mnohem transparentněji a
bez zbytečných komedií, které měly pseudou-
kázat, že je vše řešeno podle pravidel.

Osobně mám výhrady především ke
složení a zaúkolování výběrové komise a roz-
hodování rady města.

Ke složení výběrové komise mám jedinou
připomínku a to k výběru osob, které zastupují
město Nové Hrady. Pokud je úkolem komise
vybrat dvě nejvhodnější kandidátky, ze kte-
rých rada určí ředitelku, nepovažuji za správ-
né, aby jedním z členů komise byl člen rady
města. Tento člen rady (v našem případě sta-
rosta) pak totiž získává informace, které ostat-
ní členové rady nemají, může na jejich základě
ovlivňovat další členy rady, používat informa-
ce, které byly určeny pouze členům výběrové
komise atd. Proto si myslím, že měl ve výbě-
rové komisi vedle pana Kučery zastupovat
město jiný zastupitel, který není členem rady.

Zaúkolování výběrové komise považuji
taktéž za špatné. Dle mého názoru měla výbě-
rová komise, která je složená ze zástupců
města, zástupce školky, pověřené osoby z Tr-
hových Svinů a odborníků z Českých Budějo-
vic, provést konkurs celý – tedy s jasným
závěrem, koho doporučuje na post ředitelky.
Rada by pak pouze formálně toto rozhodnutí
schválila či vyslovila své připomínky.

Výběrová komise měla možnost poznat
jednotlivé kandidátky komplexně, sledovala
jejich psychologický profil, schopnosti vést
školku, hodnotila vize do budoucna atd. Cel-
kové bodování by pak odráželo celkovou způ-
sobnost jednotlivých uchazeček. Odborníci
zastoupení v komisi by asi dávali při hodnoce-
ní přednost odbornosti, pedagogickým a psy-
chologickým schopnostem, zástupci města by
asi více sledovali schopnost vést školku, eko-

nomická kritéria a využili by i osobní znalost
většiny kandidátek. Rozhodnutí takovéto ko-
mise by pak asi těžko někdo mohl zpochybnit,
protože její složení je rovnoměrné.

Model, kdy komise rozhoduje na základě
jasně daných kritérií, poté „předhodí“ radě
města dvě kandidátky bez dalšího doporučení
či určení pořadí, se mi zdá špatný, protože si
nemyslím, že v daném složení je rada města
pouze na základě vize jednotlivých uchazeček
o vývoji MŠ schopna kompetentně vybrat tu
správnou… Aniž bych chtěl někoho urážet, si
prostě myslím, že dva inženýři, profesionální
hasič a odborník na vodu (paní Tupá jako jedi-
ný pedagog při jednání rady nebyla), nemo-
hou dobře posoudit, jak správné jsou vize
dvou nejlepších kandidátek, protože se
v mnoha ohledech jedná o rozhodnutí odbor-
né, ne subjektivní. Papír navíc snese mnoho a
realita jednotlivých plánů může být jiná…

Vím, že pokud jsme v zastupitelstvu pro-
jednávali např. problematiku vodného a stoč-
ného, nechal jsem si vše vysvětlit od Pavla
Šebely, protože si prostě myslím, že tomu ro-
zumí. Podobně jistě postupuje většina z nás,
když si necháváme radit od odborníků při uza-
vírání smluv, hypoték, při výběru dovolené
nebo třeba stavebního materiálu. Z tohoto dů-
vodu si nemyslím, že byl celkový postup při
výběru ředitelky správný a že si prostě rada
města měla nechat poradit od odborníků a ne-
stranných členů výběrové komise.

Osobně jsem nechtěl posuzovat jednotlivé
kandidátky, protože bych nemohl rozhodovat
na základě správných informací. Ve finále
byly tři uchazečky, které navíc velmi dobře
znám. Kterákoliv z nich by subjektivně splňo-
vala má kritéria a věřím, že by školku vedla
dobře. Proto nemám problém přijmout jako
novou ředitelku paní Heřmanovou. Přihlásila
se do konkursu, úspěšně jím prošla a byla jme-
nována ředitelkou. Neudělala tedy nic špatné-
ho a nemůže za to, že kolem jejího jmenování
vyvstaly výše uvedené otázky a pochybnosti.
Naopak si myslím, že jsou vůči ní nefér a měly
by spíše směřovat jinam. Stejně nefér se ale
může cítit i druhá finalistka… Celý konkurs
tak podle mých informací může skončit do-
hrou na jednání zastupitelstva města na konci
září…

Mateřinka však začne pracovat již na za-
čátku měsíce, proto bych rád popřál nové ředi-
telce E. Heřmanové v její práci hodně úspěchů
a hlavně spokojených dětiček a jejich rodičů.

