
Prosinec 2006 číslo 12, ročník XI Cena 5,- Kč

Vážení spoluobčané!
Komunální volby, následná povolební vy-

jednávání a ustavující zasedání nového novo-
hradského zastupitelstva přinesly velké
změny ve vedení našeho města. Jako nově
zvolenému starostovi mi nyní připadl úkol os-
lovit občany našeho města a osad v jakémsi
inauguračním projevu…

Zároveň se však blíží čas Vánoc a bývalo
zvykem, že starosta vždy popřál všem spolu-
občanům šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a šťastné vykročení do následujícího
roku…

Nejprve jsem dlouho váhal, jestli lze tyto
dvě věci míchat, až jsem nakonec dospěl k ná-
zoru, že právě kombinace Vánoc a Nového
roku může být symbolem začátku nového vo-
lebního cyklu a změn na novohradské radni-
ci…

Jako Vánoce mají své symboly a poselství,
přinesly silné poselství také říjnové komunál-
ní volby. Občané vyjádřili vůli po změně a po
nastartování trochu jiných mechanismů zej-
ména uvnitř našeho města i osad.

Změnu ve vedení města však není dobré
chápat jako revoluci – revoluce totiž mnohdy
boří i to dobré, co minulý systém vytvořil.
Nové vedení města nepřichází s programem
boření, naopak již před volbami deklarovalo,
že hodlá navázat na to dobré, co bylo v našem
městě vykonáno.

Při pohledu na volební programy všech
kandidujících stran je také nutno konstatovat,
že se ve většině případů shodovaly a akcento-
valy potřeby obyvatel města a osad.

Proč tedy občané tolik toužili po změně?
Jak chápat volební výsledky? Osobně si mys-
lím, že občané dali najevo především to, že se
město a osady neskládají jen z domů, chodní-
ků a silnic určených k opravě, ale především
z lidí, kteří je tvoří, kteří zde žijí, kteří řeší
problémy s bydlením, prací, mají zájem se ba-
vit, sportovně a kulturně vyžít apod…

Koaliční strany nabízely před volbami
změnu zejména v oblasti komunikace s obča-

ny, deklarovaly zájem o občany a snahu jim
naslouchat a snažit se zabezpečit co nejkvalit-
nější podmínky pro spokojený život.

Ve volbách se nám dostalo velké důvěry a
volební výsledek jsme společně přijali s maxi-
mální zodpovědností. Byli bychom však rádi,
kdyby s námi občané i nadále diskutovali o
dalším směřování města, dále přinášeli své
podněty a v co největší míře se podíleli na ak-
tivitách ve městě i v osadách.

Začátek nového volebního cyklu lze při-
rovnat k začátku nového roku. Vstupujeme do
něj vždy s nějakým očekáváním, předsevze-
tím a přáními (tajnými i obecně známými).
Náš čtyřletý „Nový rok“ je podobný…

Vstupujeme do něj s plným vědomím
vlastní odpovědnosti za město, osady a všech-
ny obyvatele. Ukončením předvolební kam-
paně pro nás skončilo přetlačování s oponenty
a začíná společné čtyřleté úsilí o další rozvoj
Nových Hradů a přilehlých osad a úsilí o spo-
kojený život místních obyvatel.

Nové vedení města přijalo velký úkol s tím,
že hodlá veškeré své snažení věnovat plnění
cílů, které povedou ke zlepšování života míst-
ních obyvatel a k dalšímu rozvoji. Nebudu
dnes dlouze rozebírat jednotlivé úkoly – při-
pomenu jen ty nejdůležitější: bydlení, zaměst-
nanost, vzhled města, rozvoj osad, kulturní
vyžití, volnočasové aktivity. O jednotlivých
krocích v těchto oblastech budu informovat
v dalších číslech NZ.

Již při ustavujícím zastupitelstvu jsem
prohlásil, že vítězství ve volbách bylo vítěz-
stvím týmovým a že jako tým budeme praco-
vat i dále. Máme velkou výhodu v tom, že se
náš tým rozšiřuje. Nalezli jsme koaliční part-
nery, kteří mají velmi blízké cíle, a věřím, že
se nám společně podaří priority našich voleb-
ních programů postupně plnit ku prospěchu
občanů našeho města a osad.

Všichni si společně uvědomujeme, jak
obtížný úkol a odpovědnost na sebe bereme.
S pokorou a s vědomím důvěry a podpory ob-
čanů však tento úkol přijímáme. Nemohu ga-
rantovat, že všechny vytčené cíle budou ihned
splněny, za všechny členy rady města, zastu-
pitele i členy našich týmů však mohu veřejně
slíbit, že se pokusíme tento úkol splnit co nej-
lépe…

Závěrem mi dovolte, abych nezapomněl i
na již zmiňované blížící se vánoční svátky.
Přeji všem spoluobčanům především nalezení
pohody a klidu, alespoň krátké zastavení
v rámci celoročního spěchu, šťastné a veselé
prožití vánočních svátků, dětem i dospělým
bohatou nadílku pod stromečkem a při výhle-
du do roku 2007 především hodně zdraví,
štěstí, spokojenosti, osobních i rodinných
úspěchů, dobrých přátel, čistých citů a moud-
rých rad…

Mgr. Vladimír Miťa Hokr – starosta města
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� Co se děje ve městě, str. 4
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� Betlémské světlo, str. 9

� Kino a kulturní akce, str. 11-13

� Sport, str. 14-16

Zápis z 1. schůze rady města
ze dne 7.11.2006
Bylo projednáno:

� 1. Rozpočtové změny
Rada projednala předložené rozpočtové
změny č. 4 provedené v rozpočtu města v
roce 2006. Jedná se zejména o zaúčtování
došlých dotací a proúčtování položek roz-
počtu. Rada souhlasila s předloženými roz-
počtovými změnami a postoupila
rozpočtové změny k projednání a schválení
zastupitelstvu.

� 2. Jednání s představiteli firmy Stavcent
Rada byla představiteli firmy Stavcent
(předseda představenstva a ředitel a.s. Vác-
lav Bicek, výrobně-technický ředitel Ing.
Václav Hron) informována o struktuře fir-
my a seznámena s postupem prací v objektu
Rezidence, které bude firma Stavcent a.s.
realizovat. Rada požádala firmu Stavcent o
pravidelné informování o průběhu prací.

� 3. Odvodnění garáží Nové Hrady – Jižní
město
Rada byla seznámena s projektovou doku-
mentací odvodnění garáží Jižní město. Ve-
doucí stavebního úřadu p. L. Prášil

informoval radu o současném stavu dotče-
né lokality, nutnostech povrchových úprav
a zajištění odvodnění.

� 4. Protokol o předání funkce starosty
Rada byla seznámena s průběhem předání
funkce starosty na základě předávacího pro-
tokolu ze dne 3.11.2006, předávající Ing.
František Štangl, přebírající Mgr. Vladimír
Hokr. Rada vzala informaci na vědomí.

� 5. Protokol o výsledku kontroly
Rada byla seznámena s obsahem závěreč-
ného protokolu pořízeného VZP v Českých
Budějovicích ke zprávě o výsledku kontro-
ly plateb pojistného na všeobecné zdravot-
ní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného. Dle závěreč-
ného protokolu nebyly zjištěny závady.
Rada vzala obsah závěrečného protokolu
na vědomí.

� 6. Záznam z jednání o založení objektů –
Intenzifikace ČOV Nové Hrady
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
ze dne 21.9.2006 o založení objektů akce
Intenzifikace ČOV Nové Hrady. Předmě-
tem jednání bylo posouzení možností zjed-
nodušení návrhů založení objektů dle

pokračování na str. 2
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realizační dokumentace. Rada vzala na vě-
domí zápis z jednání.

� 7. Stanovisko TSM Nové Hrady
Na základě žádosti Anh Vu Ti Thuy ze dne
12.9.2006 a usnesení z 18. schůze rady
města ze dne 2.10.2006, kdy rada projedna-
la a souhlasila s pronájmem prostor k další-
mu provozu kuchyně, a na základě
kladného stanoviska TSM, ve kterém je
konstatováno, že stropy se zdají být v po-
řádku, ale je třeba provést důkladnou pro-
hlídku za účasti odborného statika včetně
vypracování posudku, rada vzala na vědomí
toto stanovisko a konstatovala, že do doby
vypracování posudku statika a vypracování
komplexního využití objektu nebude
uvažovat o pronájmu jednotlivých prostor.

� 8. Odpověď na žádost o dotaci
Rada byla seznámena s odpovědí na žádost
o dotaci k rekonstrukci objektu Rezidence
v Nových Hradech předsedou rozpočtové-
ho výboru Poslanecké sněmovny, který se
bude žádostí zabývat při přípravě zákona o
státním rozpočtu za předpokladu zachování
dosavadní procedury. Rada vzala odpověď
předsedy rozpočtového výboru na vědomí.

� 9. Stanovisko k prodeji (pronájmu) par-
cely
Rada projednala kladné stanovisko Staveb-
ního úřadu MěÚ Nové Hrady k žádosti paní
Heleny Žiakové o prodej, nebo pronájem
části parcely p. č. 1011/17 k. ú. Nové Hra-
dy. Rada vyjádřila nesouhlas s prodejem
nebo pronájmem parcely.

� 10. Žádost o vyjádření k parkovišti
Rada projednala žádost k vybudování sou-
kromého parkoviště pro hosty apartmánu
paní Heleny Žiakové a neměla námitek za
předpokladu dodržení stanoviska Stavební-
ho úřadu MěÚ v Nových Hradech.

� 11. Plán opatření pro případ havárie
Rada byla seznámena se schválením plánu
v případě havárie pro ŽPSV a. s., závod
Nové Hrady.

� 12. Prodloužení vodovodního a kanali-
začního řadu ZTV Pod Zámeckým včet-
ně tří sjezdů
Rada byla seznámena s vydanými
povoleními na ZTV Pod Zámeckým, spočí-
vajícími v prodloužení vodovodního a ka-
nalizačního řadu z ulice Polní a připojení
nových parcel třemi sjezdy ze silnice
III/15616 ve městě Nové Hrady. Rada vzala
na vědomí rozhodnutí OŽP MěÚ Trhové
Sviny ve věci prodloužení vodovodního a
kanalizačního řadu ZTV Pod Zámeckým a
povolení k napojení parcel na silnici
III/15616.

� 13. Žádost o vyřazení nadbytečného ma-
teriálu
Rada byla seznámena se žádostí TSM Nové
Hrady o vyřazení nadbytečného materiálu
ze skladu TSM. Rada souhlasila s vyřaze-
ním nadbytečného materiálu dle seznamu
s následným nabídnutím materiálu k odpro-
deji či odvozu na skládku Růžov a ředitele
tímto pověřila.

� 14. Dodatek k žádosti o byt
Rada byla starostou města seznámena s

žádostí pana Michala Kanaloše o přidělení
náhradního ubytování a pomoc z důvodu
nevyhovujících podmínek v jeho bytě. Sta-
rosta informoval radu o jednání se zástupci
společnosti Novohradské hory s.r.o., kteří
souhlasili s navrhovanou dohodou o dočas-
ném poskytnutí náhradního bytu pro pana
Kanaloše. Rada projednala další postup při
přípravě smluvního zajištění a pověřila sta-
rostu města zajištěním právních náležitostí
(příprava smlouvy) ve spolupráci s právní-
kem.

� 15. Návrh členů do komise finanční a
kulturní
Rada vzala na vědomí nominaci ODS,
KDÚ-ČSL a SNK ED, které navrhují pana
Ing. F. Štangla, Ing. P. Kříhu a Mgr. R. Po-
spíšilovou jako členy finanční komise a
pana Ivana Dorotoviče do komise kulturní.

� 16. Předání dokončené stavby
Rada projednala oznámení Odboru život-
ního prostředí MěÚ Nové Hrady o připravo-
vaném předání dokončené stavby ,,Cyklos-
tanice Údolí u Nových Hradů, lavičky,
odpadkové koše v NPP Tereziino údolí“.
Rada vzala na vědomí oznámení o předání
stavby.

� 17. Zřízení komisí
Rada na svém jednání projednala návrh na
zřízení komisí MěÚ Nové Hrady. Rada
rozhodla o zřízení komisí: Sbor pro občan-
ské záležitosti, finanční komise, sociální a
zdravotní komise, komise pro školství, kul-
turu, sport a spolkový život.

