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Výsledky mezinárodních soutěží ve sportovní gymnastice seniorů v roce 2006
Tak jako každý rok, tak i letos se pan Rudolf

Rusiňák zúčastnil mnoha závodů v gymnastice,
na kterých naše město velmi úspěšně reprezen-
toval. Určitě jeho výsledky nemůžeme nechat
bez povšimnutí, protože spolu s novohradským
oddílem karate je bezesporu nejúspěšnějším
sportovcem v našem městě.

Na základě vyprávění pana Rusiňáka jsme
připravili alespoň krátký přehled o jeho účasti
a umístění na letošních soutěžích:

Na jaře, 29. dubna se konaly závody
v Lipsku. Je to soutěž s již tradičně velkým
počtem závodníků z Německa, Chorvatska,
Slovenska i Česka, vyznačující se vysokou
úrovní výkonů. Pan Rusiňák se v kategorii
65 – 70 roků umístil na 4. místě. Nejvyšší
známky získal na bradlech a prostných.

„Odveta“ za Lipsko se uskutečnila na
závodech v Praze, ve sportovní hale na
Žižkově 27. května. Zde se změnilo bodování
– za obtížnost bylo více bodů. V kategorii nad
65 roků se umístili: 1. místo – R. Rusiňák (nej-
vyšší známku získal na bradlech – 9,55 b),
2. místo – H. Golditz (Německo), 3. místo –
S. Stolnik (Chorvatsko).

Mezinárodní závody v Liberci se konaly
4. listopadu ve skvělé Tipsport Aréně – nej-
modernějším sportovním komplexu v republi-
ce. Zde se panu Rusiňákovi velmi dařilo.
Absolvoval tu celý gymnastický šestiboj, i
když v této kategorii se počítají jen tři nejvyšší
známky. První místo získal na koni našíř –
9,70 b., v prostných 9,80 b., na hrazdě 9,80 a
na kruzích 9,90 b. Na bradlech 3. místo s 9,60
b. a na přeskoku 5. místo s 9,15 b. Krizi si
prožil na hrazdě, kde si v minulém roce zlomil
žebro. Přesto veletočovou sestavu dokončil za
9,80 b. V přípravě se zaměřil hlavně na fyzič-
ku, 5x týdně po dvou hodinách. Podle jeho
vlastních slov je každým rokem všechno těžší,
příprava i načasování formy.

A posledním letošním závodem byl Vete-
rán Prix 2006 v Karlových Varech 2. prosin-
ce 2006. Tam bývá více legrace a spíše
vzpomínková atmosféra. Každý si zvolí dvě ná-
řadí, pro pana Rusiňáka byla nejzajímavější
prostná (9,50 b.) s tentokrát velmi tvrdou podla-
hou a také hrazda, kterou zacvičil lépe než v Li-

berci (9,80 b.) a získal 1. místo. Ve dvojboji
mu na vítěze scházelo 0,05 bodu (19,30 b.)

Před Vašimi výkony, pane Rusňáku, nezbý-
vá než smeknout. Přejeme Vám pevné zdraví,
mnoho sil a houževnatosti v tréninku, a pro
Vaši další účast v tak prestižních závodech, ja-
kých se zúčastňujete, hodně štěstí! -redakce-

Turnaj ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu SK Byňov opět

pořádá turnaj pro neregistrované hráče.
Turnaj se bude konat 6.1.20007 od 9.00
v ŽPSV Jakule. Registrace do 8.30. Star-
tovné 20 Kč, děti a mládež zdarma. Občer-
stvení zajištěno. Všechny zájemce srdečně
zve oddíl stolního tenisu.

V minulém čísle Zpravodaje jsme chyb-
ně uvedli „zaregistrované“, za což se pořa-
datelům omlouváme. -red-

RADNICE  INFORMUJE
Zápis z 3. schůze rady města
ze dne 22. 11. 2006
� 1. Výběrové řízení na pozici tajemníka

Městského úřadu Nové Hrady
Rada byla seznámena s průvodním dopisem
a došlými přihláškami ve věci výběrového
řízení na pozici tajemníka Městského úřadu
Nové Hrady. Rada vzala obsah došlých při-
hlášek na vědomí a ustanovila výběrovou
komisi ve složení: Mgr. Vladimír Hokr, Mi-
roslav Šlenc, Ing. Ludoví Kasan, Ing. Miro-
slava Strouhová a Luděk Prášil. Rada dále
ustanovila další postup ve výběrovém řízení
a pověřila výběrovou komisi dalším postu-
pem ve věci výběrového řízení na pozici ta-
jemníka Městského úřadu Nové Hrady.

� 2. Výběrové řízení na pozici mzdové účet-
ní, pokladní Městského úřadu Nové Hrady
Rada byla seznámena s průvodním dopisem
a došlými přihláškami ve věci výběrového
řízení na pozici mzdové účetní, pokladní
Městského úřadu Nové Hrady. Rada vzala
obsah došlých přihlášek na vědomí a usta-
novila výběrovou komisi ve složení: Mgr.
Vladimír Hokr, Ing. Miroslava Strouhová,
Eva Stráská, Alena Kedrušová a Luděk Prá-
šil. Rada dále ustanovila další postup ve vý-
běrovém řízení a pověřila výběrovou
komisi dalším postupem ve věci výběrové-

ho řízení na pozici mzdové účetní, pokladní
Městského úřadu Nové Hrady.

� 3. Elektrizace trati
České Velenice – České Budějovice
Rada byla seznámena s obsahem dopisu ak-
ciové společnosti SUDOP Praha ve věci
žádosti o aktualizaci zákresu sítí ve správě
– vlastnictví města Nové Hrady pro stavbu
„Elektrizace trati České Velenice – České
Budějovice“. Rada neměla k žádosti námi-
tek a pověřila TSM aktualizací jejich vyjád-
ření ze dne 3. 9. 2004 pod zn.: 46/04 –
Haider a následným zasláním akciové spo-
lečnosti SUDOP Praha.

� 4. Aktualizace údajů o obci
Rada byla seznámena se závěrečnou zprá-
vou pana Igora Ševčoviče, informatika
technologií Městského úřadu ve věci došlé-
ho dopisu z ministerstva vnitra a minister-
stva informatiky České republiky, kde se
uvádí, že město má zákonnou povinnost na-
hlásit kontaktní údaje operačním středis-
kům Hasičského záchranného sboru pro
potřebu tvorby havarijních plánů kraje a
dále dle zákona O svobodném přístupu k in-
formacím a dále povinnost nahlásit údaje
ostatním složkám Integrovaného záchran-
ného systému. V závěru zprávy IT konsta-
tuje, že zákonem dané povinnosti města
Nové Hrady jsou splněny.

pokračování na str. 2
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� 5. Program rozvoje města 2007 - 2013
Pan Mgr. Michal Jarolímek informoval
radu o zpracování programu rozvoje města
na období 2007 – 2013 včetně jednotlivých
kroků rozvoje. Rada neměla připomínek ke
zpracovanému programu rozvoje a pověřila
Mgr. Jarolímka sestavením týmu pro prog-
ram rozvoje města.

� 6. Projednání právních platných předpi-
sů (OZV města Nové Hrady)
Rada byla starostou města seznámena s vý-
sledkem jednání ve věci poskytnutí
metodické pomoci městu Nové Hrady Mi-
nisterstvem vnitra ČR za účelem projednání
platných právních předpisů - obecných zá-
vazných předpisů (současných platných vy-
hlášek města Nové Hrady), u nichž byly
shledány některé vady po stránce věcné.
Z rozboru vyhlášek vyplývá, že některé vy-
hlášky města jsou již zastaralé a potřebují
novelizovat. Rada vzala na vědomí před-
ložený rozbor vyhlášek města Nové Hrady
a pověřila starostu města a pana Ing. Kasa-
na dalším jednáním ve věci přípravy noveli-
zace městských vyhlášek a následné
konzultace s Ministerstvem vnitra ČR.