Směrem k vedení města budu doufat, že
zkušenosti z výběru firmy pro parkoviště i
z konkursu na ředitelku MŠ povedou v bu-
doucnu k větší obezřetnosti, většímu důrazu
na vyjádření a doporučení odborníků a přede-
vším k ohledu na zájmy a potřeby občanů
města. Vladimír Miťa Hokr



8 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ září 2006

Pár slov na vysvětlenou…
Je mnoho věcí, které bych chtěla čtenářům

sdělit, ale asi by to valně nikoho nezajímalo.

Co však pokládám za nutné vysvětlit, jsou
dva mé odchody:

1) Odchod ze zastupitelstva – proběhl na
základě zákona o střetu zájmů. Jako ředitelka
MŠ jsem vlastně byla podřízená radnice,
takže jsem si stejně nemohla dovolit jakkoli
oponovat a vystupovat proti svému „šéfovi“,
tedy i moje působení v zastupitelstvu nebylo
moc užitečné a můj odchod rada města evi-
dentně uvítala.

2) Odchod z MŠ – počet učitelek v MŠ se
odvíjí od počtu docházejících dětí a těch
v prvním pololetí roku 2006 bylo méně, než
jsme potřebovali. Musela jsem urychleně ře-
šit otázku, zda někoho propustit nebo snížit
úvazky všem… Velmi nepříjemné a nepopu-
lární. Proto jsem zvolila pro mne nejschůd-
nější cestu – odejít sama. Zdálo se to být
nejjednodušší, protože termín mého faktické-
ho odchodu do starobního důchodu byl 17.
dubna, ukončila jsem svou aktivní činnost ke
30.4.2006. Radu města jsem o tom informo-
vala včas, jak ukládá zákon, už v lednu 2006.
Vedením jsem pověřila dlouholetou zástup-
kyni p. uč. Vicánovou, která se samozřejmě
přihlásila do výběrového řízení vyhlášeného
městem.

Jak to všechno pokračovalo snad ani nebu-
du popisovat, protože ani tak banální
záležitost město nezvládlo podle předpisů.
Zaplatilo agenturu, ta provedla nějaké řízení,
které se neřídilo pravidly školských zákonů a
tak nakonec muselo proběhnout stejně všech-
no znovu.

Když po opakovaném konkurzu konečně
komise určila pořadí uchazeček, udělal pan
starosta s pomocí neúplné rady opět gesto
vládce a jeho rozhodnutím byla zase jedna
z učitelek nadbytečná.

Nevím, proč je tolik zaměřený proti stáva-
jícímu kolektivu (a vlastně i proti mně), když
nikdy do školky nepřišel na žádnou akci (o
běžné návštěvě ani nemluvě) ani jako staros-
ta, ani jako otec dvou „školkových“ dětí, kte-
rým jsme navíc věnovali mnohem víc času a
práce než kterémukoliv z ostatních dětí. Dů-
vody opět necháme stranou.

Mnozí by mohli namítnout, co se do toho
všeho pletu, když jsem odešla, ale po 38 le-
tech člověk těžko jen tak zabouchává dveře,
aniž by sledoval další osudy svého téměř dru-
hého domova. Mrzí mě jen to,že nikdy nikdo
z rady města o školce nevěděl, pokud všechno
fungovalo. V momentě, kdy se mohl vyskyt-
nout problém, už se svolávali rodiče, vyvolá-
vala se různá jednání a pan starosta to
odůvodnil tím, že se nás rodiče bojí na coko-
liv zeptat a cokoliv s námi řešit…

Tedy si nyní vybral po svém, i když spra-
vedlnost zase dopadla tak jak dopadla…

V závěru bych chtěla popřát všem „dě-
tem“, které naší školkou od roku 1968 prošly,
šťastné a spokojené žití.

Stanislava Kovářová

Výběrové řízení na ředitelku mateřské školy
Před několika týdny proběhlo výběrové ří-

zení, jehož cílem bylo vybrat ředitelku MŠ
Nové Hrady. Rada města rozhodla o výběru
paní Evy Heřmanové. Vlastní výběrové řízení
bylo poměrně složité a i konečné rozhodování
v Radě města nebylo zrovna jednoduché.

První výběrové řízení bylo na návrh pra-
covníků KÚ Jihočeského kraje zrušeno s tím,
že postup při tomto výběrovém řízení nebyl
zcela v souladu s platnou legislativou. Součás-
tí tohoto výběrového řízení bylo rovněž po-
souzení vhodnosti kandidátek na post
ředitelky personální agenturou. Z tohoto po-
souzení vyplynulo, že tři z pěti kandidátek
jsou vhodné a mohou zastávat funkci ředitelky
MŠ. Všechny tři kandidátky se rovněž přihlá-
sily do dalšího výběrového řízení. Byla usta-
novena výběrová komise, proběhlo výběrové
řízení a bylo stanoveno pořadí kandidátek.
Rada následně na svém zasedání většinově
rozhodla o tom, že ředitelkou MŠ bude jmeno-
vána paní Eva Heřmanová, která byla výběro-
vou komisí navržena jako druhá v pořadí za
paní Ilonou Vicánovou.