Jednání rady
pokračování ze str. 1

Zápis z 2. schůze rady města
ze dne 15. 11. 2006
� 1. Program regenerace MPR a MPZ

Rada byla seznámena s vypracovanou zprá-
vou anketního dotazníku regenerace MPR a
MPZ pro rok 2007 předloženého investič-
ním odborem Městského úřadu Nové Hra-
dy.

� 2. Smlouva o poskytnutí podpory ze
SFŽP ČR pro „Intenzifikaci ČOV Nové
Hrady“
Rada byla seznámena s předloženou smlou-
vou č. 04260511 řešící poskytnutí podpory
ze Státního fondu životního prostředí České
republiky pro akci „Intenzifikace ČOV
Nové Hrady“, která je realizována v letech
2006 – 2009 s uznatelnými náklady 30,5
mil. Kč s dotací fondu ve výši 24,4 mil. Kč.
Rada vzala na vědomí obsah předložené
smlouvy, neměla k obsahu připomínek a
pověřila starostu města jejím následným
podpisem.

� 3. Návrhy na členy komisí
Rada projednala předložené návrhy nomi-
novaných členů ZO KSČM Nové Hrady a
MO ČSSD Nové Hrady na jednotlivé komi-
se a výbory. Rada dále projednala návrh na
složení členů Sboru pro občanské záležitos-
ti ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Ing Lu-
dovít Kasan, Ing. Pavel Kříha, paní Anna
Morongová, paní Jaroslava Oppolzerová,
paní Dagmar Šabatková a pan Miroslav
Šlenc.

� 4. Žádost o odklad splatnosti kupní
smlouvy
Rada projednala žádost manželů Ivana a
Marie Dorotovičových ve věci odkladu
splatnosti kupní ceny za pozemky v lokalitě

„Pod Zámeckým“. Důvodem odkladu splat-
nosti je posunutí hranic stavby v důsledku
spodní vody na předmětných pozemcích a
tím vynucení nového geometrického plánu
na oddělení pozemků.

� 5. Dotace na techniku na rok 2007
Rada byla seznámena s dopisem Hasičské-
ho záchranného sboru Jihočeského kraje o
přípisu z MV – GŘ HZS ČR kde sděluje, že
došlo k navýšení prostředků pro poskytová-
ní účelových dotací vybraným obcím
v rámci reprodukce požární techniky pro
jednotky požární ochrany v roce 2007.
Prostředky lze využít na zakoupení nových
požárních vozů pro jednotky požární ochra-
ny kategorie JPO II a JPO III a to na CAS 8,
CAS 16 a CAS 24 s maximální výší dotace
2 mil. Kč.

� 6. Nabídka pojištění
Rada byla seznámena panem starostou o
průběhu jednání s firmou F. M. Partner
spol. s.r.o. ve věci nabídky úpravy stávající
pojistné smlouvy na pojištění odpovědnos-
ti, krádeže a vandalismu. Rada rozhodla, že
je třeba řešit komplexně otázku pojištění
odpovědnosti, krádeže a vandalismu. Rada
pověřuje starostu a pověřeného tajemníka
MěÚ zajištěním všech podkladů ve věci
stávajících pojistek pojištění organizací zři-
zovaných městem pro možnost podání
poptávkového a nabídkového řízení pora-
denským firmám pro komplexní přehod-
nocení pojištění zodpovědnosti, krádeže a
vandalismu.

� 7. Účast na Mezinárodní veteraniádě -
příspěvek
Rada projednala předloženou žádost pana
Rudolfa Rusiňáka o finanční příspěvek na

náklady spojené s účastí na XXV. Meziná-
rodní veteraniádě ve sportovní gymnastice,
která se konala dne 4. 11. 2006 v Liberci dle
přiloženého vyúčtování.

� 8. Stanovení měsíčních paušálů za tele-
fonní hovory
Rada projednala záležitost týkající se sta-
novení paušálů na mobilní telefony pro
pana starostu a pro místostarosty pro účely
výkonu jejich funkcí. Rada stanovila pau-
šální částku ve výši 2100,- Kč starostovi,
panu Mgr. Vladimíru Hokrovi na provoz
mobilního telefonu, místostarostům panu
Miroslavovi Šlencovi a Ing. Ludovítu Ka-
sanovi ve výši 500,- Kč a tajemníkovi
Městského úřadu ve výši 700,- Kč.

� 9. Návrh na výši poplatku za pronájem
Koželužny
Rada projednala návrh poplatků za proná-
jem Koželužny zpracovaný Kulturním a in-
formačním centrem v Nových Hradech.
Rada nemá k návrhu připomínek a pověřila
slečnu Martinu Kolářovou zveřejněním po-
platků za pronájem Koželužny na interne-
tových stránkách města Nové Hrady.

� 10. Smlouvy o dílo
Rada byla seznámena panem starostou s ná-
vrhem a obsahem smlouvy vypracované f.
emotion advertising, spol. s.r.o. ve věci vy-
tvoření grafického návrhu loga „Novohrad-
sko“, dále vytvoření designu manuálu a
registrace loga a se smlouvou č. A 2006-05
zpracovanou CzechIt – Regional Develop-
ment of Tourism, o. p. s. Plzeň . Rada vzala
obsahy návrhů smluv na vědomí a pověřila
pana Mgr. Michala Jarolímka zajištěním
podkladů pro poptávkové řízení.

pokračování na str. 2
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Rada konstatovala, že nabídky f. emotion
advertising, spol. s.r.o. a spol. CzechIt –
Regional Development of Tourism, o. p. s.
budou do tohoto poptávkového řízení zahr-
nuty.

� 11. Rozkvetlé město 2006
Rada byla seznámena Kulturním a infor-
mačním centrem Nové Hrady se závěrem
soutěže „Rozkvetlé město 2006“ a s před-
loženými podklady pro vyplacení odměn
účastníkům každoroční soutěže Rozkvetlé
město. Na prvním místě se umístila paní
Valhová, na druhém paní Pupavová a na
třetím místě paní Homolková. Rada bere
obsah dopisu KIC o výsledku soutěže na
vědomí a nemá připomínek k vyplacení od-
měn účastníkům dle přiloženého dopisu
KIC Nové Hrady.

� 12. Vyjádření sociálního odboru – žádos-
ti o byt
Rada projednala vyjádření sociálního od-
boru k výpisu z usnesení z 19. zasedání
rady města Nových Hradů ze dne 16. 10.
2006. Ve vyjádření je konstatováno, že
paní Pešelové, s ohledem na její zdravotní
stav, doporučuje sociální komise přidělit
byt v DPS Nové Hrady. Dále se sociální ko-
mise ve svém vyjádření zabývala přiděle-
ním bytové jednotky paní Kateřině Kempné.
Komise ani sociální odbor nemá k dispozici

volné byty. Rada doporučila paní Kempné
požádat o uvolněný byt dle zásad pro nájem
bytu, který je ve vlastnictví města Nové
Hrady, jakmile bude zveřejněn na úřední
desce k pronájmu .

� 13. Projednání změn stavby před jejím
dokončením „Úpravy suterénu Radnice
v Nových Hradech“
Rada byla seznámena s obsahem dopisu,
který zaslala Stavební poradna spol. s.r.o.
České Budějovice ve věci projednání změ-
ny výše uvedené stavby před jejím dokon-
čením. Zástupce investora Stavební
poradna spol. s.r.o. České Budějovice ve
věcech technických žádá prostřednictvím
dopisu radu města Nové Hrady o vyjádření
ke změnám na prováděném díle. Jedná se
zejména o změny uvedené v dopise, žádosti
o vyjádření pod písmeny „A“ , „B“ a dále o
změny uvedené pod body 1 – 7. Rada sou-
hlasila s prodloužením termínu k dokonče-
ní díla do 31. 1. 2006, rada doporučila
zastupitelstvu schválit navýšení rozpočtu
nákladů dle bodu 1) a 2) v předložené
žádosti. Rada pověřila Mgr. Jarolímka ve
spolupráci s paní Kříhovou zajištěním pod-
kladů pro možné prodloužení grantového
projektu včetně změn.

� 14. Rozpočtové provizorium pro r. 2007
Rada projednala nutnost schválení rozpoč-
tového provizoria pro rok 2007 do doby
schválení řádného rozpočtu.

USNESENÍ
z 1. veřejného jednání zastupitelstva

města Nových Hradů
ze dne 2. listopadu 2006

� 1. Všichni členové zastupitelstva města
Nových Hradů složili slib podle § 29 od-
stavce 2) zákona č. 250/2000 Sb., a tento
svůj slib stvrdili podpisem.

� 2. Zastupitelstvo města zvolilo starostu
města Mgr. Vladimíra Hokra.

� 3.
1) Zastupitelstvo města zvolilo prvního
místostarostu města Miroslava Šlence.
2) Zastupitelstvo města zvolilo druhého
místostarostu města Ing. Ludovíta Kasana.
3) Zastupitelstvo města zvolilo členem
rady města Mgr. Michala Jarolímka.
4) Zastupitelstvo města zvolilo členem
rady města Mgr. Tomáše Rolínka.

� 4. Zastupitelstvo města jmenovalo oddáva-
jícím pana Miroslava Šlence. Další oddá-
vající budou zvoleni na příštím zasedání
zastupitelstva města Nové Hrady.

� 5. Zastupitelstvo města Nové Hrady potvr-
zuje kontrolní a finanční výbory. Návrhy
na členy podají jednotlivé politické strany
do příštího jednání zastupitelstva. Zastupi-
telstvo vyzývá jednotlivé politické strany
k navržení jednotlivých členů komisí.

� 6. Zastupitelstvo schvaluje přidělení ná-
hradního bytu pro společnost Novohradské
hory s.r.o. z důvodu zajištění náhradního
bydlení pro nájemníky domu č.p. 137 (ro-
dina Kanalošů), který je v majetku spol.
Novohradské hory s.r.o., na dobu max. 5 let
s tím, že společnost Novohradské hory
s.r.o. složí ve prospěch města Nové Hrady
kauci ve výši 150.000,- Kč, která v případě
že spol. Novohradské hory s.r.o. nebo její
právní nástupce neposkytne výše uvede-
ným nájemníkům vhodné bydlení do 5 let
od poskytnutí náhradního bydlení, propad-
ne ve prospěch města Nové Hrady.

Jednání rady
pokračování ze str. 2

Složení rady a rozdělení
kompetencí jednotlivých členů

Po ustavujícím zasedání zastupitelstva
města Nové Hrady zasedla ke svému prvnímu
jednání rada města. Vedle jednání o jednotli-
vých bodech, které připadají do kompetence
rady, jsme si ujasnili i rozdělení úkolů a kom-
petencí.

Naším cílem je pracovat týmově, což před-
pokládá převzetí určité části aktivit a také
osobní odpovědnosti za jejich plnění. Z tohoto
důvodu došlo k vytvoření jakýchsi „novo-
hradských ministerstev“ tak, aby vždy jednot-
liví členové využili svých znalostí a
zkušeností v daném oboru.

Samozřejmě si uvědomujeme, že budou
přicházet úkoly, které jsme v naší minulé pra-
xi neřešili, ale jsme připraveni co nejrychleji a
co nejlépe zvládat (včetně osobního dovzdělá-
vání) i tyto nároky.

Jednotlivé oblasti nezahrnují úplně všech-
ny možné oblasti novohradského i regionální-
ho života, mimo „zaúkolování“ jednotlivých
členů rady jsme se dohodli na společném po-
stupu a aktivitě v těchto úkolech – např. do-
hled nad zřizovanými organizacemi (TSM,
základní škola, mateřská škola), účast na kon-
trolních dnech investičních akcí.

Hlavním koordinátorem všech oblastí je
starosta města, jehož úkolem také bude zajistit
pravidelný tok informací o činnosti rady a je-
jích komisí.

Rada na svém prvním zasedání ustavila
tyto komise: finanční komisi, sociální a zdra-
votní komisi a komisi pro školství, kulturu,
sport a spolkový život a Sbor pro občanské

záležitosti. V průběhu příštích dnů dojde ke
jmenování členů těchto komisí.