� 7. Odvlhčení budovy školy
Rada byla seznámena pověřeným tajemní-
kem s nabídkou f. Hydropol ČR, spol. s.r.o.
Holešov na bezplatné vypracování řešení

odvlhčení budovy základní školy I. stupně
v ul. Hradební. Firma Hydropol ČR s.r.o.
nabízí osvědčenou švýcarsko-německou
technologii s garantovaným plošným od-
vlhčením budovy v celém půdorysu stavby
od vzlínavé vlhkosti v nadzemním i podze-
mním podlaží – obvodovém zdivu, vnitř-
ním zdivu a nezaizolovaných podlah. Rada
vzala obsah bezplatné nabídky na zpraco-
vání řešení odvlhčení školy na vědomí a po-
věřila pana Luďka Prášila objednáním
posudku – bezplatné cenové nabídky u f.
Hydropol ČR s.r.o. Holešov.

� 8. Návrh na vyplacení odměn pracovní-
kům TSM
Rada byla seznámena s návrhem ředitele
TSM na vyplacení odměn pracovníkům
TSM za odbornou a kvalitní práci za druhé
pololetí roku 2006. Základem výplaty od-
měn bude hrubá mzda za 5 měsíců druhého
pololetí s přihlédnutím za zásluhy a výkon
jednotlivých pracovníků. Rada vzala obsah
dopisu ředitele TSM na vědomí a souhlasila
s vyplacením řádných odměn zaměstnan-
cům TSM za druhé pololetí r. 2006. Rada
stanovila odměnu řediteli TSM.

� 9. Jmenování složení členů KPPP
Starosta města seznámil radu s návrhem na
složení členů Komise pro projednávání pře-
stupků pro r. 2006 a r. 2007, která bude mít
v kompetenci projednávání přestupků dle
§ 50, § 49, § 48, § 47, § 46, § 30/1 a), b), e)
zákona O přestupcích. Rada jmenovala čle-
ny přestupkové komise ve složení: Oldřich

Drtina – předseda komise, Pavel Mráz –
předseda komise a paní Eva Stráská – člen-
ka a sekretářka komise do 31. 12. 2007.
Rada dále rozhodla o prodloužení dohody o
pracovní činnosti předsedů do 31. 12. 2007.
Rada rozhodla o navýšení odměn za řádně
provedenou práci odpovídající sjednaným
podmínkám za projednání jednoho přestup-
ku dle předloženého návrhu pro předsedy
komise a pro člena komise KPPP.

� 10. Žádost o možnost úhrady formou
splátek
Rada projednala žádost pana Antonína Do-
manského z Byňova o umožnění úhrady po-
platků za svoz komunálního odpadu
formou splátek. Pan Domanský ve svém
dopise uvádí, že je momentálně v tíživé fi-
nanční situaci a jeho současný plat mu ne-
umožňuje dluh splatit v plné výši. Rada
souhlasila s uzavřením splátkového kalen-
dáře pro pana Antonína Domanského na
dobu pěti měsíců a pověřila paní Evu Strá-
skou jeho přípravou.

� 11. Žádost o výměnu oken a opravu střechy
Rada projednala žádost ředitele TSM o vý-
měnu oken a opravu střechy na bytovém
domě č.p. 12, náměstí Republiky a na opra-
vu střechy na objektu bývalých jeslí. Rada
vzala obsah žádosti na vědomí a postoupila
ji k projednání finanční komisi.

� 12. Usnesení Policie ČR
Starosta seznámil radu s usneseními PČR o
odložení trestního řízení ve věci krádeží mě-
děných prvků na objektu Buquoyské hrob-
ky. Rada vzala obsah usnesení na vědomí.

Zápis z 4. schůze rady města
ze dne 29. 11. 2006

� 1. Žádost o schválení vystavení nového
elektronického certifikátu
Rada byla seznámena se žádostí informatika
MěÚ pana Ševčoviče o schválení vystavení
nového elektronického certifikátu. V žádosti
informatik uvádí, že dne 2. 12. 2006 končí
platnost certifikátu vydaného na jméno Bc.
Petra Charváta, který již není zaměstnancem
města. Uvedený certifikát je využíván pro
potřeby odesílání přihlášek a odhlášek za-
městnanců na server OSSZ. Rada vzala na
vědomí obsah žádosti a pověřila pana Ševčo-
viče a starostu města zajištěním podkladů
pro vystavení nového certifikátu.

� 2. Vyúčtování odstranění závady
– Buquoyská rezidence
Rada projednala dopis Stavební poradny,
spol. s r. o., ve věci vyúčtování nákladů spo-
jených s reklamací vad fasády pro stavbu
„Záchrana Buquoyské rezidence v Nových
Hradech“. Závady byly odstraněny f.
STAVCENT a.s. Jindřichův Hradec v ná-
kladech 19 582,02 Kč s DPH. Rada vzala
obsah předloženého vyúčtování na vědomí
a souhlasí s proplacením.

� 3. Informace ředitele ZŠ Nové Hrady
Rada byla seznámena s informací ředitele
ZŠ Nové Hrady, Mgr. Zdeňka Chrta, o při-
jetí cenové nabídky stavební firmy Janát
Třeboň s tím, že byla podepsána s touto fir-
mou smlouva o dílo ve věci opravy sociál-
ních zařízeních v 1. NP ZŠ I. stupně. Práce
by měly být provedeny firmou nejpozději
do 22. 12. 2006. Dále byla rada seznámena
s návštěvou ředitele školy u f. Gama Gastro
České Budějovice, která zpracovala gastro-
nomickou část projektu rekonstrukce školní
jídelny. Celý projekt byl vypracován f. Tan-
genta České Budějovice. Rada vzala obsah
informací na vědomí a pověřila Mgr. Jaro-
límka prostudováním projektové dokumen-
tace a předložením návrhu pro případné
financování akce v rámci poskytnutí
možného grantu. Rada dále postoupila
předložený návrh finanční komisi pro vy-

členění finančních prostředků do rozpočtu
pro rok 2007.

� 4. Žádost o prodej pozemků
Rada projednala žádost pana Jiřího Herzoga
z Hranic u Nových Hradů o prodej pozemků
parc. č. 1424/1 a 1425 v katastrálním území
Byňov. V žádosti pan Herzog uvádí, že tyto
pozemky mu byly přislíbeny radou města
již v roce 1998 při výstavbě rybníka Ka-
houn. Dále uvádí, že přes tyto pozemky
vede elektrická přípojka k mobilní buňce
umístěné u výše zmiňovaného rybníka,
s kterou město souhlasilo při vydání staveb-
ního povolení. Rada vzala žádost o odpro-
dej pozemků v katastrálním území Byňov
na vědomí a souhlasila s jejich prodejem za
cenu v místě obvyklou, tj. za cenu 50
Kč/m2. Rada pověřila pověřeného tajemní-
ka zveřejněním záměru prodeje pozemků
na úřední desce města Nové Hrady.

� 5. Žádost o navýšení dotace
Rada byla seznámena starostou města se
žádostí o navýšení dotace na akci „Rekon-
strukce Buquoyské rezidence v Nových
Hradech“. Rada vzala obsah dopisu adreso-
vaný Ministerstvu kultury ČR na vědomí a
neměla k němu připomínek. Rada pověřila
starostu města dalším jednáním s Minister-
stvem kultury ČR v dané věci.