Rada byla motivována zejména snahou o
změnu v zavedených stereotypech, když již v
minulosti vyjádřila určitou nespokojenost s
fungováním MŠ Nové Hrady. V rozhodování
Rady byly velmi důležité i koncepce dalšího
rozvoje MŠ Nové Hrady, které předložily jed-
notlivé kandidátky, přičemž koncepce paní
Heřmanové byla jednoznačně nejkvalitnější.
Pokud bude paní Heřmanová souhlasit, bude
její koncepce zveřejněna v některém z příštích
čísel Novohradského zpravodaje a pokud bu-
dou souhlasit i ostatní kandidátky, mohou být
zveřejněny i koncepce jejich.

Paní Heřmanová pracuje v předškolních
zařízeních již dlouhou dobu a po určitou dobu
byla i ředitelkou soukromé MŠ zde v Nových
Hradech. Tato mateřská školka velmi dobře
fungovala až do doby, kdy se dostali její zřizo-

vatelé do ekonomických problémů, které
zapříčinily její uzavření.

Jsem přesvědčen, že paní Heřmanová no-
vou funkci zvládne a že bude pro naši MŠ pří-
nosem. Proto prosím a žádám, suďte
rozhodnutí Rady města a paní Heřmanovou až
poté, co jí dáte možnost dokázat, že svou
funkci zvládne ke spokojenosti všech rodičů a
našich dětí.

Konkurz se konal proto, aby se vybrala co
nejlepší ředitelka MŠ. Bohužel se v průběhu
konkurzu jaksi změnilo zadání na to „jak za-
chovat vše při starém“. Kandidátky tzv. mimo
současnou MŠ byly konfrontovány s tím, že v
momentě, kdy nastoupí na post ředitelky MŠ,
budou se muset chovat asociálně a jednu ze
současných zaměstnankyň propustit – a o tom
je dnes ve městě vedena obsáhlá diskuse. Tato
diskuze je hodně zavádějící a pokud bychom
vznášené argumenty přijali, pak bychom ne-
museli žádné výběrové řízení organizovat.
Tabulkový počet zaměstnanců vždy odpovídá
počtu přihlášených a docházejících dětí a zde
měla školka i v minulosti velké rezervy a byla
za ně i kritizována. Tyto rezervy se týkaly zej-
ména docházky dětí matek na mateřské dovo-
lené, nejčastěji s druhým dítětem, a
komunikace s matkami prostřednictvím vývě-
sky na dveřích. Toto vše se dnes negativně
promítá rovněž do počtů přihlášených dětí.

Chci zdůraznit, že žádné asociální jednání
ze strany města ani nové ředitelky MŠ nehro-
zí, a že město pomůže MŠ Nové Hrady tak,
aby nemuselo dojít k propouštění zaměstnan-
kyň před dosažením důchodového věku a dou-
fám, že v této záležitosti pomůže i pověřená
obec – město Trhové Sviny a Jihočeský kraj.
Na závěr bych chtěl popřát nově jmenované
ředitelce MŠ Nové Hrady paní Evě Heřmano-
vé hodně zdaru v naplňování její koncepce, v
práci pro naše děti a tím i naši budoucnost a
hodně zdaru bych chtěl popřát i mateřské
školce jako takové.

Ing. František Štangl, starosta

POZVÁNKA
NA  NOVÝ  CYKLOVÝLET

Sdružení Růže podporuje již čtyři roky cyklistické akce, pořádané zejména pro občany obcí ve
sdružení, které je příhraničním mikroregionem. Na 9. září je připravena velice zajímavá cyklo-
turistická akce: „Na kolech společně po společné hranici“, které se zúčastní nejen všichni zá-
jemci z české strany, ale i větší skupina z rakouského příhraničí. Sraz účastníků jízdy bude u
lesní restaurace Baronův Most za Pohorskou Vsí v 11.30 hodin, kam se mohou zájemci dopra-
vit s koly sami, nebo zdarma cyklobusem. Jeho odjezd bude v 9 hodin v Lomnici nad Lužnicí,
v 10 hodin z Borovan, v 10.20 hodin z Trhových Svinů, případně po trase podle zájmu. Přihlá-
sit se lze nejpozději do 9 hodin dne 5.9.2006 na tel. 602195554, nebo 776324992. Prosím o při-
hlášení i těch, co nepojedou cyklobusem. Na trase asi 33 km navštívíme i Leopoldov, Žofín,
Hojnou Vodu, Šejby, Harbach, Heinrichs a Nové Hrady, kde budete v hotelu Máj občerstveni
dobrou svačinou, zajištěnou pořadateli. Cesta z Nových Hradů domů bude opět vlastní, nebo
stejným cyklobusem. Věřím, že tato akce bude brzy tak přitažlivá, jako již známá akce „Jízda
pro Růži“. Srdečně zvu všechny rekreační cykloturisty. Josef Malík
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Hradní novinky
Hyalith se vrací na novohradský hrad

Od počátku srpna bude expozice Státního
hradu Nové Hrady obohacena o několik desí-
tek kusů novohradského buquoyského skla.
Půjde především o unikátní hyalith, ale za-
stoupeny budou i další skla vyráběná v okolí
Nových Hradu od sedmnáctého do počátku
dvacátého století.