Rozdělení kompetencí rady:

� Městský majetek + legislativa (záko-
ny,vyhlášky, kontrola plnění usnesení)

odpovídá: Ing. Ludovít Kasan (2. místostarosta)

� Finance – rozpočet, práce s finančními
prostředky, koordinace s finanční komisí

odpovídá: Miroslav Šlenc (1. místostarosta)

� Investice, granty, rozvoj města – přípra-
va strategie, zajištění investic, snaha o
získávání grantových peněz a kontrola
jejich využití

odpovídá: Mgr. Michal Jarolímek

� Školství a sociální oblast – školy, školka,
vzdělávání, spolky, zdravotnictví, kultu-
ra, sport, osady

odpovídá: Mgr. Tomáš Rolínek

� Starosta města – vztahy s veřejností, chod
radnice a městského úřadu, komunikace
v rámci města (zaměstnavatelé, zřizova-
né organizace atd.) a s okolními obcemi,
vztahy v regionu a v zahraničí, cestovní
ruch, zajištění prezentace práce radnice

odpovídá: Mgr. Vladimír Hokr (starosta města)
Za radu města:

Mgr. Vladimír Hokr – starosta
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I. část: Parlamentní volby
Tvrdí se, že občan má cenu jen v době vo-

leb. Jak tedy občan politicky ocenil součas-
nost a to co se v republice a v Nových Hradech
dělo a jak si představuje další vývoj? Asi už
všichni pochopili, že nezůstalo nic na Chruš-
čovově naději, že ještě tato generace se dožije
komunismu, ale že je pravdou a jisté, že všich-
ni z této generace zemřeme v kapitalismu.
Podle toho – a není to k podivení – se všichni
zařizují a chovají. Záleží však na mnohém,
jaký ten kapitalismus bude. Společnost se
podle tržní ekonomiky, restitucí, privatizací
už skoro rozdělila, někdo odhaluje na šest spo-
lečenských vrstev a dělení probíhá dál.

Ale volby, to je jiná. Tam má každý jen je-
den hlas a jejich součet rozhoduje, jak je pří-
zeň rozdělena mezi politické strany, které jsou
nositeli moci a programů na 4 roky. Proto by
se strany měly snažit o co nejlepší výsledek a
přízeň voličů. K tomu slouží volební kampaň.
Politické strany v Nových Hradech a jejich re-
prezentanti se chovali jako myšky. Všechna
agitace byla ponechána na celostátní televizi,
rozhlase, tisku. To neznamená, že by se strany
ve městě měly mezi sebou bít hlava nehlava,
ale získávat voliče, propagovat oprávněnost a
potřebnost své strany, aby lidé pochopili, co
znamená modrá šance či sociální stát, to je zá-
kladním úkolem.

Je těžko pochopitelné, že i NZ nebyl využit
a že zemřelý pan Švestka si pochvaloval:
„… bylo potěšitelné, že se strany vyhnuly
předvolební masáži místních občanů.“ Proč?
Tak jako církev, která pořádala servitské slav-
nosti, umožňuje, aby organizace, rodiny a jed-
notlivci při průvodu po náměstí jasně
demonstrovali svou víru účastí v průvodu, tak
by měly působit i politické strany a svou akti-
vitou dát veřejnosti znát, že tu jsme a že chce-
me něco prospěšného pro občany a že my,
konkrétní osoby, za tím stojíme. Jak by se nám
lépe vybíralo městské zastupitelstvo v obec-
ních volbách.

Z předvolebního období stojí za povšimnu-
tí jen šalovačka nechutným způsobem osobně
zaměřená proti pani Fučíkové a proti KSČM.
To s politickou kulturou a demokracií, tole-
rancí nemá nic společného a vedoucí ODS pan
Lošek výrazně poškodil pozici své strany.
Další veřejná akce byla předvolební KSČM
v Českém domě za dobré účasti občanů a pos-
laneckých kandidátů. Neoslnili tím, že jsme se
dozvěděli, jaká je náplň práce poslanců v par-
lamentu, jak to chodí v jeho komisích a výbo-
rech. Máme o tom své, pro poslance
parlamentu nelichotivé poznatky. Můžeme
jen vzpomínat na akce v přítomnosti pana Fili-
pa. Tato strana jako jedna z mála se může spo-
lehnout na své voličské zázemí. Rád, protože
politika a chování lidí v ní mě zajímá, bych se
zúčastnil i dalších veřejných akcí. Akce ODS
na náměstí byla odvolána, další jsem nezare-

gistroval. Pár letáků se objevilo v poštovní
schránce, městský rozhlas mlčel.

Kdysi se předvolebně angažovali v No-
vých Hradech např. pan Dlouhý, paní Buzko-
vá, která tu odmítala dočasně trest smrti a
obhajovala nárůst počtu úředníků, pan Zeman
coby ministr školství, který sliboval a zaručil
se za zachování středního školství v Nových
Hradech, či pan Špidla, který nechtěl nést nic
společného s komunisty. Letos o Nové Hrady
nikdo nezavadil – až před komunálními volba-
mi pan Klaus a Paroubek.

Statistika výsledku parlamentních voleb
v Nových hradech je jasná. Zvítězila levice,
což je oproti republice rozdíl. Novohradský
zpravodaj sice zveřejnil čísla, ale k jejich
zhodnocení, či k nějakému komentáři se nikdo
nemá. Tak tedy pokus o to.

Levice 33% ČSSD plus 21% KSČM bez
desetin je 54%. Pravice s 28% ODS plus 8%
lidovců je 36%. O zelených v N. Hradech, kte-
ří získali necelá 4%, je těžko říci kam patří a
jak by vypadal jejich konkrétní program v N.
Hradech. Zda odmítají Temelín, či jim jde o

chráněnou oblast Novohradské hory či životní
prostředí. O tom, co je levice, pravice, co
chce, můžeme otevřít v NZ diskusi. Proč
v Nových Hradech je tento výsledek? Asi po-
četně je dosud málo těch, kteří by připadali
v úvahu na volbu pravicové strany. Přispívá
k tomu vědomí, jak poklesla zaměstnanost
v tradičních odvětvích zemědělství, lesnictví,
rybářství, kde ne všichni privatizovali. Živ-
nostníci asi ještě necítí pro své firmy silnou
podporu ani od pravicových stran a hlavně to,
jak si po deset let vede na radnici pravicové
obsazení, které je možno nazvat starostokra-
cií. A to ještě nevíme, jak by volilo těch 40%,
kteří volit nepřišli.

V celostátním měřítku chytila pravici eu-
forie. Myslela si, že malé vítězství ve volbách
znamená, že dostala republiku na 4 roky do
pachtu. Začala personálně, navrhla vládu, za-
čala vyměřovat náměstky. A ejhle. Vláda ne-
prošla parlamentem, euforie modré šance
pominula a slova Paroubka z ČSSD, že bez
nich „si ani ruce neumyjou“ jsou pravdivá.

CO  SE  DĚJE  VE  MĚSTĚ?
Jedním z úkolů, které si nové vedení města

stanovilo, je pravidelné informování občanů o
probíhajících investičních akcích a jiných ak-
tivitách ve městě a osadách.

Již při úvodních schůzkách, při kterých
jsme se seznamovali s obsahem jednotlivých
akcí a poznávali se s představiteli firem, které
v současné době v našem městě staví či dohlíží
investiční projekty (čistička, Rezidence, rad-
nice), jsme se domluvili na zajištění pravidel-
ného toku informací směrem k občanům. Úkol
informovat i o menších akcích dostali i za-
městnanci městského úřadu a pro příští vydání
NZ tak již bude připravena zpráva o průběhu a
ukončení několika projektů, které se týkaly
např. cyklostanice a osazení laviček v Terčině
údolí či protipovodňových opatření v Byňově.
Zároveň budou zveřejňovány i informace o
projektech, které se rozbíhají nebo třeba i plá-
nují.

První zpráva o průběhu prací přišla od fir-
my JM stavební, která v našem městě provádí
rozsáhlé úpravy čistírny odpadních vod:

Na začátku září letošního roku byla zaháje-
na rozsáhlá intenzifikace ČOV. Důvodem je,
že původní čistírna již nesplňovala parametry
pro vypouštění odpadních vod určené směrni-
cemi Evropské unie a její technologické zaří-
zení bylo za svou životností.

Prvním úkolem pro zhotovitele, firmu JM
stavební z Jindřichova Hradce, bylo zajištění
provizorního čištění přitékajících odpadních
vod. S výhodou se využilo stávajích uskladňo-
vacích nádrží, kde je voda prokysličována
povrchovými aerátory. Toto bylo bezpodmí-
nečným úkolem pro následné bourací a demo-

liční práce čistírenské linky a odstrojení ve
velínu.

Je možné konstatovat, že postup výstavby je
v souladu s časovým harmonogramem. V sou-
časné době je provedena železobetonová zákla-
dová deska nové čistírenské linky včetně
dosazovacích nádrží, které jsou umístěny pod
hladinou spodní vody. Zároveň jsou vybetono-
vány základové pasy sdruženého objektu.

Počasí letošního podzimu je pro stavební
práce zatím velmi příznivé a tak se nijak ne-
zkomplikoval průběh plánovaných prací.

Jen pro doplnění dodám, že dokončení sta-
vebních prací lze očekávat na podzim příštího
roku, kdy bude zahájen dvanáctiměsíční zku-
šební provoz, po kterém teprve dojde ke ko-
laudaci celé stavby. Celkové náklady na
intenzifikaci ČOV překročí 30 miliónů korun,
z čehož 24 miliónů získá město z dotace od
Státního fondu životního prostředí.

Odborný dohled nad touto akcí provádí fir-
ma Stavební poradna, která je v pravidelném
kontaktu s vedením města. Veškeré drobné
úpravy, změny, stavební kroky jsou tak vždy
konzultovány s odborníky. Stavbu samozřej-
mě pečlivě sleduje i provozovatel čističky
VAK JČ.

Jak jsem již naznačil v úvodu, seznamuje
se nové vedení postupně se všemi velkými již
probíhajícími investičními akcemi. Starosta a
místostarostové mají za úkol účastnit se kon-
trolních dnů na jednotlivých stavbách, připra-
vují podklady pro ostatní kolegy a výstupy do
NZ. Příští týden by se mělo uskutečnit jednání
ohledně průběhu prací v Rezidenci, sledujeme
také dokončení stavebních prací v suterénu rad-
nice. O těchto a jiných akcích však až příště…

Mgr. Vladimír Miťa Hokr – starosta města

Volby skončily, nastaly všední dny - i v Nových Hradech

pokračování na str. 5
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Dosud vládu nemáme. Ani Topolánek, ani Paroubek, ani Klaus za sou-
časnou situaci nemohou úplně. To voliči způsobili 100 na 100 a oni si
s tím neví rady. Společnost je přesně napůl rozdělená. Projevuje se vůle
občanů: Udělejte nám systém, ve kterém budou spokojeni ti, kteří žijí
za měsíční mzdy a i ti, kteří žijí ze zisku. Mimořádné volby, po kterých
mnozí volají, jsou jen snahou o to, kolik voličů kam převáží. Ale zásadní
rozdělení bylo provedeno.

Asi už nikdy nezískají menší strany původní sílu, protože voliči
poznali, že zásadní politický vývoj se bude odehrávat ve střetnutí ODS
z pravicových pozic proti ČSSD z levicových. Teď nezbývá, než že obě
strany ze svých programů sleví. Kolik a v čem, o to právě probíhá svár,
který část voličů považuje za detektivku, jiná za tragédii, jiná za kome-
dii a všeobecně se ví, že je to Kocourkov.