� 6. Žádost o odstranění velkoobjemového
kontejneru
Rada projednala opakovanou žádost mž.
Prázdných, bytem České Budějovice o
zjednání nápravy ve věci umístění nádoby
na komunální odpad v blízkosti jejich ne-
movitosti ve Vyšné u Nových Hradů. Ve
svém dopise uvádějí, že kolem nádoby je
neustále nepořádek a že odpad brání řádné-
mu užívání jejich nemovitosti. Rada vzala
obsah dopisu na vědomí. Dle sdělení místně
příslušného stavebního úřadu se jedná o ro-
zestavěnou – v současné době rekonstruova-
nou nemovitost, která z hlediska platné
legislativy „Stavebního zákona č. 50/1976
Sb., v platném znění“ není schopna trvalého
užívání. Rada pověřila Technické služby
města Nové Hrady přemístěním velkoobje-
mové nádoby komunálního odpadu na místo

bývalé Hasičské zbrojnice ve Vyšné, včet-
ně provedení nezbytných terénních úprav.

� 7. Projekt „Novohradsko vás vítá“
Rada byla seznámena s připravenými pod-
klady pro poptávkové řízení na dodávky
služeb v rámci projektu Novohradsko Vás
vítá, které připravil Mgr. Jarolímek. Rada
neměla k předloženým podkladům připo-
mínek a souhlasila s vypsáním výběrové
soutěže v rámci projektu Novohradsko Vás
vítá.

� 8. Schválení odměn členům komisí a vý-
borů Města Nové Hrady
Rada byla seznámena s předloženými pod-
klady pro schválení odměn členům komisí
a výborů. Členům komisí by byly vypláce-
ny za práci odměny ve výši 70,- Kč za jedno
jednání a členům výborů by byla stanovena
odměna měsíčně 180,- Kč. Rada neměla
k předloženým podkladům námitek a tyto
výše odměn schválila.

� 9. Seznámení s podkladem pro rozhodnutí
Starosta seznámil radu s dopisem zaslaným
Českou inspekcí životního prostředí, ob-
lastní inspektorát České Budějovice ve věci
Seznámení s podkladem pro rozhodnutí o
uložení pokuty týkající se provozování za-
řízení ke sběru výkupu odpadů bez potřeb-
ného souhlasu a schváleného provozního
řádu zařízení v místní části Byňov provozo-
vané společností PROFI TEAM CZ s.r.o., se
sídlem v Borovanech. Rada neměla připo-
mínek k dopisu ČIŽP a vzala ho na vědomí.

� 10. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Intenzi-
fikace ČOV Nové Hrady
Rada projednala Dodatek č. 1 Smlouvy o
dílo na Intenzifikaci ČOV Nové Hrady,
uzavřené mezi Městrem Nové Hrady a JM
stavební s. r. o. Nové Hrady. Rada vzala do-
datek č. 1 na vědomí a pověřila starostu
jeho podpisem.

� 11. Výpověď čísla mobilního telefonu,
odprodej MT
Rada projednala na svém jednání výpověď
z důvodu převzetí čísla mobilního telefonu
602652361 u spol. Telefónica O2 Czech

Radnice informuje
pokračování ze str. 1

pokračování na str. 3
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Zápis z 5. schůze rady města
ze dne 6. 12. 2006
� 1. Žádost o navýšení dotace

Rada projednala žádost Technických
služeb města Nových Hradů o navýšení do-
tace o 1. 700. 000,- Kč pro rok 2006 z důvo-
dů zvýšení nákladů na středisku správy
lesů. Skutečné náklady k 1. 11. 2006 činí
3. 342. 783 Kč. Rada souhlasila s navýše-
ním dotace o 1 700. 000,- Kč a postoupila
žádost k projednání zastupitelstvu. Rada
doporučila zastupitelstvu schválení navýše-
ní dotace.

� 2. Žádost o udělení souhlasu s oplocením
pozemku ve vlastnictví města
Rada projednala žádost pana Karla Kováře,
bytem Horní Stropnice ze dne 4. 12. 2006,
kde pan Kovář žádá Město Nové Hrady
jako vlastníka pozemku parc. č. 1441/2 a
662 v katastrálním území Údolí u Nových
Hradů o udělení souhlasu s provedením
oplocení předmětného pozemku. Rada sou-
hlasila s provedením oplocení pozemku
parc. č. 1441/2 a 662 za předpokladu, že
půjde o dočasnou stavbu a že bude vydáno
kladné stanovisko – rozhodnutí Městského

úřadu Trhové Sviny, odboru výstavby a
kulturních památek. Rada dále upozornila
pana Kováře na skutečnost, že v současné
době je připravována projektová dokumen-
tace na uložení hlavního kanalizačního řadu
v obci Údolí a na skutečnost, že na části po-
zemku parc. č. 662 je uvažováno se stavbou
přečerpávací stanice splaškové kanalizace.
Při realizaci výše uvedené stavby bude část
oplocení demontována a umožněna realiza-
ce výstavby přečerpávací stanice.

� 3. Oznámení o zahájení řízení
Rada byla seznámena se zahájením řízení o
udělení souhlasu s výkonem práva mysli-
vosti v Národní přírodní rezervaci Žofínský
prales a Národní přírodní rezervaci Červené
blato. Rada vzala obsah oznámení na vědo-
mí a pověřila Ing. Kasana a paní Šebelovou
zjištěním podrobností ve výše uvedené věci
a předložením zprávy radě města.

� 4. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala žádost pana Rudolfa Rusi-
ňáka o finanční příspěvek ve výši 583,- na
náklady spojené s výdaji v soutěži „Vetera-
niáda v Karlových Varech“, která se konala
dne 2.12. 2006. Rada vzala obsah žádosti na
vědomí a souhlasila s poskytnutím finanč-
ního příspěvku ve výši 583,- Kč. panu Ru-
dolfu Rusiňákovi.

� 5. Návrh na jmenování členů komise
Rada byla seznámena s návrhem KDU ČSL
na jmenování členů Kulturní komise a čle-
nů komise Sociální a zdravotní. Rada vzala
obsah dopisu na vědomí a jmenovala za čle-
na Kulturní komise pana Libora Alberta a
Věru Filipovou do komise Sociální a zdra-
votní.

� 6. Žádost o finanční příspěvek
Rada projednala předloženou žádost spo-
lečnosti Humanitas, o. p. s. Nové Hrady o
finanční příspěvek na činnost společnosti
pro rok 2007. Rada vzala obsah žádosti na
vědomí a postoupila ji Finanční komisi pro
zařazení a vyčlenění prostředků do rozpoč-
tu města dle finančních možností na rok
2007.

� 7. Dohoda o zrušení úplného
znění smlouvy
Rada byla seznámena starostou města se
zněním Dohody o zrušení úplného znění
smlouvy o nájmu mezi Městem Nové Hra-
dy a akciovou společností Rezidence Nové
Hrady a. s. Důvodem zrušení výše uvede-
ného úplného znění nájemní smlouvy je ne-
přesnost, týkající se neuzavřeného dodatku
k nájemní smlouvě č. 2 (viz článek XII ´pl-
ného znění smlouvy ze dne 14. 12. 2004).
Rada vzala na vědomí Dohodu o zrušení
úplného znění smlouvy o nájmu na vědomí
a doporučila ji k projednání a schválení
zastupitelstvu města.

� 8. Návrh kalkulace vodného a stočného
pro rok 2007
Rada projednala předložený návrh kalkula-
ce vodného a stočného pro rok 2007
předloženého společností Vodovody a kana-
lizace JČ a.s. Rada rozhodla o odložení pro-
jednání návrhu kalkulace vodného a
stočného do některé z příštích zasedání
rady města. Rada pověřila pana Ing. Kasana
a starostu města dalším jednáním se zástupci
Vodovodů a kanalizací JČ a.s. ve věci kalku-
lace vodného a stočného pro rok 2007.

� 9. Žádost o rozšíření schváleného inves-
tičního záměru
Rada byla seznámena s došlou poštou za-
slanou Bc. Charvátem ve věci Žádosti o
rozšíření schváleného investičního záměru
a navýšení dotace ve věci „Nové Hrady –
rekonstrukce objektu Rezidence“. Rada
vzala obsah sdělení na vědomí a pověřila
starostu dalším jednáním ve věci Žádosti o
rozšíření schváleného investičního záměru
a navýšení dotace a podpisem příslušných
žádostí.