Skleněné předměty obsadí již dopředu při-
pravené a dosud poloprázdné bezpečnostní
vitriny v druhém poschodí věže hradu a sta-
nou se tak součástí expozice hradu – prvního
prohlídkového okruhu.

Sklo je v majetku příspěvkové organizace
Jihočeského kraje – Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích a dosud až na pří-
ležitostné výstavy bylo uloženo v depozitá-
řích. Na novohradský hrad bude dlouhodobě
zapůjčeno.

Celá akce se mohla uskutečnit díky vstříc-
nosti vedení muzea a díky podpoře radního
pro kulturu Jihočeského kraje a starosty Ing.
Františka Štangla.

Státní hrad Nové Hrady je v měsíci září
otevřen denně mimo pondělí od 9 do 15.15
hodin. Mgr. Jan Smolík

Vedoucí správy SH Nové Hrady

Myši se už bát nemusíte, vždyť je jen počítačová
„Nebojte se myši, mámo!“ je název projek-

tu, který v minulém školním roce realizoval
tým společnosti Attavena z Českých Budějo-
vic. Cílem projektu bylo pomoci maminkám
s malými dětmi lépe najít nebo udržet si práci
po skončení rodičovské dovolené. Projekt byl
spolufinancován Evropskou unií, rozpočtem
České republiky a Attavenou, o.p.s. Těžištěm
projektu bylo vzdělávání v práci s počítačem a
internetem, a to prostřednictvím rekvalifikač-
ních kurzů. V celých jižních Čechách bylo
uspořádáno celkem 26 kurzů.

V Nových Hradech se podařilo s podporou
městského úřadu uspořádat dva kurzy pro 23
maminek. Jednotlivé tříhodinové lekce probí-
haly jednou týdně, a to od března do konce
května ve velmi pěkných a příjemných prosto-
rách nově zrekonstruované Koželužny. Vý-
uka se soustředila hlavně na praktické
osvojení základních dovedností a znalostí.
Maminky se postupně seznámily s prostředím
MS Windows, naučily se pracovat se
složkami a soubory, ovládly základy psaní a
úpravy textů ve Wordu a vytváření tabulek
v Excelu, naučily se založit a spravovat e-mail
a používat internet pro běžnou práci. Jejich
pomocníky byly chuť naučit se nové věci, od-
hodlání překonat neznámé, radost z doplnění
puzzle počítačového uživatele a v neposlední
řadě také lektor a asistent výuky, kteří pomá-
hali tam, kde to bylo právě třeba. I když kurzy
trvaly poměrně dlouho, došlo až k závěrečné-
mu testu 18 maminek a všechny ho úspěšně
složily. Všem maminkám gratulujeme a dou-
fáme, že jim nové dovednosti budou k užitku
nejen v práci, ale i v soukromém životě.

Při výuce jsme maminkám pomáhali od-
stranit překážky bránící účasti v kurzu a
bylo-li třeba, hlídali prostřednictvím asisten-
tek jejich děti. Děti s asistentkami našly úto-
čiště v klubovně skautů v budově Koželužny.
Sem se uchýlily v případě, že jim počasí ne-

umožňovalo využít hřiště, které je v bezpros-
třední blízkosti Koželužny.

Dalším produktem projektu, a podle ohla-
su užitečným, byla pro maminky s malými
dětmi publikace s přehledem sociálních dávek
a pracovně-právní problematiky. Tato publi-
kace nese název Jak se neztratit a byla distri-
buována více než tisíci maminkám v jižních
Čechách a do mateřských center a knihoven
v celé ČR. V rámci projektu bylo také vytvo-
řeno celkem 9 internetových pracovišť zejmé-
na v mateřských centrech, která slouží nejen
k opakování a prohlubování získaných znalos-
tí účastnic kurzů (pracoviště jsou vybavena
potřebným softwarem), ale i používání ostatní
klientelou dané instituce. Během projektu
byly také realizovány motivační přednášky
určené zejména maminkám na mateřské/rodi-
čovské dovolené, na kterých se dozvěděly o
možnostech PC, o požadavcích zaměstnavate-
lů na znalosti PC a například o vzdělávání do-
spělých v ČR.

Během realizace projektu se náš tým setká-
val s velice pozitivním ohlasem na všechny
aktivity. Kapacita projektu nemohla uspokojit
všechny zájemce a snad tedy pro ty, na které
se nedostalo, bude malým příslibem informa-
ce, že v kurzech pro ženy s malými dětmi i na-
dále pokračujeme projektem „I myš může být
kamarádka“.