Výsledky parlamentních voleb v Nových Hradech umožňovaly závěr,
že i volby do obecních zastupitelstev změní dosavadní stav. Pokud redak-
ce dovolí, příště: obecní volby. MA

Není čemu se bránit!
Vážený předsedo TJ Nové Hrady, pane Ivane Dorotoviči, nevím

z jakého důvodu reagujete na náš článek. Tento článek byl pouze reakcí

na článek bývalého starosty Nových Hradů, který v něm napadl TJ So-

kol Nové Hrady. Naší poznámkou o celostátně zkorumpovaném fotba-

lu jsme měli na mysli mediálně zveřejněné aféry a kritika, kterou jste

vztáhli na sebe, byla určena bývalému vedení radnice. Šlo nám pouze o

to, aby radnice uplatnila k TJ Sokol a ke stavbě kuželny stejný přístup

jako ke stavbě sportovní haly. Myslíme si, že za současný stav kuželny

nejsme odpovědní, protože celý problém má počátek již při její stavbě a

to nemohl ovlivnit nikdo ze současných členů TJ Sokol. Vím, jaký je

problém se zajišťováním finančních prostředků pro sport a naším prob-

lémem je i to, že kuželkářský sport je méně atraktivní než například fot-

bal. Jde nám, a snad i Vám, v prvním a jediném případě o sport a o

dobrou reprezentaci našeho města.
Za TJ Sokol Nové Hrady Sladký Stanislav, starosta TJ Sokol

Zastupitelské postřižiny z 2.11.2006
Se začátkem listopadu se ohlásila nejenom

zima, ale i nové zastupitelstvo, rada města a
po zhruba deseti letech i nový starosta. O prv-
ní zasedání nového zastupitelstva byl přiměře-
ný zájem ve vztahu k tomu, jaký nezájem běžně
o zasedání veřejného zastupitelstva v našem
městě bývá (býval?). Uvidíme, jak to bude dál,
zda po volební vlně zájmu nenastane opět ob-
čanská pasivita ve vztahu k věcem veřejně
projednávaným a zda veřejné zasedání zastu-
pitelstva nebude mít zas své tři stabilní diváky.

Nový starosta při svém prvním proslovu
přítomným slíbil, že ho bude veřejné mínění
zajímat a že je připraven vzít občany na vědo-
mí. Snad všichni přítomní pochopili, co tím
chtěl říct a že je takovýmto návrhem nezasko-
čil. Nezbývá, než si přát, aby tato nabídnutá
„starostova ruka“ fungovala celé volební ob-
dobí a aby jej nenapadl virus mocenských ma-
nýrů, který skolil už nejednu osobnost.

Z 15 zvolených zastupitelů je staronových
8, nových 7, přičemž někteří z těchto nových se
veřejně již nějakým způsobem angažovali a
jiní pravděpodobně přehodnotili svůj vztah
k věcem veřejným a chtějí své znalosti a
schopnosti poskytnout nám všem. A o to asi
v prvé řadě jde. Neměli bychom tedy nové za-
stupitele šetřit, ale naopak „vytěžit“ vše dob-
ré, co v nich dřímá – inteligenci, odborné
znalosti, energii, schopnosti, pracovitost a
taky moudrost. Pokud v nich dřímá ještě něco
jiného – závist, ješitnost, bojechtivost, tak to
by si měli nechat pro své soukromé záležitosti.
Obyčejné lidi stejně zajímá jenom to, jak bu-
dou všichni společně makat.

Část prvního zasedání nového zastupitel-
stva vedl jeho nejstarší člen, pan Ján Doroto-
vič. Ačkoli si myslím, že to pro něj po stránce
osobní či otcovské nebylo nejjednodušší,
zvládl vše v podstatě profesionálně.

Nelehké to bylo určitě i pro bývalého sta-
rostu. Z jeho krátké řeči byla patrná lítost nad
nevděkem občanů za jeho dlouholetou práci,
což chápu, deset let ve funkci je hodně dlouhá

doba. Neopomněl ani zhodnotit a označit vo-
lební kampaň Občanů za zdravé město jako
populistickou. No, možná kdyby se v předvo-
lební kampani ODS při dětském promítání
v kině podařilo rozdat více kindervajec, mohly
by volby dopadnout úplně jinak. Dále upozor-
nil na to, že předává město nezadlužené a de-
monstrativním předáním seznamu různě
rozpracovaných projektů (což může být i „da-
najský dar“) za několik milionů korun nazna-
čil, že je zvědav, jak si s tím noví radní poradí.
Jenom nevím, zda finanční částka pro nutnou
spoluúčast na projektech je do té neza-
dluženosti už započítána či nikoli.

S druhým nejdelším samostatným proje-
vem se představil jeden z nejmladších zastupi-
telů Libor Albert, který nejmladšího
zastupitele Vladimíra Hokra označil jako ne-
zralého pro funkci starosty a neslušného člo-
věka, aniž řekl proč. Což samo o sobě je v
mladších dějinách města jev „průkopnický“,
stejně jako klidná a vyrovnaná reakce ze stra-
ny nového starosty na toto osočení. Vzhledem
k tomu, že nový starosta si v dřívější době sám
několikrát vyzkoušel na vlastní kůži, jaké to je
„sníst si navařenou kaši“ či „držet se svého
názoru“, bude mít určitě k podobným úletům
pochopení a nezapomene odkud vzešel. Osob-
ně opravdu oceňuji takto přednesené rozhod-
nutí Libora Alberta být určitým solitérem,
využít svých zkušeností z práce radního v Hor-
ní Stropnici, používat vlastní rozum či se in-
spirovat Biblí. Přesto jsem v jeho projevu
nosnou pointu, která by mě chytla za srdce,
nezaznamenala.

Téměř mužské zastupitelstvo „narušuje“
pouze jediná žena, Romana Pospíšilová. Přeji
jí, aby brzy pronikla do zastupitelské práce a
to už z toho důvodu, že se doposud nikdy do ve-
řejných záležitostí nijak nezapojovala a nyní
do toho spadla rovnýma nohama. Věřím, že
zde uplatní své zkušenosti ze své profese, kde
přichází do styku s mladými lidmi, kterým den-

ně něco vysvětluje a snaží se vzdělat i tu někdy
méně vzdělatelnou část lidstva.

Staronovému zastupiteli a nově i druhému
místostarostovi Ing. L'udovítu Kasanovi velké
prostory kinosálu příliš nesvědčily, neboť jeho
tichý a jakoby nejistý hlas se téměř ztrácel.
Bohužel se často ztrácel i na minulých veřej-
ných zasedáních zastupitelů v hasičárně, kdy
mu stěží rozuměli někteří kolegové, natož při-
hlížející občané. Možná by se mohl inspirovat
od prvního místostarosty pana Miroslava
Šlence, který je slyšet i vidět a přitom stihne
komunikovat i s diváky.

Zbývající zastupitelé se na tomto prvním
zasedání zatím nijak výrazně neprojevili. Ti
noví se nejspíš vyrovnávali s tím, že jsou teď
čelem k voličům a pod dozorem a staronoví
zase neměli co dodat.

Být v roli diváka při zastupitelstvu je doce-
la příjemná a chvílemi napínavá podívaná.
Nikoho nemusíte přesvědčovat o tom, co a jak
udělat, co a jak myslíte, aby to pochopili i dru-
zí a pouze sledujete. Sledujete nejenom řeč,
ale i gestikulaci a posuňky „herců“. Mimo-
chodem, tato mimoverbální komunikace vypo-
vídá o ledačems, třeba i o pravém významu
slov. Při zasedání nového zastupitelstva to
bylo patrné snad dvojnásob, neboť tomu na-
hrávalo i rozmístění stolů do tvaru „poslední
večeře Páně“. Ztížený přehled měl tak nový
starosta, který mluvil ke svým bližním – zastu-
pitelům, aniž jim dobře viděl do tváře a na můj
vkus se až příliš věnoval té části po své levici,
jakoby chtěl odpuštění za to, že je uprostřed.
Myslím, že zbytečně. Už by měl dávno vědět,
že některé věci se neodpouští, byť se to tváří
sebelépe. Doufejme, že při příštím zastupitel-
stvu už budeme sledovat jednání alespoň u
„půlkruhového stolu“ , kde se docílí tak pot-
řebný a důležitý kontakt očí mezi všemi zastu-
piteli. A také doufejme, že to s námi nové
zastupitelstvo bude myslet dobře co nejdéle.
K tomu jim dopomáhej, vy víte kdo.

Květa Jaro.

Volby skončily, nastaly všední dny - i v Nových Hradech
dokončení ze str. 4
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Vánoční přání
A už je to zase tady. Vánoce, vánoce

přicházejí. A já dostala za „úkol“ napsat
pěkné přání všem čtenářům Zpravodaje za
jedno mladé seskupení novohradských ob-
čanů, které si říká Občané pro zdravé měs-
to. Lídr seskupení má prý teď plné ruce a
nohy práce, takže by to nejspíš nestihl. No
dobrá, alespoň že nemusím psát jako vloni
za starostu, ten si to letos napíše sám.

Ono to opravdu není jen tak, přát za ně-
koho někomu k Vánocům. Každý by třeba
rád přál něco jiného a někomu jinému a teď
se zavděčte všem. Přání šťastných a vese-
lých svátků budete mít určitě dost na po-
hlednicích či smskách, klid a pohoda na
vás bude útočit ze všech reklam.

A víte co, já všem přeji pod stromeček
zdravé sebevědomí. Vědomí sebe sama je
velmi prospěšný stav, neboť si pak lépe
uvědomujeme co činíme, no a když je to
ještě ke všemu zdravé, tak co už si
můžeme více přát…

Takže vánoční svátky podle vašich
představ a to zdravé sebevědomí přeje

za Občany pro zdravé město
Květa Jarolímková.

Poděkování SNK-ED
SNK – ED děkují všem voličům, od

kterých získali hlasy v komunálních vol-
bách 2006. Díky vám jsme získali dva
mandáty v zastupitelstvu města a budeme
se snažit nezklamat vaši důvěru. Přejeme
všem spoluobčanům klidné prožití svátků
vánočních a hlavně hodně zdraví a úspě-
chů v roce 2007.

Ivan Dorotovič a Ing. Pavel Kříha
zastupitelé za SNK - ED

ODS bude i nadále hájit zájmy města
Vážení spoluobčané, máme za sebou usta-

vující veřejné zasedání nového zastupitelstva
našeho města. Nekonalo se žádné překvapení,
potvrdilo se to, co musel každý rozumný oby-
vatel Nových Hradů předpokládat – tedy že
„nezávislé“ uskupení OBČANÉ PRO
ZDRAVÉ MĚSTO se obratem stane otevřeně
závislým na hlasech komunistů a sociálních
demokratů, rozdělí si mezi sebe všechny funk-
ce a ostatní volební strany zůstanou v opozici.
A pokud snad byl někdo tak naivní a nedošlo
mu, že hlasem pro „zdravotníky“ volí také
KSČM a ČSSD, pak mu to budiž poučením
pro příště, až pan Hokr opět, jako doposud
vždy, změní jako pravý politický chameleón
své volební barvy.

ODS se ve volbách umístila na druhém
místě – ještě jednou děkujeme všem, kdo nás
svým hlasem podpořili. Přestože v celostátním
měřítku ODS na místní úrovni velmi značně
posílila a získala s přehledem nejvíce mandátů
ze všech politických stran, u nás jsme tento-
krát volby nevyhráli, mimo jiné i proto, že té-
měř polovina oprávněných voličů zůstala
doma. Doma ovšem nezůstali ti, jimž velí léty
zažitá stranická disciplína, ani ti, kteří byli
zmasírováni důkladnou kampaní „zdravotní-
ků“. Kombinací slibů, výhrůžek, vidin pre-
bend a pašaliků pro věrné se jim podařilo
přesvědčit více než čtvrtinu těch, kteří k vol-
bám přišli, že jim nastanou zlaté časy. Nebyla
to volba ve prospěch města jako celku, ale při-
hlášení se k partě, kde platí „já na bráchu, brá-
cha na mne“ a „ruka ruku myje“. Pro některé
pak byl odevzdaný hlas vyjádřením odplaty za
to, že jim radnice v minulosti nevyhověla v ně-
jaké konkrétní záležitosti a bude jistě zajímavé
i poučné sledovat, jak nové vedení začne na-
pravovat tyto domnělé křivdy.

Všem, kdo se nás v těchto dnech zděšeně
ptají, zda tento výsledek znamená návrat No-
vých Hradů před rok 1989, kdy nám tu také
pevnou rukou vládli Hokrové, Šlencové a Ka-
sanové, odpovídáme – ne, to opravdu nehrozí.

Na rozdíl od doby Národní fronty pod
vedením KSČ si dnešní zastupitelé musejí být
neustále vědomi, že jejich mandát je výsled-
kem svobodných voleb, a každý jejich čin
bude hodnocen ve volbách příštích. Jistě, i za
čtyři roky se dá napáchat hodně škody, ale to
už je riziko demokracie. Pro každého z nás to
ovšem může být důležitým poučením – nesva-
zujme své individuální osudy příliš těsně se
státem ani s obcí, snažme se být v každé chvíli
plnoprávnými, svobodnými lidmi, odpověd-
nými především sami sobě a své rodině. Pak se
nás střídání politických směrů, v demokracii
běžné, nebude nikdy dotýkat na existenciální
úrovni.