� 10. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo zhoto-
vitele č. 2363.06
Rada projednala znění předloženého Do-
datku č. 1 ke smlouvě o dílo zhotovitele č.
2363.06 ve věci „II. etapa pokračování re-
konstrukce a záchranných prací na objektu
rezidence Buquoyů v Nových Hradech“
Rada neměla k předloženému Dodatku č. 1
připomínek a pověřila starostu jejím podpi-
sem.

ZÁPIS z 2. veřejného jednání zastupi-
telstva města v Nových Hradech dne
30. listopadu  2006
Zasedání se konalo od 18 00 hodin v klubovně
hasičské zbrojnice. Jednání zahájil a vedl pan
starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 15 členů za-
stupitelstva. Pan starosta konstatoval, že zápis
z 1. zasedání byl řádně ověřen a zveřejněn a
nebyly vůči němu vzneseny námitky ani při-
pomínky.

• Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 1. veřejného jednání zas-
tupitelstva přednesl přítomným starosta Mgr.
Hokr. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schvá-
lilo předloženou kontrolu usnesení z 1. veřej-
ného jednání zastupitelstva 15 hlasy.

• Dispozice s majetkem města
Přidělení náhradního ubytování pro rodinu p.
Michala Kanaloše.
Pan starosta informoval o problému, kdy se
jedná o zajištění náhradního bytu v domě čp.
13 pro rodinu Kanalošovu po dobu rekon-
strukce jeho stávajícího bytu v domě čp. 137,
který je ve vlastnictví společnosti Novohrad-
ské hory s.r.o. Jedná se o pomoc rodině v řeše-
ní její tíživé situace. Bod byl projednáván již
na prvním jednání zastupitelstva. Proběhlo

jednání s právníkem Mgr. Jaruškem, jež při-
pravil smlouvu, která řeší všechny otázky.
Jedná se o poskytnutí náhradního ubytování
po dobu pěti let, za kterou vlastník nemovi-
tosti byt opraví a rodina Kanalošova se nastě-
huje zpět do domu čp. 137. Nedojde k zániku
původního nájemního vztahu (rodina Kanalo-
šova – spol. Novohradské hory s.r.o.) Konzul-
tovaná byla také skutečnost, kdyby společnost
Novohradské hory s.r.o. přišla k zániku, pak
přichází ručení fyzických osob, jednatelů fir-
my. Mgr. Jarušek také navrhoval variantu
smluvní pokuty v případě, že nebudou plněny
podmínky smlouvy. V případě nedodržení
doby rekonstrukce (5 let) následuje pokuta
100.000,- Kč za každý rok. Dle vysvětlení
Mgr. Jaruška je smlouva po právní stránce
v pořádku a řeší vše.

• Rozpočtové změny
Pan starosta seznámil přítomné s problemati-
kou schvalování rozpočtových změn, když
v průběhu roku dochází ke změnám, tak, jak je
stanoven rozpočet. Položky jsou vypsány
v příloze. Změny stavby „Úpravy suterénu
Radnice v Nových Hradech“
Pan starosta seznámil přítomné s problémem
změn v průběhu provádění stavby . Jedná se o
práce, které nebyly v projektu, jelikož je pro-

jektant neočekával. Při výkopových pracích
bylo zjištěno, že by byla poškozena vodovod-
ní přípojka a elektroinstalace, tudíž musela
být odkryta část průjezdu. Dále se jedná o
opravu a vyčištění historické kanalizace ve
sklepních prostorech, která musí být napoje-
na na stávající kanalizační sběrač v Údolské
ulici. Tyto vícepráce nejsou způsobeny zhoto-
vitelskou firmou, která stavbu provádí. Tím
musí dojít k prodloužení termínu ukončení
stavby o 1 měsíc a to do 31.1.2007. Zároveň
dojde k navýšení nákladů. Zastupitelé schvá-
lili změny stavby „Úpravy suterénu Radnice
v Nových Hradech“ 15 hlasy.

• Interpelace
Ing. Štangl požádal o možnost nahlédnutí do
zadání grantu „Novohradsko Vás vítá“, zají-
má ho, kdo byl obeslán, kdo a kdy bude pro-
vádět výběr.

Mgr. Jarolímek odpověděl ústně a podá pí-
semné vysvětlení. Poptávkové řízení bylo
rozděleno na 5 položek. Poptávka byla roze-
slána v pondělí, 27.11.2006 na 15 subjektů
dle specializace. Uzávěrka je 13.12.2006.

Plné znění všech zápisů z jednání najdete
také na www.novehrady.cz

Radnice informuje
pokračování ze str. 2

Republic. Jedná se účastnické číslo mobil-
ního telefonu, které užíval předchozí
starosta města Ing. František Štangl. Rada
vzala na vědomí výpověď z důvodu převzetí
čísla mobilního telefonu. Rada dále projed-
nala a souhlasila s odprodejem mobilního
telefonu Ing. Štanglovi za cenu 1.- Kč. Jed-
nalo se o mobilní telefon určený k vyřazení.

� 12. Odměny radních a zastupitelů
Rada projednala vyplácení odměn pro za-
stupitele, členy rady, výborů zastupitelstva
a komisí. Rada stanovila plat starosty města
/dle platného zákona/ a určila odměnu mís-
tostarostům města ve výši 4 000,- Kč mě-
síčně. Rada doporučila zastupitelstvu
vyplácení odměn od 2.11.2006.
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Finanční příspěvky
pro město Nové Hrady

v roce 2006
Dovolte mi, abych vám do nového roku 2007
popřála hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a
ve stručnosti vás informovala o tom, na které
projekty realizované v našem městě se nám
v roce 2006 podařilo získat finanční prostřed-
ky mimo rozpočet města a v jaké fázi se tyto
projekty právě nacházejí.

• „Změna způsobu vytápění nové budovy
mateřské školy v Nových Hradech“ – pro-
jekt byl zaměřen na instalaci tepelných čer-
padel a celkové zateplení nové budovy
mateřské školy, ke schválení podpory ve
výši 93 450 EUR z programu Evropské unie
Phare CBC došlo již na konci roku 2005,
realizace byla dokončena v srpnu 2006, ad-
ministrativně byl projekt vypořádán v listo-
padu 2006, jeho celkové náklady byly cca
4 000 000 Kč.

• V rámci Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských památ-
kových zón byl Jihočeským krajem městu
Nové Hrady v červenci 2006 poskytnut fina-
nční příspěvek v celkové výši 420 000 Kč,
z čehož 300 000 Kč bylo použito na částeč-
nou výměnu oken objektu školní jídelny a
družiny (celkové náklady činily cca
600 000 Kč), zbývajících 120 000 Kč na re-
konstrukci střechy č.p. 78, k dnešnímu dni
jsou obě akce dokončené a administrativně
vypořádané.

• Z grantu Nemovité kulturní památky za rok
2006 byla Jihočeským krajem v červenci
2006 schválena podpora ve výši 380 000 Kč
na „Restaurování výmaleb ve II. podlaží
Buquoyské rezidence“, které celkově stálo
necelých 600 000 Kč, akce je dokončena a
administrativně vypořádána.

• V červenci 2006 byl městu Nové Hrady
z grantu „Zvýšené náklady obnovy památ-
kově chráněných staveb“ za rok 2006 Jiho-
českým krajem schválen finanční příspěvek
ve výši 50 000 Kč na „Výměnu střešní kry-
tiny včetně laťování a klempířských prvků“
na domě čp. 26. Také realizace této akce je
k dnešnímu dni dokončena a bylo provede-
no i její administrativní vypořádání. Celko-
vé náklady na opravu zastřešení uvedeného
domu činily cca 390 000 Kč.