Vaše Attavena, o.p.s.
www.attavena.cz

Výstava o Matce Tereze
Díky finanční podpoře z grantového programu města Nové Hrady „Podpora kultury a spor-

tu“ byla na konci července a v měsíci srpnu instalována v prostorách klášterních ambitů výstava

o Matce Tereze z Kalkaty. Výstava se setkala se zájmem stovek návštěvníků novohradského

kláštera, kteří se mohli na 42 panelech vytvořených Centrem pro rodinu při Ostravsko – opavském

biskupství seznámit se

životem této mimořádné

osobnosti 20. století.

Celkové náklady na za-

půjčení, instalaci a de-

montáž výstavy činily

16.720 Kč. Městu Nové

Hrady tímto děkujeme

za poskytnutí dotace ve

výši 5 tis. Kč.
Ing. M. Navrátil
správce kláštera

Ohlédnutí za poutí na
Dobré Vodě

V neděli 13. srpna na tři stovky poutníků
z novohradska, trhosvinenska a kaplicka do-
razilo na Dobrou Vodu společně oslavit slav-
nost Nanebevzetí Panny Marie spojenou
s připomenutím 300 let, které uplynuly od
položení základního kamene těchto „Jihoče-
ských Lurd“, jak poutní místo na Dobré Vodě
nazýval známý spisovatel Zikmund Winter.
Během mše svaté pozdravil přítomné poutní-
ky otec biskup Pavel Mária Hnilica. Po mši
následovala videoprojekce z historie a sou-
časnosti poutního místa a poutní den byl za-
končen společným setkáním v chrámových
ambitech při vynikajícím poutnickém guláši.
V úterý 15. srpna využila více než stovka
poutníků ze sousedního Rakouska státního
svátku a přijela na německou mši svatou na
Dobrou Vodu, což krásně ukazuje na skuteč-
nost, že poutní místo na Dobré Vodě je mís-
tem setkávání lidí z různých koutů střední
Evropy, kteří sem přicházeli jak pro fyzické
uzdravení, tak i pro duchovní povzbuzení.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do průběhu
celé akce, stejně tak jako obci Horní Stropnice
za organizační pomoc a těšíme se na další set-
kání na Dobré Vodě.

Tato akce byla realizována z prostředků
projektu „Poutní tradice“ z programu EU Le-
ader +. Michal Navrátil
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ZÁŘIJOVÝ PROGRAM V NOVOHRADSKÉM
KLÁŠTEŘE A FARNOSTECH

� Klub maminek – od 7. září
První setkání klubu maminek po letních prázdninách se uskuteční ve čtvrtek 7. září v 9:30
v klášterní třídě. Maminky se svými dětmi se pak budou setkávat každý čtvrtek od 9:30 do
11:30. Zváni jsou všichni, kteří mají zájem vzájemně se obohatit zkušenostmi s výchovou dětí,
naučit se nové tvořivé činnosti, zazpívat či zahrát si. Bližší informace u Pavly Chrtové
(386 327 049) nebo u Lidušky Mackové (386 362 449).

� Zahájení školního roku 8. září
Římskokatolická farnost Nové Hrady zve všechny děti na společné zahájení školního roku, kte-
ré proběhne v pátek 8. září v 16:30, kdy začne první dětská mše svatá po letních prázdninách. Po
ní bude následovat opékání špekáčků v klášterní zahradě. Dětské mše svaté s navazujícím prog-
ramem budou probíhat každý pátek v 16:30; čas výuky náboženství bude oznámen v průběhu
měsíce září.

� Fatimský den na Dobré Vodě 13. září
Ve středu 13. září se uskuteční v 17:00 na Dobré Vodě pravidelný fatimský den se světelným
průvodem chrámovými ambity. Odjezd autobusů je následující: Hranice – 15:55, Byňov –
16:10, Nové Hrady – 16:20.

� Servitské slavnosti 15. – 17. září
Třetí zářijový víkend bude v novohradském klášteře tradičně patřit servitským slavnostem.
V pátek 15.9. proběhne ve farním kostele podvečerní modlitba, sobotní odpoledne bude věno-
váno tvořivé činnosti a vystoupením lidového divadla Tereza z hradu Křivoklátu, v neděli spo-
lečně oslavíme slavnost Panny Marie Bolestné a v nedělní odpoledne vystoupí v klášterní
zahradě (za nepřízně počasí v kostele) cimbálová muzika Hradišťan pod vedením Jiřího Pavlici.

� Udělení svátosti biřmování na Dobré Vodě 23. září
V neděli 23. září udělí našim farníkům českobudějovický biskup Mons. Jiří Paďour na Dobré
Vodě svátost biřmování. Odjezd autobusu na společné prožití této slavnosti bude upřesněn
v průběhu měsíce září.