Výsledkem těchto voleb je tedy radniční
koalice „zdravotníků“, komunistů a socialistů
s pohodlnou většinou 9 hlasů v patnáctičlen-
ném zastupitelstvu. Zatím neznáme konkrétní
počiny a záměry rudo-oranžovo-zdravé rady,
mimo jiné i z toho důvodu, že pan starosta
Hokr do dne uzávěrky NZ (20. listopadu) ne-
zajistil zveřejnění ani zápisu a usnesení z jed-
nání zastupitelstva, natož pak zápisů ze schůzí
rady, na internetových stránkách města. Tento
způsob zveřejňování informací byl přitom
v době, kdy si tentýž pan Hokr ustavičně
stěžoval na nedostatečnou komunikaci radni-
ce s občany, zcela samozřejmý. Inu, je po vol-
bách, proč se vlastně divíme? Ostatně, co
bychom se asi z těch zápisů dozvěděli? Kam
tato koalice bude směřovat a jaké k tomu bude
používat prostředky, je dostatečně jasné už
z jejího složení.

Vážení spoluobčané, pokud se potvrdí vcel-
ku oprávněné obavy, že těmito volbami skonči-
la mimo jiné i dosavadní názorová a obsahová
otevřenost NZ, budeme se samozřejmě snažit
vás informovat o skutečném dění ve městě ji-
nými dostupnými prostředky. Zaručujeme
vám, že prostřednictvím našich tří mandátů
v zastupitelstvu se budeme snažit hájit oprav-
dové zájmy celého města, jak jen to půjde.

MS ODS Nové Hrady

Informace z NOSky
Občanské sdružení Novohradská občanská

společnost mělo v tomto roce poměrně široký
záběr svých aktivit. Jednou z nich je stále trva-
jící projekt „Rozšiřování služeb – ověřování
nových postupů“, podpořený Nadací rozvoje
občanské společnosti (NROS). Prostřednic-
tvím tohoto projektu se NOSka „sebevzdělá-
vá“ a to po stránce organizační, řídící, dále
přešla na podvojné účetnictví (což byla pod-
mínka podpory) a zkouší si administraci déle-
trvajícího projektu (srpen 2005 – březen
2007). Další podstatnou částí tohoto projektu
bylo uspořádání rekvalifikačního kurzu s na-
vazující praxí pro zájemce z mikroregionu
Sdružení Růže a to pro mladé lidi, kteří jsou

po absolvování střední či vysoké školy bez za-
městnání a evidováni na úřadu práce. V říjnu
se tak uskutečnila teoretická výuka navazující
na znalosti ze školy pro 7 zájemců. Lektory
této části byli někteří zaměstnanci z AUC
Nové Hrady a další odborníci příslušného
oboru mimo naše město. V současné době je
všech 7 mladých lidí na pětiměsíční praxi, kte-
rá byla vybrána co nejblíže jejich zájmu, vy-
studovanému oboru či možnostem regionu.

Další aktivitou zaměřenou na vzdělávání je
rovněž déletrvající projekt pod názvem
„Vzdělávání pro jihočeský venkov“, který je
financován z operačního programu Rozvoj
celoživotního vzdělávání. Obsahem tohoto
projektu je uspořádání odborných seminářů
pro pracovníky místních akčních skupin, kteří

mají poměrně důležitý vliv na rozvoj
mikroregionů a podobu současného venkova.
Vzdělávacích seminářů se však mohou do ur-
čité míry zúčastnit i lidé, kteří aktivně pracují
v regionu, zajímá je jeho budoucí rozvoj a
přesto dosud nejsou do místní akční skupiny
zapojeni.

Na takto po stránce odborné náročný pro-
jekt není NOSka samozřejmě sama. Partnery
je jí například organizace Národní observatoř
venkova o.p.s., Rosa o.p.s., Jihočeská univer-
zita Č. Budějovice, Spolek pro obnovu venko-
va a další. Tito partneři jsou určitým
kvalifikovaným garantem, který pro účastní-
ky vzdělávacích seminářů dobře připraví ná-
sledující vzdělávací okruhy – Strategické

pokračování na str. 7
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plánování, Příprava rozvojových strategií, Ma-
nagement MAS, Finanční management, Admi-
nistrativní procesy v MAS, Práce s veřejností a
Politika rozvoje venkova 2007-2013. První té-
matický blok se uskuteční v období listopad
2006 – leden 2007.

O něco „viditelnější“ aktivitou NOSky
byla, a doufám bude i nadále, podpora drob-
ných producentů místních potravinových či
řemeslných výrobků. Jedním z výsledků této
práce byl například zářijový Nedělní trh v No-
vých Hradech, v tomto roce druhý v pořadí,
který svou nabídku oproti tomu prvnímu zase
o něco rozšířil.

Další činnost členů či spolupracovníků
sdružení NOS se ještě promítá do projektů In-
formační služby pro Růži a Příběhy domů
z programu Leader +, o kterých jsem již v ně-
kterém z minulých Zpravodajů informovala.
Nicméně pokud by chtěl někdo vědět více o
činnosti sdružení Novohradská občanská spo-
lečnost nebo se i aktivně zapojit do práce pro
náš mikroregion, může nás navštívit v kance-
láři sdružení NOS v ulici Česká 64, Nové Hra-
dy, telefon 777 689 778, .

Květa Jarolímková

Povídání o přírodě
Dne 19. října přijal naše pozvání vedoucí
místního kroužku Mladých ochránců příro-
dy pan Karel Ottenschläger a přišel mezi
druháčky naší základní školy, aby si s nimi
povídal o zajímavostech podzimní novohrad-
ské přírody a odpověděl jim na jejich předem
připravené otázky. Beseda byla velmi zajíma-
vá, všem se nám moc líbila, a proto bychom
chtěli prostřednictvím Novohradského zpra-
vodaje ještě jednou panu Ottenschlägerovi
poděkovat:
Pan myslivec Karel Ottenschäger k nám přišel

povídat o přírodě a zvířatech. Poslouchali
jsme ho, protože nám odpovídal na otázky.
Líbilo se mi to, protože hezky vyprávěl.
(Adélka Zemanová)

19. října k nám přišel pan myslivec Karel Ot-
tenschläger. Povídal nám o prasatech a po-
slouchali jsme ho. Měl jsem na něj
připravenou těžkou otázku. Poděkoval
jsem mu a líbilo se mi to. (Milan Bedri)

Dne 19. října přišel k nám pan myslivec Ot-
tenschläger. Povídal nám o přírodě, po-
slouchali jsme ho. Měli jsme otázky a ptali
jsme se na zvířátka. (Vašík Dolejší)

Dne 19. října přišel pan Ottenschläger. Poví-
dal nám o jelenech, o prasatech a liškách.
(Kačka Matějková)

Myslivec pan Karel Ottenschläger nám přišel
vyprávět o zvířátkách. Mně se líbilo to, že
jsme se mohli ptát na otázky. (Pavel Cepák)

Dne 19. října přišel k nám myslivec pan Karel
Ottenschläger a povídal nám o jelenech.
Poslouchali jsme, měli jsme připravené
otázky. Děkujeme moc. (Patrik Žiak)

Pane Karle Ottenschlägere, děkuju, že jste
nám povídal o přírodě. Mně se to líbilo,
protože jste nám povídal o srnkách. (Kuba
Silmbrod)

Byl jste moc hodný, že jste nám povídal o
zvířátkách. Mně se to líbilo, bylo to moc
pěkné. Za ty obrázky, pane Karle Otten-
schlägere, moc děkujeme. (Věruška Dvořá-
ková)

Dne 19. října u nás byl pan myslivec Karel Ot-
tenschläger. Povídal nám o čápech. Líbilo
se mi to. (Petr Michale)

Myslivec pan Karel Ottenschläger nám poví-
dal o zajících. Moc se nám to líbilo, pro-
tože byl hodný. (Eliška Homolková)

Dne 19. října k nám přišel pan Ottenschläger.
Povídal nám o jelenech. Bylo to moc pěk-
né. Děkuji vám, dozvěděla jsem se to, co
jsem chtěla. (Pavlínka Hatalová)

Za všechny druháčky ještě jednou
děkuje Mgr. Marie Rolínková

ŠKOLNÍ DRUŽINA U KLOUZAJÍCÍHO SLUNÍČKA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE NOVÉ HRADY
Školní družina má celkem tři oddělení, do

kterých docházejí děti z 1. - 5. ročníku – cel-
kem devadesát zapsaných dětí. O přijetí žáků
rozhoduje ředitel školy a je bezplatné. Provoz
družiny začíná v 6.15 hodin a končí 15.30 ho-
din. Školní družina bude v provozu v době
vedlejších školních prázdnin, pokud se přihlá-
sí nejméně deset žáků. V době hlavních prázd-
nin je školní družina uzavřena.

Každoročně pořádáme celoroční hru letos
pod názvem ,,Putování pohádkovým světem“.

Celoroční hra je motivována dětskými kla-
sickými pohádkami. Zaměříme se na rozvíjení
mluveného projevu, dramatizaci známých po-
hádek a bajek. Děti mají možnost vžít se do
pohádkových bytostí, plnit jejich úkoly, rozví-
jet myšlení, samostatnost a tvořivost. A tím
poznávat rozdíl mezi dobrem a zlem. Rozvíjet
svou ruční tvořivost při výrobě – masek, kos-
týmů na dramatická a divadelní vystoupení.

Celoroční hra bude prezentována na různých
kulturních akcích (Mikuláš, vánoční besídka,
dětský masopust, dětský karneval, MDD). Pu-
tování pohádkovým světem bude ukončeno
dvoudenním výletem.
• ZÁŘÍ:

Příprava a seznámení s celoroční hrou.
• ŘÍJEN:

Čert a Káča, aneb s chytrostí nejdál dojdeš.
• LISTOPAD:

O pejskovi a kočičce, aneb jak pomáháme
doma rodičům.

• PROSINEC:
Sůl nad zlato, aneb jak si vážit rodiny a
důležitých věcí.

• LEDEN:
O Zlatovlásce, aneb jak splnit různé úkoly.

• ÚNOR:
O perníkové chaloupce, aneb jak si poradit
v těžkých chvílích a mít trochu štěstí.

• BŘEZEN:
Červená Karkulka, aneb jak nevěřit zlým a
nenasytným vlkům.

• DUBEN:
Pat a Mat, aneb práci zdar a je to!

• KVĚTEN:
O hloupém Honzovi, aneb jak Honza ve
světě hledal štěstí.

• ČERVEN:
Ukončení a vyhodnocení celoroční hry a
pohádkový karneval – dvoudenní výlet.

Je možno využít v ŠD i zájmové kroužky :

• PO: 13.00 - 14.00
dramatický kr. p. vych. Procházková

• ST: 14.00 – 15.00
zpěv s kytarou p. vych. Cepáková

• ST: 15.30 – 17.15
aerobik II. st. ZŠ p. vych. Dorotovičová

Informace z NOSky
dokončení ze str. 6

pokračování na str. 8
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• ČT: 14.00 - 15.00
aerobik I. st. ZŠ p. vych. Dorotovičová

• ČT: 15.00 – 16.00
aerobik I. st. ZŠ p. vych. Dorotovičová

Rozpis celoročních projektů a jednorázo-
vých akcí na rok 2006/2007 ve ŠD u Klouza-
jícího sluníčka
• Celoroční hra ve ŠD - putování pohádko-

vým světem ukončeno dvoudenním výle-
tem.

• Září: Projekt: Rozloučení s létem a prázdni-
nami s výstavou dětských prací - zážitky
z prázdnin.
18.9.2006 soutěž v netradičních disciplí-
nách na dětském hřišti ŠD

• Říjen: Projekt: Barevný podzim ve ŠD –
Drakiáda – soutěž o nejkrásnějšího draka –
výstava dětských prací.
29.10.2006 sportovní akademie – vystou-
pení žákyň ZŠ v aerobiku

• Listopad: Projekt: Pejsek a já – rozvíjet
v dětech lásku a zodpovědnost ke zvířatům a
jak o ně pečovat a starat se o jejich potřeby.
20.11.2006 – Beseda a ukázka výcviku psa

• Prosinec: Projekt: Pohádkové vánoce
6.12.2006 Mikulášská nadílka ve ŠD

14.12.2006 Pohádková vánoční besídka
s výstavou v kině od 16.00 hodin.

• Leden: Projekt: DO – RE – MI - pěvecká
soutěž
20.1.2007 Sportovní ples – vystoupení
v aerobiku

• Únor: Projekt: Dětská masopustní koleda –
udržování lidové tradice v našem městě –
pochod, tanec, zpěv.
16.2.2007 Vystoupení dětské masopustní
koledy na náměstí od 15.00 hodin.