• V rámci Programu obnovy venkova byla Ji-
hočeským krajem v srpnu 2006 poskytnuta
účelová dotace ve výši 125 000 Kč na „Re-
konstrukci autobusové zastávky na Jakuli“,
realizace dokončena, podpora administrativ-
ně vypořádána, celkové náklady 250 000 Kč.

• Jihočeským krajem byla částkou 63 000
Kč podpořena také rekonstrukce autobu-
sových zastávek v Údolí u Nových Hradů
a v Nakolicích, kde celkové náklady byly
126 000 Kč. Akce byla dokončena v lis-

topadu a administrativně vypořádána za-
čátkem prosince 2006.

• Rozhodnutím ze dne 2.10.2006 byla Minis-
terstvem zemědělství ČR prostřednictvím
programu LEADER ČR částkou 178 000 Kč
podpořena realizace projektu „Popencová
zahrada v základní škole Nové Hrady – za-
hradní altán“, který byl zaměřen na úpravu
části školní zahrady a vznik vhodných pros-
tor pro výuku žáků. Realizace projektu byla
dokončena v říjnu 2006 a následně v listo-
padu došlo k administrativnímu vypořádá-
ní. Celkově jsme za tento projekt zaplatili
cca 282 000 Kč.

• Projekt „Zachování a rozvoj kuželkářského
sportu v Nových Hradech“, který se zaměřil
na opravu a částečnou rekonstrukci vstupní
části budovy kuželny s přípravou pro bu-
doucí možnost přístavby čtyřdráhy, byl již
v roce 2005 podpořen grantem Jihočeského
kraje ve výši 100 000 Kč. Následně v roce
2006 se nám podařilo získat další příspěvek
od Jihočeského kraje ve výši 130 000 Kč a
také finanční prostředky od Ministerstva
zemědělství ČR v rámci programu EU
LEADER+ ve výši 500 000 Kč. Realizace
tohoto projektu byla dokončena v říjnu
2006, k dnešnímu dni jsou administrativně

Informace pro občany o několika ukončených
grantových programech Města Nové Hrady.
Město Nové Hrady získalo v roce 2006 dotace
z „Grantového programu akčního plánu Jiho-
českého kraje“ na „Rozvoj infrastruktury pod-
porující šetrnou turistiku“ a „Na ochranu před
povodněmi“.

� Z GP na ochranu před povodněmi se
zrealizovalo odvodnění jihovýchodní
části osady Byňov. Při přívalových deš-
tích docházelo k pravidelnému zapla-
vování této lokality, takže docházelo k vy-
topení několika domů a zaplavování za-
hrad. Výstavbou záchytných příkopů a
tím odvedení přívalových srážek mimo
zastavěné území dojde k vysušení zamok-
řených pozemků, které budou plnit svou
funkci luk a zahrad. Tímto zásahem do-
jde k výraznému zlepšení životního pros-
tředí dané lokality. (foto 1)

� Z „GP rozvoje infrastruktury podporují-
cí šetrnou turistiku“, byly po hlavní pro-
hlídkové trase Národní přírodní památky
Tereziino údolí rozmístěny lavičky a pro
udržení čistoty odpadkové koše. V areálu
Lázniček byla zřídila cyklostanice s kry-
tým posezením s krbem, uzamykatelným
kolostavem, palisádou a dětským hřiš-
těm. (foto 2) Marie Šebelová

Co se děje ve městě
a v osadách

1

2

pokračování na str. 5
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Letošní zima je zatím z hlediska sněhové
nadílky velmi příznivá, což však neznamená,
že by Technické služby města neřešily otázku,
jak se co nejlépe vypořádat se zajištěním zim-
ní údržby města a osad. Po dohodě s vedením
města došlo ke stanovení plánu zimní údržby.
Tento plán bychom nyní rádi zveřejnili tak,
aby občané věděli, jaký je stav techniky, jaké
jsou stanoveny priority při údržbě (shrnutí
sněhu a posyp) a jaké jsou vyhláškou stanove-
né lhůty pro zajištění zimní údržby. Technické
služby se budou snažit tyto lhůty zkracovat
tak, aby byla zimní údržba co nejlepší a nej-
rychlejší.

Pro případ kalamity jsme také předjednali
se Správou a údržbou silnic případnou pomoc,
další předběžné dohody jsou předjednány
s dalšími firmami v okolí.

Zimní údržba však není jen věcí TSM,
vyžaduje též zapojení občanů města (nejen při
úklidu před vlastním domem). V některých
částech města a osad docházelo v minulosti ke
komplikacím v důsledku zaparkovaných aut,
která bránila nebo ztěžovala prohrnutí či od-
klizení sněhu. Chtěl bych proto touto cestou
požádat všechny občany o spolupráci a pomoc
tak, abychom společně zajistili co nejlepší
stav komunikací ve městě i osadách.

V souvislosti se zajištěním zimní údržby
budeme občany pravidelně informovat a uví-
táme také jejich podněty či připomínky. Hlav-
ním koordinátorem zimní údržby je ředitel

TSM pan Jiří Haider. Případné připomínky či
podněty je možno adresovat osobně či písem-
ně na vedení TSM nebo i na Městský úřad
Nové Hrady - tel.: 386 362 113 nebo e-mail: ji-
rih@novehrady.cz nebo vladimirh@novehra-
dy.cz.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Plán a organizace zimní údržby
komunikací Nové Hrady s použitím

prováděcí vyhlášky č. 104/97 Sb.
• 1. Přehled techniky pro zimní údržbu:

Posypový vůz LIAZ 706 (8 t pos. materiálu)
s možností použití přídavné radlice
- posyp, shrnování sněhu v širších průjezdech
ulic a osadách

Posypový vůz M 25 (2 t pos. materiálu)
s možností použití radlice
- posyp a shrnování sněhu na chodnících v pří-
padě nižší vrstvy a širšího průjezdu

Stavební stroj UNC 060
- odklízení a vyvážení sněhu z nepřístupných
prostor, shrnování chodníků, úklid parkovišť

Traktor Z 6248 s radlicí
- shrnování sněhu z ulic a cest

Traktor Z 5742 s radlicí
- shrnování sněhu z ulic a cest

• 2. Začátek nasazení techniky, skupiny
hotovosti, lhůty údržby a materiál.

Začátek nasazení techniky je v 3.30 hodin
ráno - podle počtu hotovostních vozidel, způ-
sobu údržby a množství sněhu.

• 3. Lhůty pro zmírňování závad ve sjíz-
dnosti místních komunikací

Postup údržby a lhůty jsou stanoveny s při-
hlédnutím k § 41, 42, 46 jmenované vyhlášky
I. pořadí důležitosti

do 4 hodin
II. pořadí důležitosti

do 12 hodin
III. pořadí důležitosti

po ošetření komunikací I a II. pořadí
nejpozději však do 48 hodin

I. Pořadí důležitosti komunikace pro shrnová-
ní sněhu a posyp:

Časový rozvrh 4.00 hod. do 6.00 hod.

• autobusové nádraží a všechny přípojky ze
státních silnic k němu

• přístupové cesty k zdravotnímu středisku

• přístupová cesta k domu s pečovatelskou
službou

• přístupové cesty ke školám, hasičské zbroj-
nici a Policii ČR

• náměstí a přístupové cesty pro zásobování
obchodů:
3.2. II. a III. Pořadí důležitosti komunikací
pro shrnování sněhu  a posyp

Časový rozvrh 4.00 hod. do 12.00 hod.
3.2.1. Okruh údržby města
3.2.2. Okruh údržby osad
- tento okruh bude střídavě započat z Údolí
nebo z Nakolic

Jiří Haider – ředitel TSM

vypořádány oba příspěvky Jihočeského
kraje, podpora z MZe ČR bude vypořádána
v průběhu roku 2007. Celkové náklady pro-
jektu byly cca 2 100 000 Kč.