� Slavnostní otevření keramické dílny a klášterní třídy 28. září
Slavnostní otevření nově vybudované keramické dílny a zrekonstruované klášterní třídy pro-
běhne ve čtvrtek 28. září od 14:30 do 17:00. Ve 14:30 se nejdříve zastavíme v klášterní třídě,
která byla díky finančním prostředkům z projektu „Servitský rok“ nově vybavena pro klub ma-
minek a další tvořivá setkání. S dětmi zde společně zamuzicírujeme, maminky nám zahrají dět-
ské loutkové divadlo a děti si budou moci vytvořit vlastní výrobek.
V 16:00 se přesuneme do prostor nové keramické dílny, jejíž vznik byl umožněn díky finanč-
ním prostředkům z projektu „Keramická dílna“. V prostorách dílny si budeme moci pod vede-
ním keramika Martina Hadravy vyzkoušet práci na hrnčířském kruhu a další tvořivou činnost
s hlínou. Od měsíce října pak začne fungovat při novohradském klášteře keramický kroužek
pod vedením Lidušky Mackové, u níž lze získat bližší informace (tel. 386 362 449).
Výše zmíněné projekty jsou podpořené programem Leader+.

Vincencké společenství
Nové Hrady

��� ���

Srdečně zve všechny zájemce
na národní pouť do Staré Boleslavi

K uctění památky sv. Václava

Pouť se koná 28.9.2006.
Bližší informace a přihlášky

u pí. Bráchové, tel.: 386 362 531

Milé překvapení
Nejsem sám, kdo je ve městě překvapen,

ačkoliv jsem se domníval, že nic a nikdo mě
v Nových Hradech už překvapit nemůže. Sta-
lo se. Výsledky řezbářského sympozia mě o
tom přesvědčily.

Je úžasné, jaké dílo se dá stihnout v tak
krátké době a za tak nepříznivého počasí. Ne-
jsem tak výtvarně fundován, abych hodnotil,
jak se podařilo ztvárnit zadané myšlenky.
Mohu jen konstatovat, že se mi všechna díla
líbí, že byla umístěna velmi vhodně, že při-
spěla ke zkulturnění města, že je další důvod
město obejít.

Tak jako město Hořice si zakládá na
využití kamene, bylo správné v oblasti, kde se
odjakživa využívá dřeva, zaměřit se na tento
přírodní materiál. Nejde jen o užitkové dřevo
využívané kdysi i ve sklárnách, plavení po
vodě k otopu a využívané ve stavebnictví, ale
víme, že si tu Holanďané vyhlíželi lodní
stožáry, že se tu těžilo rezonanční dřevo, dře-
vo na dýky a teď tento materiál slouží i kultu-
ře, kromě toho, že les je základním prvkem
v krásné novohradské přírodě.

Všechna díla působí nejen svým realistic-
kým ztvárněním, ale také svou mohutností,
takže dojem je až monumentální. Jen těžko si
dovedu představit a posoudit, jaké by byly fi-
nanční náklady, kdyby město zhotovení těch-
to děl zadalo jiným způsobem. Skutečné
náklady asi byly jen zlomkem. Bylo by správ-
né, aby byla veřejnost seznámena s těmito
kalkulacemi. Až se mi zdá, že umělci byli
využiti, až zneužiti, i když si těmito díly dělají
reklamu. Proto si myslím, že z úcty k jejich
práci by u každého díla měla být informační
tabulka se jménem autora a vysvětlením, co
dílo představuje. Mám jen strach, aby vanda-
lismem tato díla neutrpěla.

Důstojně také vyzněla vernisáž, jak tím, co
bylo řečeno, tak přiměřeným počtem přítom-
ných. Kultura v Nových Hradech to nikdy ne-
měla a nemá lehké se prosadit. Toto byl dobrý
počin. MA

Ohlédnutí za poutí na Dobré Vodě 13. srpna 2006
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ŘEZBÁŘSKÉ  SYMPOZIUM
VE  FOTOGRAFIÍCH  PETRA  HNILIČKY

Aivars Students (nar. 1956) - Lotyšsko
V Lotyšku patří mezi nejvýznačnější řezbáře. Absolvoval univerzitu
v Lotyšsku, sympozia v Lotyšku, Litvě, Polsku, Česku, Německu, Japon-
sku a Rakousku. „Váza“ – je to kopie pískovcové vázy, která v zámec-
kém parku dříve stála. Tuto sochu potkáte při procházce parkem
směrem od jezírka k tenisovým kurtům.

Raimundas Puškoris (nar. 1954) - Litva
Zástupce litevského lidového řezbářského umění, v jeho rodině se ře-
meslo dědilo z generace na generaci. Vytvořil více než 150 skulptur ze
dřeva, dává přednost realistickému ztvárnění. Účastnil se sympozií
v Americe, Litvě, Dánsku Francii. Jeho socha se jmenuje „Škola živo-
ta“ – starý člověk předává své zkušenosti potomkům, kteří je otevřeně
přijímají. Pokud lidé zapomenou na svou minulost, nemají budoucnost.
Potkáte ji cestou na hrad u základní školy.