• Březen: Projekt : Vítání jara – výstava dět-
ských prací ve ŠD
22.3.2007 Rozloučení se zimou a uvítání
jara – Morana

• Duben: Projekt: Barevné Velikonoce – tra-
dice a dětské výtvory – výstava vánoce
5.- 6.4.2007 dvoudenní velikonoční noco-
vání ve ŠD.

• Květen: Projekt : Jak Honza ke štěstí přišel
– zhodnocení celoroční hry
10.5.2007 Pohádkový maškarní rej – pro-
menáda pohádkových masek.

• Červen:
Projekt: Hurá prázdniny!!! – beseda a vý-
stava dětských prací.
2.6.2007 MDD na hřišti TJ s programem a
vystoupením v aerobiku
8. - 9. 6.2007 dvoudenní výlet.

Srdečně vás zveme na pohádkovou vánoč-
ní besídku ve čtvrtek 14.12.2006 v kině od
16.00 hodin.

Přejeme všem rodičům, prarodičům a spo-
luobčanům pohádkové Vánoce a v novém
roce 2007 hodně zdraví, štěstí, lásky a život-
ního optimismu.

Vychovatelky a děti ze školní družiny
U klouzajícího sluníčka

Drakiáda ve školce
Pouštění draků patří od nepaměti k pod-

zimním dětským lidovým hrám. Abychom si
je také vyzkoušeli a naše týdenní tématické
činnosti završili praktickými aktivitami, vy-
pravili jsme se s dětmi z celé školky na louku
za zahrádky. Počasí nám přálo, vítr foukal a
tak děti zkoušely zakoupené i vlastnoručně vy-
robené draky pouštět. Přesto, že nám ze všech
draků a dráčků létali pouze dva, děti se učily
využívat působení větru i na větrnících, pro-
běhly se na čerstvém vzduchu. Společně se
malé a velké děti vydováděly a celé dopoledne
si pěkně užily. Doprovodily nás také dvě ma-
minky.

PLÁN AKCÍ ŠKOLKY
Podzim

• Předplavecká průprava, Borovany
• Pěší turistický podzimní výlet
• 3x divadlo v MŠ
• dopravní výchova dětí – dopravní hřiště Třeboň
• drakiáda
• zahradní slavnost ZAMYKÁNÍ ZAHRADY
• schůzka s rodiči

Zima
• výstava prací dětí a učitelek
• mikulášská nadílka v MŠ
• návštěva divadla v Č. Budějovicích
• zpívání u vánočního stromu
• vánoční besídka v domě s pečovatelskou službou
• vánoční besídka pro rodiče a veřejnost v MŠ
• vánoční den v MŠ
• návštěva 1. třídy ZŠ před zápisem do školy
• schůzka pro rodiče předškolních dětí před zápisem do ZŠ
• pěší tématický výlet – zimní vycházka

Jaro – léto
• výstava dětských prací
• masopustní karneval
• jarní zahradní slavnost ODEMYKÁNÍ ZAHRADY
• velikonoční dílna pro rodiče a veřejnost
• týden otevřených dveří
• zápis dětí do školky
• Den Země
• oslava Dne matek
• divadlo v Č. Budějovicích
• oslava Dne dětí
• školní výlet
• slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do školy
• pěší turistický výlet

Uzavření MŠ a omezení provozu na 1 - 2 třídy:

� o vánočních prázdninách bude MŠ uzavřena
od 23.12.2006 do 1.1.2007

� o jarních prázdninách bude provoz omezen ( 5.-11.2.2007)
� o velikonočních prázdninách bude provoz omezen

(5.-6.4.2007).
EVA

ŠKOLNÍ DRUŽINA
dokončení ze str. 7
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Národní památkový ústav
Státní hrad

Nové Hrady

Advent na hradě
ANEB

Vánoce u pana správce

adventní nahlédnutí do vánoční atmosféry
počátku 20. století v domácnosti

panského úředníka (II. prohlídková trasa
doplněná ukázkami prací žáků ZUŠ)

prohlídky
2., 3., 9., 10., 16. a 17. prosince

vždy v 11.00, 13.00, a 15.00 hodin

Betlémské světýlko 2006
Opět se přiblížily Vánoce a stejně jako v

minulých letech se chystáme pomocí malého
plamínku Betlémského světla připomenout li-
dem ve svém okolí téměř dva tisíce let staré
poselství klidu a míru na zemi.

Ale nejdříve se pokusíme vám Betlémské
světlo trochu přiblížit a přidat jednu z verzí,
jak se světýlko začalo rozvážet do světa.

Před sedmi sty lety se čtyři florenští rytíři
vydali do Betléma očistit místo narození Kris-
ta. Ovšem, když dorazili na místo, byli zajati a
uvězněni v krutých podmínkách. Trpěli hla-
dem, zimou a nemocemi. Jeden z rytířů se za-
přísáhl, že když se z tohoto místa ještě někdy
dostane, dopraví domů do Florencie plamínek
zapálený v jeskyni, kde se podle tradice naro-
dil Kristus. Rytíři se z vězení skutečně po ně-
kolika desítkách let dostali, ale už vůbec jako
rytíři nevypadali. Nedbali na to, jak vypadali a
co o nich lidé říkali, nejprve museli splnit slib.

Na památku rytířského putování s hořící
svíčkou z Betléma až do Florencie dnes skauti
každý rok před Vánoci rozváží Betlémské
světlo, zapálené od věčné lampy v Jeskyni na-
rození.

A jak se dostalo Betlémské světlo k nám?
S myšlenkou Betlémského světla přišli

před řadou let pracovníci rakouské televize. V
rámci akce na podporu tělesně postiženým dě-
tem vyslali letadlem do Betléma handicapo-
vané dítě, aby tam v bazilice Narození při
jesličkách připálilo z věčného světla plamínek
a pak jej přivezlo do Rakouska. Následně se
ho ujali tamější skauti a Betlémské světlo roz-
vezli po celé zemi. Zajímavý předvánoční
zvyk se brzy rozšířil i do sousedních zemí,
také v České republice doprovázejí plamínek
skauti a skautky z organizace Junák.

I letos přivezeme do Nových Hradů Bet-
lémské světlo my skauti a předáme je do
ochrany místnímu klášteru, kde si ho lidé bu-
dou moci vyzvednout a odnést k sobě domů.
Z kláštera si světýlko budete moci odnést od
23.12.2006, aby i u vás doma navodilo tu
správnou atmosféru pohody.

Přejeme vám klidné prožití vánočních
svátků a rozloučíme se s vámi úryvkem z Bib-
le: „To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila”
(Jan 1,5)

Oddíl skatů a skautek Nové Hrady

V sobotu 18.11.2006 byla
v našem kostele Sv. Petra a
Pavla sloužena děkovná
mše svatá. Manželé Marie a
Jaroslav Dvořákovi z Byňo-
va děkovali Bohu za 60 let
společného života v man-
želství. Děkovali, že si
v dobách dobrých i zlých
zachovali vzájemnou ode-
vzdanost, lásku, úctu a věr-
nost. Dovolte mi, abych jim
prostřednictvím Novohrad-
ského zpravodaje poděko-
vala za nás všechny a
popřála jim klidný a pokoj-
ný život ve stáří.

M. Štanglová

Adventní a vánoční program
v novohradském klášteře a farnostech
� 3.12. - Koncert Novohradského smíšeného sboru
První neděli adventní v 10:00 po mši svaté vystoupí v novohradském kostele s adventním
programem Novohradský smíšený sbor.

� 5.12 – Mikulášský podvečer
V úterý 5. prosince v 17:00 zavítá do novohradského kostela sv. Mikuláš doprovázený andě-
ly. Za zpěvu písniček podaruje děti tradičními perníkovými mikuláši.

� 10.12. – Adventní koncert a dobročinné trhy
V neděli 10. prosince po mši svaté se od 10:00 do 13:00 otevřou v klášterních ambitech dob-
ročinné trhy, na nichž si budete moci koupit vánoční dárky nebo si je přímo vyrobit na tvoři-
vých dílnách.
V 11:00 hodin zazpívá adventní písně v klášterním refektáři chrámový sbor z rakouského
Harbachu.

� 13.12. – Fatimský den na Dobré Vodě
Ve středu 13. prosince proběhne od 17:00 hodin na Dobré Vodě fatimský den.

� 17.12. – Koncert žáků ZUŠ Trhové Sviny
V neděli 17.12 v 10:00 vystoupí v klášterním refektáři žáci místní ZUŠ.

� 23.12. – Vánoční hra
V sobotu 23. prosince v 18:00 hodin zahrají děti příběh o narození Ježíše Krista. Po hře roz-
nesou děti Betlémské světlo.

� 24.12. – Půlnoční mše svatá
Půlnoční mše svatá doprovázena Novohradským smíšeným sborem začne v novohradském
kostele v 24h.

� 26.12. – Živý Betlém
Tradiční ztvárnění narození Páně se uskuteční v klášterní zahradě v úterý 26. prosince
v 17:00 hodin.

� 1.1. – Novoroční koncert
Do nového roku vstoupíme koncertem vážné hudby Jana Polívky v 18:00 hodin v klášterním
refektáři.

� 5.1-6.1. – Tříkrálová sbírka
V sobotu a neděli 5.-6. ledna budou Novými Hrady a Horní Stropnicí procházet Tříkráloví
koledníci.

Diamantová svatba
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Svatý Martin
v Nových Hradech
V sobotu 11. listopadu přicválal do No-

vých Hradů svatý Martin na svém koni. Před
novohradským kostelem ho čekalo na sto dětí
a rodičů. Za jejich doprovodu a za svitu lam-
pionů, které si před tím děti vyrobily v klášter-
ní knihovně, se svatý Martin a celý průvod
vydal k novohradské radnici. Zde Martin coby
římský voják zahrál příběh ze svého života,
který hovoří o tom, jak se podělil s chudým
žebrákem o polovinu svého pláště. Tohoto
příkladu o zapomenutí na sebe sama a darová-
ní něčeho, co se druhému nedostává, využila
většina dětí a chudému žebráku darovaly to,
co měly zrovna v ruce – třebas jablíčko. A jak
to bývá, uvolněné ruce darujícího nezůstaly
dlouho prázdné – po závěrečném požehnání
před kostelem dostaly děti na rozloučenou
svatomartinský rohlíček. MN

Adoptuj panenku,
zachráníš dítě

Adventní čas každý prožíváme po svém.
Křesťané žijí v očekávání příchodu Spasitele,
děti se těší na stromeček a dárky, pilné hospo-
dyňky tento čas prouklízejí a propečou. Prostě
každý podle svého přesvědčení a gusta. Jedno
máme ale společné. Adventní atmosféra nás
může dovést k vykonání něčeho ušlechtilého.
Srdce i peněženky jsou jaksi otevřenější. Jistě
si každý vybere tu správnou příležitost, jak
ukázat, že nemyslíme jen na sebe a své nej-
bližší.
A my jsme vám jednu takovou připravili

na sobotu 16. prosince 2006,
kdy vás zveme v 17.00

do kostela Sv. Petra a Pavla
na charitativní koncert Souboru Orfea
Tento koncert bude zařazen do série chari-

tativních koncertů projektu Adoptuj panenku,
zachráníš dítě, jehož cílem je získat finanční
prostředky pro celosvětovou očkovací kam-
paň UNICEF, a to za použití symbolu, který
znají všechny děti na světě – panenky. Pro cíle
projektu byla zvolena forma textilní panenky,
kterou si každý může snadno vyrobit i sám
doma. Hlavní myšlenka projektu spočívá v
tom, že každá panenka představuje skutečné
dítě, které bude v rámci očkovací kampaně
UNICEF v rozvojových zemích proočkováno
proti šesti hlavním smrtelným dětským choro-
bám. UNICEF sehrává klíčovou roli v projek-
tu Global Alliance for Vaccines and
Immunization, jehož cílem je očkovat každé
dítě proti spalničkám, záškrtu, černému kašli,
tetanu, tuberkulóze a dětské obrně.