• V říjnu 2006 bylo vydáno rozhodnutí o pos-
kytnutí finančního příspěvku ve výši
15 000 000 Kč z rozpočtu Ministerstva kul-
tury ČR na rekonstrukci rezidence Buquo-
yů. Celkové náklady jsou kalkulovány na
cca 16 000 000 Kč, přičemž finanční pro-
středky nad rámec podpory z MK ČR jsou
hrazeny ve shodě s uzavřenými smlouvami
společností Rezidence Nové Hrady a.s.
K dnešnímu dni je realizace dokončena, ad-
ministrativní vypořádání bude provedeno
v prvním čtvrtletí roku 2007.

• V lednu 2006 byla Městu Nové Hrady pos-
kytnuta podpora ve výši 24 400 000 Kč ze
Státního fondu životního prostředí ČR na
intenzifikaci čistírny odpadních vod, při-
čemž celkové náklady budou cca
30 500 000 Kč. Realizace byla zahájena
v září 2006, uvedení do trvalého provozu je
plánováno na začátek roku 2009.

• V současné době probíhá i realizace projektu
zaměřeného na rekonstrukci sklepů a části
přízemí objektu radnice, na jehož spolufi-
nancování se v květnu 2006 podařilo zajistit
cca 4 000 000 Kč ze strukturálních fondů EU

v rámci programu INTERREG IIIA. Celko-
vé náklady jsou kalkulovány na téměř
5 300 000 Kč, dokončení prací je plánováno
na leden 2007 a administrativně je zapotřebí
jej vypořádat nejpozději v březnu 2007.

Závěrem bych ráda všem, kteří finančními
prostředky významně podpořili realizaci pro-

jektů v Nových Hradech, co nejsrdečněji po-
děkovala a věřím, že i v následujících letech
budeme při našich žádostech o podporu dal-
ších projektů minimálně tak úspěšní jako do-
posud.

Romana Kříhová
investiční oddělení MěÚ Nové Hrady

Finanční příspěvky
pro město Nové Hrady v roce 2006
dokončení ze str. 4

Jsme připraveni na zimu?
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Volby skončily, nastaly všední dny – i v Nových Hradech
II. část: Obecní volby

Stav důchodcovský je výborný tím, že při vytváření názorů, včetně
politických, nemusí být člověk závislý na zaměstnavateli, který může
špatně posuzovat, když někdo „volí špatnou stranu“, není závislý, ani
vázán politickou stranou, která předpokládá, že všichni straníci budou
„držet basu“ s vedením, že si může vytvářet svůj pohled na vše, včetně
politiky. Jak tedy vidím stav politiky ve městě v době obecních voleb?

Náznaky, že se blíží volby do obecního zastupitelstva, se objevily
v článcích NZ v létě, kdy se začala projevovat opozice vůči starostovi,
zejména ve věcech správy majetku obce, v přiznávání grantů a projek-
tů, v záležitostech Technických služeb města, v problémech s parkoviš-
těm, ve jmenování ředitelky MŠ a dalších. Průběh těchto klání
signalizoval, že volby zastupitelů mohou být zajímavé.

Jestliže kritika směřovala především ke starostovi, chci po pravdě
zdůraznit, že zastupitelů bylo 15 a že musí přijmout i oni chválu i kriti-
ku za to, co je vyjádřeno v 10 důvodech pro změnu a že i opoziční pos-
lanci pomáhali také „tlačit káru“, byli málo aktivní, nedovedli, nebo
nechtěli říci pravdu či svůj názor o věcech a záležitostech, kde měli a
mohli občanům vysvětlit svá stanoviska. A těch poslanců bylo znovu
zvoleno 8, čili většina. Neměli by být jen zvolenci, ale skutečnými pos-
lanci občanů. Je to výzva k větší aktivitě v novém období. ODS ovládla
moc ve městě do té míry, že Rada města usurpovala a měla větší moc
než zastupitelstvo, využila personálního obsazování různých pozic,
snažila se ovládnout přes NZ veřejné mínění, oháněla se pravomocemi
a kompetencemi. Zastupitelé se měli více ptát občanů, shromažďovat
jejich názory, dělat průzkumy, znát stanoviska a tlumočit je.

Typickým příkladem, kdy se radní a zastupitelé měli obrátit na ob-
čany, byla koupě Rezidence. Občané měli být přizváni k tomu k čemu,
pro koho a jak má Rezidence sloužit a jaké má být majetkoprávní uspo-
řádání. Místo toho starosta jistě za pěkné peníze zadal audit, vybral si
jednu možnost – prodej a už se věc rozjela a výsledek bude, že město už
vlastně dnes je zbaveno majetku. Skutečnost, že zatím bylo ze státních
zdrojů investováno především jeho zásluhou kolem 90 mil. Kč, doka-
zuje nepravdivost argumentů, že město na opravy nemá a nikdy mít ne-
bude prostředky. Správně sám nedávno uvedl, že starosta se má starat,
když akci hlavně sám rozjel a kdy zastupitelé by mu schválili i třetí svě-
tovou válku.

Veřejnost očekávala, které politické strany budou nabízet kandidáty
a jaká jména se objeví. Určitě nebyla náhoda, že se při návštěvě jihu
Čech octl prezident v Nových Hradech na bleskové návštěvě a že před-
seda ČSSD nepřijel jen tak poděkovat ČSSD za vítězství v parlament-
ních volbách. I já jsem očekával, že se lepším způsobem projeví přízeň
soc. dem., když nálada při besedě v přeplněné restauraci u Heidingerů
tomu napovídala. Povolební hubený výsledek (2 zastupitelé ČSSD)
signalizoval, že lidé přišli především na dobroty prasečí zabijačky, než
na řeči Paroubka.

Volební programy politických stran měly obvyklý obsah: sliby jak
bude dobře, když dostanou naše hlasy. Poctivě řečeno nikde, v žádné
politické straně však nebylo vidět náznak toho, kdo po dosti závratné
kariéře a postupu starosty by mohl být starostenským kandidátem, pro-
tože se soudilo, že nelze sedět na obou tak významných židlích součas-
ně. Ale všechny strany byly spokojeny s rolí bývalé Národní fronty a
malém podílu na moci. Po roce 1989 a po palácové revoluci na radnici
ovládla pole jedna skupina ODS, která si dodnes zvykla na svou vedou-
cí úlohu jedné strany, založenou na kritice všeho minulého, rozprodej
majetku obce a vrchnostenském postoji své vlády a usneseních typu:

s okamžitou platností… Došlo jen k výměně KSČ za ODS, aniž by se
budovala demokracie.

V lidech jako všude pracuje a vytváří se veřejné mínění. Už z minu-
lého režimu přestávají nejen v Nových Hradech věřit politickým stra-
nám, jejich programům, ideologii, slibům. Čím dál méně se veřejně
účastní politického dění. Jsou právem znechuceni. Není proto divu, že
se v Nových Hradech vytvořila sympatická skupina mladších, aktiv-
ních, politicky nezávislých lidí. Sestavili program a kandidátku. Jejich
10 důvodů pro změnu zabralo, protože vyjádřilo, co je potřebné v městě
změnit. Voliči se s nimi ztotožnili, prokázali i politickou uvědomělost.
Účinnou agitací získali lidi – zvítězili ve volbách.

Výsledky, asi podle reakcí, nejvíce překvapily ODS. Ale to je přece
normální demokratický vývoj. Přece nelze předpokládat, že když ně-
kdo získá moc, ponechá si jí navěky. Jde jen o to, aby tato nová, nepoli-
tická skupina „zdravotníků“ jak je posměšně nazývaná, skutečně
ozdravila poměry v městě, aby se jim podařilo realizovat program, za
který se voliči postavili. Z jejich předvolebních materiálů, kromě prog-
ramu, mě nejvíce zaujal osobní agitační materiál pana Jarolímka, který
se „obnažil“ přijatelnou humornou formou. Právem byl zvolen zastupi-
telem a členem uzšího vedení města.