Jaroslav Buncko (nar.1959) - Česká republika
Jediný český zástupce na našem sympoziu, vynikající řezbář, jehož
práce jsou na významných místech po celém světě. Při přípravě i
v průběhu sympozia jsme mohli využít jeho rad a zkušeností s organi-
zací tak náročného podniku.
Jeho socha se jmenuje jednoduše – „Příroda“ a u budovy Jihočeských
lesů ji nemůžete přehlédnout.

Algimantas Sakalauskas (nar. 1958) - Litva
Pochází z Litvy, 3 roky studoval strojírenskou technologii, od 1990
pracuje na volné noze, vede mnoho sochařských workshopů.
Sochu „Svatý Josef“ vytvořil se svým synem Ignasem. Je to monument
7,5 m vysoký, nejvyšší socha kterou vytvořil v zahraničí.
Kdo byl v klášterní zahradě, jistě ji nepřehlédl.
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ŘEZBÁŘSKÉ  SYMPOZIUM

Arunas Sniečkus  (1959) - Litva
Mistr lidového řezbářského umění, ředitel národopisného muzea v Lit-
vě. Účastnil se sympozií v Litvě, Polsku, Česku a Rakousku.
Jeho dílo se jmenuje „Duše přírody“. Je to strážce a ochránce života.
Sochu najdete v zámeckém parku u jezírka.

Petro Matl (nar. 1960) - Ukrajina
Provozuje školu umění v Užgorodu se zaměřením na keramiku, člen
Národní unie umělců Ukrajiny. Zhotovil více než 10 římskokatolických
oltářů. „Rodina“ – dílo vychází z tvaru kmene, který dostal k dispozici,
využil jeho tvaru. Spirály, jako věčné linie života představují ženu a
muže. Tato socha se krásně vyjímá na prostranství před pečovatelkou.

Rudolf Schinnerl (nar. 1953) - Rakousko
„Vodní skřítek“ – kulatý symbol nahoře znázorňuje jednotu světa,
energii skřítek předává prostřednictvím vody. Slunce a měsíc – jsou
také dárci energie. Kde jinde než u vody byste hledali takovou sochu.
Projděte se od zámku k jezírku až na ostrůvek.

Orišek Ferenc (nar. 1937) - Maďarsko
Vytvořil dílo s názvem „Lavička“. Je zde symbol slunce, které každý
den probouzí svět. Lavička je určena pro dva – to je symbolem sjedno-
cení světa, sám nikdo nic nedokáže. Symbol hadů má připomínat lidem
ostražitost. Lavička stojí na trávníku mezi zámkem a jezírkem.
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - ZÁŘÍ 2006

sobota 2.9. 20.00 hod.

• TOMMYHO PEKLO (95 min.)
Láska je peklo… Norská komedie.
Přístupné od 12 let, film v původním znění s
titulky. Vstupné 55 Kč

středa 6.9. 20.00 hod.

• SIELEND HILL (127 min.)
Japonský herní horor v americkém balení
režírovaný Francouzem.
Drama po vzoru klasických japonských hororů.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 9.9. 20.00 hod.

• FAKTÓTUM (94 min.)
Nejvíce záleží na tom, jak se vám podaří projít
ohněm.
Drama podle jedné z nejslavnějších knih
Charlese Bukowského.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 13.9. 20.00 hod.

• PIRÁTI Z KARIBIKU: TRUHLA
MRTVÉHO MUŽE (151 min.)

Kapitán Jack je zpět ... a s ním i Will Turner,
Elizabeth Swann a celá řada nových i dobře
známých postav, které se vrací na plátna kin
v druhém dílu velkolepé ságy Piráti z Karibiku.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 16.9. 20.00 hod.

• TAJEMSTVÍ SLOV  (112 min.)
Za pomocí slov vyplouvají na povrch jejich ta-
jemství, bolest, naděje, láska, smutek...
Španělské drama.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 20.9. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• ZA PLOTEM (84 min.)
Další animovaný film z dílny, která stvořila
Shreka.
Další úspěšná animovaná rodinná komedie.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40 Kč

středa 20.9. 20.00 hod.

• A CO KDYŽ JE TO PRAVDA
(95 min.)

Život po životě je krásný.
Romantická duchařská komedie USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 23.9. 20.00 hod.

• ČÍŇAN (88 min.)
Jak se čínsky řekne „Miluji Tě“?
Dojemný příběh v dánsko-čínském filmu.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

středa 27.9. 20.00 hod.

• TRÁVA (109 min.)
Prohulená ironická adaptace muzikálové pa-
rodie dnes již klasického osvětového filmu
z roku 1936 proti užívání marihuany.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

sobota 30.9. 20.00 hod.