Přijměte proto pozvání Kulturního a infor-
mačního centra na koncert Souboru Orfea

Obsazení: Lucie Dušková - příčná flétna,
(absolventka Vysoké hudební školy Trossin-
gen - Německo), Štěpánka Rudolfová - violon-
cello, (absolventka JAMU), Jitka Šlechtová -
cembalo, (absolventka AMU)

Panenky si budete mít možnost koupit u
vstupu, cena jedné je 600 Kč.

Vstupné dobrovolné. -kic-

PODZIMNÍ
SBĚR ŠATSTVA
Koncem listopadu odvezla
Diakonie Broumov několik
metráků šatstva shromážděné-

ho v novohradském klášteře.
Šatstvo bude dále zpracováno
a distribuováno potřebným.
Tímto děkujeme všem dárcům.
Klášter  Božího Milosrdenství

Nové Hrady
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - PROSINEC 2006• Bílá Masajka

Na konci své dovolené v Keni se Carola setká
s válečníkem z kmene Samburu Lemalianem,
který se svými zbraněmi a v tradičním kmeno-
vém obleku působí strhujícím dojmem. Fasci-
novaná Carola se do něj bláznivě zamiluje,
což ústí ve fatální důsledky: impulzivně zruší
zpáteční let a svého přítele pošle domů samot-
ného. V Keni se pak pustí do hledání Lemalia-
na. Po zničující cestě africkou divočinou
potká v Maralalu Němku Elisabeth, s níž se
spřátelí. Ve městě pak po několikadenním če-
kání narazí také na Lemaliana a následuje jej
do jeho vesnice Barsaloi. Carola se rozhodne
zapomenout na svůj předešlý život ve Švýcar-
sku a s obrovskou energií se snaží překonat
všechny překážky a začít nový život v Africe.
To, co považovala za největší lásku ve svém
životě, se však změní v utrpení - v dobro-
družství mezi nebem a peklem, v jehož průbě-
hu si sáhne až na dno svých sil.
• Show začíná
Londýn, 1937. Laura Hendersonová, bohatá
žena s mnoha konexemi, právě pohřbila svého
milovaného manžela. A nyní se nudí. V 69 le-
tech má ještě hodně energie a vitality na to,
aby se z ní stala dobrotivá, usedlá vdova. To,
co potřebuje, je nějaký koníček. Možná sbírá-
ní diamantů? Nebo provozování charitativní
činnosti? Ale k údivu svých přátel si místo
toho koupí divadlo - divadlo Windmill v srdci
Soho.
O provozu divadla však neví nic, tak si najme
manažera: Viviana Van Damma. Van Damm
přijde s nápadem revue - nekonečné show a
Windmill praská ve švech - dokud je nezačnou
kopírovat ostatní divadla. Pak je na Lauře, aby
vymyslela něco speciálního - postavit na je-
viště nahé holky!
• Prachy dělaj člověka
Tři kamarádi na život a na smrt. Za jakým úče-
lem se dnes novodobí tři mušketýři dávají do-
hromady? Aby společně chránili čest dámy z
vyšších kruhů? Ale kdepak. Aby společně zís-
kali miliony? No samozřejmě. A jaké cesty k
tomu volí ve společnosti kde o peníze jde pře-
devším? V situaci kdy mají pocit, že společ-
nost jim něco dluží?
Ti tři se kdysi pokusili utéct před totalitou
Československé socialistické republiky. Ale
Velký Bratr je viděl. Pokus o emigraci skončil
fiaskem. Poznamenal je navždy. Pro jednoho
znamenal vězení, pro druhé dva celoživotní
frustraci. Ti tři se znovu scházejí v kulisách
současné Prahy, v překotně se rozvíjející spo-
lečnosti, která se už nikdy s totalitou nevypo-
řádá, protože se dnes žene především za
penězi. Ani ti tři nebudou nakonec výjimkou.

sobota 2.12. 20.00 hod.

• BÍLÁ MASAJKA (131 min.)
Sen o velké lásce se změnil v boj o přežití.
Německé drama podle skutečné události.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.
Vstupné 55 Kč

středa 6.12. 20.00 hod.

• HAVANA BLUES (110 min.)
Žít, znamená zvolit si.
Komedie o přátelství mezi dvěma muži, o mo-
rální a umělecké vyspělosti získané překoná-
váním řady problémů.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 9.12. 20.00 hod.

• FAKTOTUM (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 13.12. 20.00 hod.

• LET ČÍSLO 93 (91 min.)
Jedenáctého září 2001.
Teroristé unesli čtyři letadla. Tři zasáhla svůj
cíl. Tohle je příběh čtvrtého z nich.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 16.12. 20.00 hod.

• SHOW ZAČÍNÁ  (103 min.)
Znuděná smetánka. Provokující nahota.
Pikantní zábava.
Komedie z Londýna 1937, produkce Velké
Británie.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 20.12. 13.45 - ŠD, 17.00 hod..

• GARFIELD 2 (77 min.)
Jeho královská výsost je zpět.
Další úspěšná animovaná rodinná komedie.
Přístupné, český dabing.
Vstupné 40 Kč

středa 20.12. 20.00 hod.

• HEZKÉ CHVILKY BEZ ZÁRUKY
(108 min.)

Komedie o tom, jak si nelze dělat iluze.
Česká tragikomedie Věry Chytilové s Janou
Janěkovou v hlavní roli.
Přístupné od 12 let.
Vstupné 60 Kč

sobota 23.12. 20.00 hod.

NEHRAJEME

středa 27.12. 20.00 hod.

• PRACHY DĚLAJ ČLOVĚKA
(109 min.)

Film o stavu světa na přelomu tisíciletí.
Česká krimikomedie s Tomášem Hanákem,
Ondřejem Vetchým, Michalem Suchánkem a
Renatou Prokopovou.
Přístupné od 12 let.
Vstupné 55 Kč

sobota 30.12. 20.00 hod.

• RO(C)K PODVRAŤÁKŮ
(104 min.)

Černá komedie o gangsterech amatérech.
Nový film Karla Janáka nás tentokrát přivádí
do světa mladých muzikantů, kteří se nečeka-
ně ocitnou tváří v tvář praktikám podsvětí a
mafie.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky
Vstupné 55Kč

Připravujeme
Leden

Žena ve vodě, Dům u jezera
SAW 3, Asterix a Vikingové

Únor
Zajatci mlhy, Lovecká sezona
Parfém: Příběh vraha

Březen
Obsluhoval jsem anglického krále
Apocalypto

OZNÁMENÍ O UVOLNĚNÍ BYTU v majetku města
Nové Hrady podle vyhlášky městského zastupitelstva č.j. 1031/92

Adresa bytu: náměstí Republiky 59
Umístění (podlaží): 1. NP
Kategorie: I.
Velikost: výměry podlahových ploch v m2:

1. pokoj 28, 14 předsíň 7, 97
kuchyň 23, 10 koupelna + WC 6, 28
komora 3, 37 dřevník 5,88

Vybavení:
Topení elektrické (3 ks akumulačních kamen), ohřev vody – el. bojler 80 l., vestavěná skříň
v předsíni. V bytě není kuchyňská linka ani el. sporák, pouze vývody pro připojení spotřebičů.
Měsíční nájemné: 1.805 ,- Kč při sazbě 24,- Kč/m2.
Záloha na služby 180 ,- Kč/os (voda, osvětlení spol. prostor, odpad, STA).
Stav bytu: obyvatelný.  Nutné opravy: nově rekonstruovaný.
Předpokl. doba opravy: - - -. Byt uvolněn dne: prosinec 2006
Příjem žádostí o nájem bytu výhradně poštou na určeném tiskopise do:
13. prosince 2006 na Městský úřad Nové Hrady, nám. Republiky 46, 373 33 Nové Hrady.
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Město Nové Hrady
vás všechny srdečně zve na

����

Mikulášskou veselici
a Velký čertovský rej

����

v úterý 5. prosince 2006
����

Program:
• 17.00 - program pro děti a rodiče v kostele
• 17.15 - začátek programu pro odrostlejší na náměstí

(živá hudba, grog a čertovsky dobré klobásky)
• v 18.00 vypukne Čertovský rej a Mikulášská veselice

Společnost Rožmberk o.p.s.
a kovář Daniel Černý
Vás srdečně zvou na

předvánoční kování
a výstavu betlémů

v neděli, dne 10.12.2006
od 10.00 do 16.00 hodin
v Novohradské kovárně

Na programu bude bude kování, výstava betlémů,
ochutnávka tradičních jídel, výroba a prodej drobných

předmětů s vánoční tématikou.
Novohradská kovárna bude otevřena také v pondělí

dne 11.12.2006 od 9.00 do 13.00 hod.,
kdy k návštěvě zveme hlavně jednotlivé školy v regionu.

Vstupné 20.- Kč, školní výpravy 10.- Kč za osobu

� 3.12. – Novohradský smíšený sbor
- adventní koncert v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

- od 10.00 po mši

� 5.12. – Mikuláš
- Mikulášský podvečer v kostele

- setkání se svatým Mikulášem, jeho andělskou družinou a čertov-
skou chasou

- od 18.00 na náměstí v Nových Hradech

� 8.12. – Setkání seniorů
- od 17.00 v sále statku Nové Hrady

- program i občerstvení zajištěno

� 9.12. – Zábavné odpoledne pro děti
- od 14.00 v hotelu Máj

� 9.12. – Taneční zábava
- od 18.00 v hotelu Máj

- večerní posezení s českou a chorvatskou hudbou

- k tanci i poslechu hrají KLINICA a Novohradská muzika

- vstupné 30 Kč

� 10.12. – Vánoční trhy
- od časných ranních hodin na náměstí v Nových Hradech

- adventní dobročinné trhy v klášteře

� 10.12. – Předvánoční kování
- kování, výstava betlémů, prodej drobností

- od 10.00 do 16.00 v Novohradské kovárně

� 13.12. – Zpívání v pečovatelce
- od 17.30 vystoupení Novohradského smíšeného sboru v DPS

� 16.12. – Soubor Orfea
- vánoční koncert na podporu UNICEF

- od 17.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech

� 17.12. – Zpívání u vánočního stromu
- od 16.00 na novohradském náměstí

- program i vánoční občerstvení zajištěno

Okénko do knihovny
� Dick Francis: Rozkazem. Detektivní pří-

běh z dostihového prostředí. Bývalý špič-
kový žokej Halley zná všechna rizika
závodění a ví, že smrt na závodišti není,
bohužel, ničím výjimečným. Ovšem tři
úmrtí během jednoho dne, to už je trochu
moc. A právě třetí úmrtí během Chelten-
hamského poháru dělá Halleyovi největší
starosti. Je to smrt Huwa Walkera, který se
teprve před několika hodinami stal šampió-
nem v jednom z nejtěžších překážkových
závodů.

� Ake Edwardson: Černá paní. Švédská de-
tektivka. Mrtvá bezejmenná žena. Stopy,
které nikam nevedou. Zdánlivě poklidná,
leč eruptivní atmosféra horkého švédského
léta. A vyděšené děvčátko, které v úkrytu,

kam je zavřeli, touží po matce. Komisař
Winter nasazuje všechen svůj um, aby na-
šel vraha i dítě.

� Josef Klempera: Vodní mlýny v Čechách.
V pátém svazku autor přibližuje čtenářům
výběr jihočeských mlýnů - na Českobudě-
jovicku, Jindřichohradecku, Vltavotýnsku,
Táborsku, Strakonicku, Českokrumlov-
sku, Milevsku, Písecku a Pelhřimovsku.
Také zde vypráví o jednotlivých vodních
mlýnech, jejich historii i majitelích. Sezna-
muje nás s mlynářskými rody, spolu s uni-
kátním rodokmenem mlynářského rodu
Hrubantů.

� Josef John, Marie Poláková: Mé, tvé, naše
Trhové Sviny. S neodbytným pocitem, že
se nedostalo na spoustu věcí, které by si za-
sloužily zmínky, ale na druhé straně s dů-
věrou ve čtenářovu shovívavost předkládá

autor tuto knihu svým čtenářům. Je to ně-
kolik kapitolek z dějin města, kterému se
odedávna říká srdce Doudlebska. Tolik na
úvod autorka knihy.