Těsně po volbách se veřejnost zprostředkovaně postupně dovídala,
co se všechno dělo při dohadování, kdo s kým bude vládnout, jaké koa-
lice jsou pravděpodobné. Pochopitelně, že všechny volební subjekty
dělaly možné i nemožné, aby uspěly, ať to prospívalo občanům jako
celku, nebo fyzickým osobám, především zastupitelům. Dověděli jsme
se o problémech KSČM s tvorbou a dokonce s odvoláním kandidátky o
možné koalici ODS + SNK ED + KDU-ČSL + KSČM se zajištěnou
většinou (9), o koalicí SNK Občané pro zdravé město + ČSSD+KSČM
(9). Na toto klání bohužel voliči nemají už vůbec žádný vliv.

Volba nepolitického vedení města, když bylo vytvořeno koalicí s le-
vicí, není výjimečná jen v Nových Hradech. Pod podobnými názvy
jako naši „zdravotníci“ zvítězily obdobné skupiny i ve Vodňanech, Vo-
larech, Blatné a druhý největší počet zastupitelů mají např. v Soběslavi,
v Bechyni.

Určitým kladem minulého vedení radnice bylo, že není město za-
dluženo a že se stalo mistrem ve využívání různých grantů, dotací. To
je chvályhodné, ale určitě je potřebné a dobré věnovat se i vlastní pro-
dukci zdrojů, provádět promyšlenou hospodářskou politiku, která bude
vytvářet rozpočtové zdroje i zaměstnanost.

Dejme tedy podmínky novému vedení. Mezi ně patří zejména:
• Podpora občanů. Nečekat jen jak si povede, ale mít účast na všem,

kde bude potřeba rozumu i rukou.
• Opozice, která se dodnes nesmířila s výsledky voleb, by měla hrát

konstruktivní úlohu, ne destruktivní, zvláště když tu ponechala řadu
akcí, při kterých by překážely „ty klacky pod nohy“. Budou přece i
další volby.

Výsledky voleb do zastupitelstva v Nových Hradech jsou dokladem,
jak si občané přejí volit především osobnosti, ve které věří bez jejich po-
strkování politickými stranami, kde přední místa znamenají jistější vol-
bu. Právo zaškrtnout některé kandidáty je hubené minimum. Určitě větší
mandát vždycky bude mít starosta a zastupitel, kterého bez politické stra-
ny navrhnou sami občané a dají mu nejvíce hlasů. V budoucnu by nemě-
lo platit, že strana straní vždy straníkům, nebo že straníci vždy straní
straně, nebo že stranit straně se vyplatí. Strany se ještě dlouho nevzdají
snahy vládnout ostatním. Veřejná funkce je řehole, služba, často nevděč-
ná, ale prospěšná. Spolu s občany mají noví zastupitelé příležitost doká-
zat, že Nové Hrady nemusí být chudým městem na periferii země, kdysi
nazývané v hanlivém smyslu – pohraničí. MA
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Má cenu vůbec
reagovat?

Po přečtení článku v minulém vydání NZ
podepsaném MS ODS jsem se s touto otázkou
trochu trápil. Je totiž obtížné bránit se proti
primitivním útokům nějakého anonymního pi-
satele, který se ve své zbabělosti skrývá za
značku MS ODS. Nebo, že by snad článek vy-
jadřoval většinový názor členů místního
sdružení ODS? I to je možné, ale pak také vel-
mi smutné, protože názory tam uvedené svěd-
čí o slaboduchosti a fanatické nenávisti vůči
všemu, co nenese logo modrého ptáka.

Přestože tedy nemá cenu polemizovat
s tím, co bylo napsáno (každý rozumně myslí-
cí občan si své závěry udělá sám), rád bych
přesto poukázal na několik věcí.

1) Pisatel se nepředstavil jménem a uvedl
pouze MS ODS. Za předpokladu, že se jedná o
zkratku strany, kde jsou důsledně uplatňovány
demokratické principy chování, je zcela logic-
ké, že s článkem byli předem seznámeni
všichni členové místního sdružení a že se vět-
šina s ním ztotožnila.

2) I přesto však hodnotím postup pisatele
jako zbabělý. Už jen ve srovnání s těmi, které
v článku kritizuje. Ti se totiž v minulosti vždy
dokázali podepsat jménem a neskrývali se za
žádné zkratky, i když kritizovali tehdejší ve-
dení radnice.

3) Článek je zhruba ze dvou třetin tvořen
mnohdy urážejícími spekulacemi o tom, jak se
nové vedení radnice bude špatně chovat. Ta-
kové spekulace není možné nyní vyvracet. Je-
dinou obranou je poctivá práce a dosažené
výsledky.

4) Pisatel rovněž poukazuje na současné
chyby nového vedení radnice. Velmi pikantní

je, že je kritizováno pozdní zveřejnění zápisu
z jednání zastupitelstva a rady města. Pisatel
asi v roce 2006 příliš nesledoval internetové
stránky města. Skutečností je, že uveřejňování
zápisů mělo často tří i čtyř měsíční zpoždění.
Vzhledem k tomu, že jsem na to několikrát
mailem upozorňoval radnici, mohu mu tuto
skutečnost snadno dokázat.

Závěrem bych rád popřál místnímu
sdružení ODS šťastné vykročení do roku 2007,
méně fanatiků ve vlastních řadách a více kon-
struktivních a reálně uvažujících členů.

Michal Jarolímek
(Občané pro ZDRAVÉ město)

Občané pro ZDRAVÉ město a majetková přiznání
Jedním z předvolebních slibů sdružení Občané pro ZDRAVÉ město byl závazek, že všichni

členové tohoto sdružení, kteří se stanou městskými zastupiteli, budou pravidelně v ročních inter-
valech zveřejňovat své majetkové poměry. První „majetkové přiznání“ se čtyři zastupitelé (Mgr.
Vladimír Hokr, Mgr. Michal Jarolímek, Jan Kollmann a Mgr. Tomáš Rolínek) rozhodli zpraco-
vat na začátku volebního období, aby bylo zřejmé s čím do funkce vstupují. Za nejlepší formu
zveřejnění byly vybrány internetové stránky města (www.novehrady.cz), kde je pod odkazem
Zastupitelstvo města možné najít oznámení o činnostech, majetku a závazcích všech čtyř zmíně-
ných zastupitelů s platností k 2.11.2006, tedy k datu konání ustavujícího zastupitelstva města
Nové Hrady. Zastupitelé za sdružení Občané pro ZDRAVÉ město

Mají Nové Hrady v čele starostu, nebo podnikatele?
Minulému starostovi Ing. Františku Štanglo-

vi tehdejší opozice při každé příležitosti neza-
pomněla vyčíst, že je kromě své starostenské
funkce také krajským radním a tudíž se
nemůže starostování věnovat naplno. Možná i
tato nesmyslná kritika měla svůj podíl na vý-
sledku podzimních voleb. Vysloužili jsme si
tím v širokém okolí pověst hlupáčků, kteří
místo aby byli rádi, co všechno díky tomu
město získává, dají přednost ubohým doha-
dům, jak si asi starosta nahrabe. Pokud zastu-
pitel nějaké jiné obce dostane důvěru
v krajském měřítku, je na to příslušná obec ob-
vykle jaksepatří hrdá a její obyvatele ani nena-
padne se takové skvělé šance zbavovat.
Rozhodující část novohradských voličů zvoli-
la přesně opačnou taktiku – budiž, na to mají
právo. Mají ale teď Nové Hrady starostu na
plný úvazek? Než řeknete ano, zkuste se na-
před podívat do živnostenského rejstříku!