• RYCHLE A ZBĚSILE (104 min.)
V rychlosti je krása.
Akční krimi USA.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

• Faktótum
Kdo by neznal Charlese Bukowského a jeho
„erekce, ejakulace, exhibice a další příběhy
obyčejného šílenství“. Mimochodem toto je
doslovný název jedné z jeho knih, kterou urči-
tě musel číst i režisér Petr Zelenka. Jiný
režisér, Bent Hamer, se rozhodl, že se nebude
Bukowskym pouze inspirovat, ale že rovnou
převede na plátno jednu z jeho nejslavnějších
knih - Faktótum.

• Tajemství slov
Vrtná stanice, místo izolované od civilizace,
vzdoruje vlnám daleko na otevřeném moři.
Na tomhle odlehlém místě obývaném pouze
muži se jednoho dne objeví žena. Má se starat
o pracovníka, který při nehodě přišel o zrak.
Časem mezi oběma vzniká pouto. Jako na
pustém ostrově se stávají citově závislí jeden
na druhém. Za pomocí slov vyplouvají na po-
vrch jejich tajemství, bolest, naděje, láska,
smutek...

• Za plotem
Přišlo jaro a zvířátka se probrala ze zimního
spánku. Zjišťují, že uprostřed jejich domova
náhle vyrostla vysoká zelená věc - živý plot.
Oportunistický mýval RJ se postaví do čela
zvířátek (veverka, vačice, ježek, skunk, mý-
val a želva), která se rozhodnou svět Za plo-
tem prozkoumat, což samo sebou způsobí
řadu napínavých a zábavných momentů.

KINO připravuje
Říjen

� Titeland – Země přílivu

� Bestie Karla

� Ráj hned teď
Listopad

� Miami Vice

� Kráska v nesnázích

� Rozchod
Prosinec

� Bílá Masajka

� Let č. 93

� Garfield 2

Nedělní trh
regionálních výrobků z Novohradska

17. září 2006 9.00 - 15.00 h
Prostranství u kovárny

v Nových Hradech
• Ovčí mléčné výrobky
• Kozí sýry
• Med
• Uzeniny a hovězí maso Český Angus
• Pekařské výrobky
• Keramika
• Košíky
• a další výrobky
pořádá občanské sdružení NOS

Pokud by se chtěl na tento trh přihlásit další
prodejce potravinových či řemeslných vý-
robků z novohradského regionu, kontak-
tujte se prosím v kanceláři NOSu (ul.
Česká 64, Nové Hrady) nebo na telefonu
777 689 778 Květa Jarolímková.

Český svaz chovatelů
základní organizace

HORNÍ STROPNICE
pořádá z pověření

OO ČSCH České Budějovice

OKRESNÍ VÝSTAVU
králíků – holubů – drůbeže

– morčat
s ukázkou

králíků – drůbeže - nutrií
plemen, jež jsou zařazeny mezi
genetické zdroje podporované
Ministerstvem zemědělství ČR.

To vše ve výstavním areálu
ZO ČSCH Horní Stropnice

Otevřeno:
Sobota: 28.10.2006  od 7.30-18 hod.
Neděle: 29.10.2006 od 7.30-14 hod.

Srdečně zvou pořadatelé

Uzávěrka přihlášek bude 8.10.2006
Informace podá jednatel: Jiří Ambrož,

Samota 311, 374 01 Trhové Sviny
Mobil 606 882226

email: ambrozjiri@seznam.cz
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...A JE TO
Přepravní služba ...A JE TO zajišťuje odtahy při nehodách,

poruchách a vyproštění havarovaných vozidel. Nabízíme

Vám k dispozici speciál VOLVO o nosnosti 4t, které je vyba-

veno ocelovou pojízdnou plošinou 2,4x6m, navijákem, hyd-

raulickými brýlemi 2t pro odvoz druhého vozu a nakládání

hydraulickou rukou 3,5t/6.2m. Přepravíme pracovní stroje,

palety se stavebním materiálem, apod. Pro stálé klienty pos-

kytujeme „věrnostní bonus“

Tel. do auta: 724 653 144,
e-mail: ajetoodtah@seznam.cz

Provozovatel:
Josef Hruška, Nová 336, 373 12 Borovany

• Prodám byt 1+1 v 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

• Prodám byt 2+1 s balkonem v Nových Hradech.Cena: 500 000 Kč.
Tel.: 774 998 694

• Prodám satelitní digitální přijímač Homestar S 3000. Aktivovaná de-
kódovací karta, ovladač, smlouva, záruční lhůta do prosince 2007.
Cena 8000,- Kč (používán 1/2 roku).
Kontakt: Trafika, náměstí

• Žádáme paní Drbohlavovou, aby si vyzvedla hotové fotografie v tra-
fice na náměstí Nové Hrady.

1. etapa 19. ročníku
mezinárodního cyklistického závodu

Linec – Pasov –České Budějovice
bude projíždět Novými Hrady

v pátek 8. 9. 2006.

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

Linec – Pasov – České Budějovice
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-   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

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

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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