� Václav Vydra: Můj rok s koňmi. Předsta-
vovat Václava Vydru jako českého herce,
je pravděpodobně zcela zbytečné. V pos-
ledních letech je jeho jméno stále častěji
spojováno i se světem koní. Knihu dopl-
ňují barevné fotografie Dalibora Gregora.
Zajímavé vyprávění nejen pro milovníky
připravilo nakladatelství Růže.

� Josef Fousek: Fouskovy skoropohádky.
Autor aforismů a humorných románů Jo-
sef Fousek, tentokrát vypráví svým laska-
vým humorem neuvěřitelné pohádky,
určené dětem i dospělým.

J. Janošková, knihovnice

Kulturní kalendář – prosinec 2006
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• od 14.00 – 16.00 - Zábavné odpoledne pro děti

hry, písničky, tanec a soutěže

• od 18.00 01.00 - Taneční zábava pro dospělé

večerní posezení s českou a chorvatskou hudbou

k tanci i poslechu hrají Novohradská muzika

a duo Klinica z Chorvatska

• vstupné 30 Kč

Město  Nové Hrady
zve na tradiční

Setkání seniorů
8. prosince 2006

od 17.00 hodin v sále Statku
Nové Hrady

program a občerstvení zajištěno

Divadelní ochotnický soubor
„SUchdolské Divadlo“, o.s. ze Suchdola nad Lužnicí,
Městský úřad v Suchdole nad Lužnicí a zdejší farnost

sv. Mikuláše
pořádají 3.ročník tradičního průvodu

„Setkání se sv. Mikulášem a jeho
družinou“ v úterý 5. prosince 2006

„Živý Betlém a zpívání vánočních koled“
v sobotu 23. prosince 2006 od 18.00 h,
na farním prostranství vedle kostela

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

Uzávěrka příštího čísla bude
v pondělí 18. prosince 2006

Národní památkový ústav,
správa státního hradu Nové Hrady

nabízí k pronájmu
prostory restaurace v areálu hradu.
Celková plocha restaurace je 172 m2, z toho jídelna a výčep
93 m2. V letních měsících možno navíc pronajmout pozemek
na předzahrádku na nádvoří hradu.
Restaurace je bez gastronomického vybavení.
Poskytované služby - především návštěvníkům hradu od
dubna do října v provozních hodinách hradu.
Podrobné informace poskytne správa hradu - Mgr. Jan
Smolík, tel. 386 362 135, novehrady@budejovice.npu.cz

VÝUKA ČESKÉHO JAZYKA
PRO CIZINCE

Občanské sdružení Multikulturní centrum – České Bu-
dějovice v rámci projektu z fondu Evropské unie pořádá
výuku českého jazyka pro cizince.
Výuka probíhá za finanční podpory NROS, Minister-
stva kultury ČR, Jihočeského kraje a Magistrátu města
České Budějovice.

Pro otevření kurzu ve vašem městě se můžete
zaregistrovat po telefonu: 387718203
(tel. záznamník/fax) nebo 774 200 555, info@multik.cz.

Město Nové Hrady pořádá
v sobotu 9. prosince 2006

Předvánoční
veselici

pro děti i dospělé
v hotelu Máj
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Pohyb je život v Nových Hradech!
Naše městečko Nové Hrady je sportovně zaměřené a dokazuje to

naše členská základna. Asociace sportu pro všechny u nás čítá k dnešní-
mu dni 190 členů při Tělovýchovné jednotě, která sdružuje tyto oddíly
rozvíjející sportovní aktivity našich občanů: novohradský fotbal, karate
s vynikajícími výsledky, reprezentující naše město, nohejbal a tenis.

Je to zásluha nás vyškolených cvičitelů, kteří svou energii věnujeme
kvalitní a aktivní práci každý týden v oddílech, ale i každoročně se zdo-
konalujeme na kurzech a seminářích. Letos máme v ASPV 14 oddílů:

1. Atletika dívky a chlapci
po:
13.30 - 15.30

Mgr.V. Pávek

2. Volejbal dívky
po:
15.30 - 17.30

H. Staňková

3. Aerobik pro veřejnost

po:
19.30 - 21.00
čt:
20.00 - 21.30

M. Dorotovičová
Z. Homolková

4. Rodiče s dětmi
út:
16.00 - 17.00

Z. Homolková
M. Michaleová

5. Házená dívky
st: 14.30 - 15.30 Mgr.

K. Mikešová

6. Aerobik dívky
st:
15.30 - 17.00

M. Dorotovičová

7. Pilates a jóga
st:
19.30 - 20.30

M. Michaleová

Termín cvičení bude vyhlášen rozhlasem, až nám maminka porodí.

8. Zdravotní cvičení
seniorek

st:
18.30 - 19.30

S. Kovářová

9. Odbíjená
pá:
20.00 - 22.00

D. Vlková

10. Rytmická gymnastika
pá
17.00 - 18.30

Z. Tomášková
M. Dorotovičová

11. Fitness aerobik
pá:
18.30 - 20.00

Z. Tomášková
M. Dorotovičová

12. Sportovní gymnastika
dívky

st:
17.00 - 18.00

R. Rusiňák

13. Sportovní gymnastika
chlapci

pá:
17.00 -18.00

R. Rusiňák

14. Florball muži
st:
20.30 - 22.30

M Sremaňák

Zastoupení v HV TJ má SPV tříčlenné: M. Dorotovičová (tajemni-
ce), I. Kanděrová (pokladnice), Z. Homolková.

V tomto roce v naší asociaci došlo k velkým změnám – vdala se, otě-
hotněla a odstěhovala se nám kvalitní cvičitelka Regina Sahánková
-Merxbauerová, otěhotněla Marcela Michaleová, která se nám vrátí až
porodí, opustila nás pro pracovní vytíženost Romana Vicánová. Velký
dík Zdeňce Homolkové za převzetí všech cvičitelských povinností za
Reginu, vede aerobik ve čtvrtek pro dospělé a je členkou HV TJ.

Děvčata, děkuji za aktivní a příkladnou práci v ASPV Nové Hrady a
přeji vám hodně zdraví, štěstí a životního optimismu! Jsme dobrý tým a
dokázaly jsme vše ustát a společnými silami vyřešit. Také pomohla
mladá generace – nejmladší cvičitelka Zdeňka Tomášková z Novo-
hradských koček je vlastně plodem mé osmnáctileté cvičitelské praxe

s řadou mých dětských cvičenek v aerobiku. Tato práce je zároveň
mým posláním a proto se snažím lásku ke sportu a k tanci rozdávat a
podporovat v mladé generaci a mám velkou radost, že se mi daří. Jak
píše klasik: ,,Pravý mistr není ten, kdo má nejvíce žáků, ale ten, kdo vy-
tváří nejvíce mistrů“. Hodně sportovního štěstí a elánu v tomto život-
ním poslání, Zdeňko! pokračování na str. 15

Broučci a Novohradské hvězdy

Naše Berušky

Děvčata děkuji!
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Sport pro všechny je rekreační a všestranně
zaměřený na různé věkové kategorie od dvou-
letých až po seniorky, to vše nabízíme pro ve-
řejnost a máme viditelné výsledky v rámci
našich možností. Za to velký dík všem cvičite-
lům a učitelům, kteří svou energii věnují této
činnosti.

Již pátým rokem se dětské oddíly prezentu-
jí na Sportovní akademii pořádané na počest
Zuzky Maierové, naší věrné kamarádky a cvi-
čitelky, která tuto akademii s námi zakládala,
ale bohužel už mezi námi není.

Letos jsem pojala akademii jako veřejné
poděkování a rozloučení se s právě vyškole-
nými cvičitelkami, které se zasloužily o rozvoj
a rozkvět sportovní aktivity v našem městě a
zároveň jsem poděkovala bývalému starostovi
města Ing. Františku Štanglovi, který podpo-
roval a rozvíjel v našem městě sport a za-
sloužil se o výstavbu novohradské tělocvičny,
kterou naše asociace nejvíce využívá. Dále
vystupovali rodiče s dětmi – Sluníčka, blok
aerobiku – Berušky, Broučci a Novohradské
hvězdy. Následovala ukázka nejvíce rozšířené
zájmové činnosti s předvedením fitness aero-
biku pod vedením naší nejmladší cvičitelky
Zdeňky Tomáškové. Společně s námi se na
akademii prezentují i místní karatisté ukázkou
sportovního karate a praktické sebeobrany
Allkampf – Jitsu a jsou velice šikovní. Akade-
mie je zhodnocením naší celoroční práce a
upřímný potlesk přítomných diváků nám do-
dává další sílu k naší cvičitelské práci.

Celý rok se prezentujeme veřejným vy-
stoupením v aerobiku, např. v lednu na našem
pátém sportovním plese, který jsme si jako
sportovci uspořádali za odměnu, kde je každo-
ročně zajímavá tombola a hraje oblíbená ka-
pela Hyalit. Výborně se pobavíme a zatančíme
si! V březnu ukázkou na tradiční mezinárodní
taneční soutěži, již devětadvacetileté Novo-
hradské číši, v květnu na běhu Terryho Foxe v
doprovodném programu, v červnu na Meziná-
rodním dnu dětí, který připravujeme každo-
ročně s novým programem a bohatou
odměnou pro děti, v prosinci na vánoční be-

sídce školní družiny. Dále připravujeme již
druhým rokem v dubnu Fit sobotu – seminář
pro veřejnost – step a taneční aerobik, posilo-
vání s overbally a Pilates s jógou a nakonec
slosování odměn. Minulý ročník se vydařil a
líbil se, tak se těšíme na tento. Každoročně po-
řádáme pro místní sportovce i nesportovce
pálení čarodějnic a stavění májky s občerstve-
ním a programem. Pravidelně jezdíme v květ-
nu na regionální atletické závody do Českých
Budějovic a máme vynikající výsledky i
v krajském kole. Minulý rok byla dvě děvčata
v republikovém kole na festivalu sportu pro
všechny v Olomouci a umístila se kolem desá-
tého místa – super výkon! A další jednorázové
akce dle pozvání (turnaje ve volejbale, ukázka
na MDŽ, školní akce atd.).

Takže celoročně máme co nabídnout a
jsme rádi, že naše základna se rozrůstá o další
zájemce.Všechny akce a fotodokumentace
máme evidované v naší kronice ASPV.

Na závěr nám všem sportovcům, ale i spo-
luobčanům chci popřát do nového roku 2007
hodně zdraví, štěstí, lásky, sportovní aktivity,

energie, optimismu a poděkovat všem, kteří
nás podporují a motivují.

Pohyb je život! Sportu zdar!
Marie Dorotovičová

předsedkyně ASPV Nové Hrady

Pohyb je život v Nových
Hradech!
dokončení ze str. 14

Vystoupení předsedy oddílu karate Martina Hermanna

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
přeje všem spoluobčanům mnoho
zdraví a štěstí v novém roce 2007
a všem sportovcům přeje navíc
mnoho sportovních úspěchů.
(Sportovní ples se koná dne

20.1.2006, hraje Hyalit).
Za výbor TJ Nové Hrady

Ivan Dorotovič

Úctyhodný výkon Novohradský tým
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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

VÁNOCE SE BLÍŽÍ!
Vyberte si parfémek

Alternativy světových značek za bezkonkurenční ceny!
HUGO BOSS,VALENTINO, LANCOME,CHANEL,

DOLCE+GABANA, DKNY,MEXX,C. KLEIN…
Ceny max. do 350,-Kč!

Přijďte si vybrat z katalogu a více jak 100 testerů.

Michaleová Marcela
Pod Zámeckým 400, Nové Hrady

Tel, fax:386 361 101, GSM:724 191 730

Prodám sadu plných
lahví na autogen

����

2x kyslík a 1x acetylen
����

607 737 546

TURNAJ
VE  STOLNÍM  TENISU

Oddíl stolního tenisu SK Byňov opět pořádá turnaj pro zare-
gistrované hráče. Turnaj se bude konat 6.1.20007 od 9.00
v ŽPSV Jakule. Registrace do 8.30. Startovné 20 Kč, děti a
mládež zdarma. Občerstvení zajištěno. Všechny zájemce sr-
dečně zve oddíl stolního tenisu.

Pozvánka TJ
Oddíl kopané při TJ Nové Hrady vás zve na vý-
roční členskou schůzi, která se koná v sobotu
dne 9.12.2006 od 10.00 hod. ve formance hotelu
Máj v Nových Hradech.
Na programu je volba nového výboru oddílu.
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme jak aktivní sportovce,
tak i přispívající. Ivan Dorotovič
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