Důkazem malosti a krátkozrakosti jisté
části novohradských občanů je jízlivá zmínka
paní Jarolímkové v minulém NZ o tom, jak
musela pro Ing. Štangla psát novoroční přání.
Ano, byla to totiž součást její práce, tak jako je
součástí práce ostatních úředníků na radnici
vypracovávání stovek jiných dokumentů, kte-
ré nakonec podepisuje starosta. Všichni kriti-
kové Ing. Štangla se budou muset ještě moc a
moc snažit a učit, než se dokáží alespoň při-
blížit efektivitě jeho stylu práce, rozlišování
podstatného a nedůležitého a organizování
svých spolupracovníků.

Paní Jarolímková se tedy radostí rozplývá,
že pan Hokr píše články do NZ vlastnoručně.
My ostatní bychom ale měli chmuřit čela.
Prioritou pana Hokra je totiž co největší oblí-
benost – což ale zdaleka neznamená i největší
prospěšnost jeho práce pro město a jeho obča-
ny. Populismus je program značně krátkode-

chý, který obvykle brzo končí všeobecným
rozčarováním.

Chápeme, že takovýhle pohled na stav věcí
se paní Jarolímkové dvakrát do krámu nehodí
– mohlo by to přeci rozmazat ten zářivý obraz,
který se svému spoluzdravotníkovi panu Hok-
rovi rozhodla (samozřejmě nezištně!) budo-
vat. Paní Jarolímkové, která sama sebe pasuje
na jakousi komentátorku novohradského poli-
tického dění, unikají ovšem i jiné, mnohem
podstatnější věci. Například to, že na kandi-
dátní listině OBČANÉ PRO ZDRAVÉ
MĚSTO pro volby do zastupitelstva města
Nových Hradů v roce 2006 je u jména Mgr.
Vladimír Hokr uvedeno: podnikatel. Nyní je
pan Hokr starostou, ale nějak „zapomněl“
svým spoluobčanům sdělit, jak se to teď má
s jeho podnikáním, s jeho firmou. Neslyšeli
jsme ani nečetli žádné jeho vyjádření, jestli se
náhodou tím, že je současně starostou a vlast-
níkem firmy, nedostává do střetu zájmů. Kde-
pak v tomto případě zůstala ta vaše – jindy na
každém kroku do omrzení omílaná – otevře-
nost a komunikativnost, pane starosto? Sezení
na dvou židlích, starostenské i podnikatelské,
by se přece mohlo docela hodit, že? Nezbývá
než si myslet, že i ve vašem případě, tak jako u
mnoha jiných „šibalů“ v tomto státě, platí –
vlastní prospěch a vlastní zájmy až na prvním
místě.

Měli bychom se asi také naučit rozlišovat
různé „tváře“ či „role“ našeho pana starosty.
Tu oficiální, kdy bude vystupovat se vší
vážností svého starostenského majestátu, bu-
deme rozeznávat podle podpisu „Mgr. Vladi-
mír Hokr“. Tu maximálně přátelskou, až to
bolí, vpravdě lidovou, žoviální a sousedskou,
bude provázet jeho umělecký pseudonym
„Vladimír Miťa Hokr“. Nu, nechme se překva-
pit, jak obratně bude podle momentální potře-

by tyto své dvě masky střídat, případně jestli
nemá v šuplíku ještě několik dalších.

Vypadá to, že slova a sliby pana starosty
Hokra nelze brát příliš vážně, a to dokonce
ani v případě, že se jedná o oficiální usnesení
z veřejného zasedání zastupitelstva. V textu
usnesení z 1. zasedání čteme: „… Další oddá-
vající budou zvoleni na příštím zasedání za-
stupitelstva“. Na radou předloženém programu
jednání 2. veřejného zasedání, právě tak jako
v zápise a usnesení z něj, není po něčem tako-
vém ani vidu, ani slechu. Ale ono je možná
nakonec dobře, že se pan starosta Hokr ve své
nové funkci realizuje hlavně promenádová-
ním se na různých akcích, srdečnými rozhovo-
ry se spoluobčany a na opravdovou práci, třeba
odpovědnou přípravu jednání zastupitelstva,
už mu jaksi čas nezbývá. Alespoň toho ne-
stihne tolik pokazit.

Jako zcela neškodné diletantství, které
ovšem pěkně dokresluje, jak asi budou vypa-
dat „nové svěží poměry“ na novohradské rad-
nici, vypadá pak samotný zápis z ustavujícího
jednání zastupitelstva. Na první straně se tam
dozvídáme, že zápis obsahuje celkem jednu
stranu. Kdo se tím ovšem nenechá odradit a
listuje dál, ten je na straně 2 ubezpečen, že i
ona je tou poslední, a tak to pokračuje dál, až
ke skutečně poslední straně 4. Kdo nevěří, ať
tam běží: http://www.novehrady.cz/Docu-
mentStore/001z.pdf.

Zákony, předpisy a nařízení jsou patrně
podle pana starosty Hokra pro všechny ostat-
ní, jen ne pro něho. Jak jinak si vysvětlit, že
pan starosta svévolně porušuje platný jednací
řád zastupitelstva města? Vždyť přece dobře
ví, že podle čl. 14 je jeho povinností zajistit
vyhotovení zápisu do 7 dnů po skončení zase-
dání a jeho zveřejnění způsobem umožňují-

pokračování na str. 8
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cím dálkový přístup, tedy na internetových
stránkách města. Zápis ze zastupitelstva 2.11.
ale zveřejnil na internetu až 21.11., tedy den
poté, co si přečetl naši kritiku v obtahu minu-
lého čísla NZ. Ovšem hned při následujícím,
druhém veřejném zasedání ze dne 30.11. po-
rušil tentýž článek 14 znovu tím, že zápis na
internetu opět nebyl ještě 11. prosince ráno!
Pomineme-li možnost náhlého záchvatu úplné
demence, pak se tentokrát jednalo o naprosto
vědomé svévolné porušení jednacího řádu.
Panu starostovi zřejmě dělá dobře dokazovat
svým spoluobčanům, kdo je tu teď pánem.

Ale to není všechno. Článek 4 jednacího
řádu ukládá povinnost informovat o místě,
době a navrženém pořadu jednání zastupitel-
stva města nejméně 7 dní předem, a to kromě
jiných způsobů také způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Pozvánku na 2. veřejné jed-
nání zastupitelstva ale novohradští občané na
internetu bohužel hledali opět marně. Jak si to
všechno vysvětlit? Neznalostí jednacího
řádu? Těžko si představit, že pan starosta
Hokr něco nezná, natož jednací řád zastupitel-
stva, jehož je už několik let členem! A i kdyby
se to náhodou stalo, pak je tu přece jeho věrný
(sou)druh pan Jarolímek, který o tom, co je či
není inteligence, poučuje ve svých e-mailech
rozesílaných po celém Jihočeském kraji! Jedi-
ným možným vysvětlením tohoto utajování
pak je to, že pan Hokr na jednání zastupitel-
stva nepotřebuje „jakékoli“ publikum. Potře-
buje tam mít především svou klaku věrných,
připravených okamžitě ukřičet každého s „ne-
vhodnými“ názory, jak jsme mohli vidět už na
ustavujícím zasedání. O jejich hojnou účast se
jistě dokáže postarat i bez internetu.

Jak je vidět, pan starosta se opravdu stará.
Určitě se máme ještě nač těšit...

MS ODS Nové Hrady

Poznámka starosty města
Protože jsem z titulu funkce starosty zodpovědný za vydávání NZ, podílím se na přípravě

zpravodaje. Proto se mi do ruky dostal také článek MS ODS (již minulý článek MS ODS byl pro
mne na hranici slušnosti – komentář k němu píše v NZ pan Jarolímek).

Nový článek v jedné své části velmi hrubě a nepravdivě napadal mne a moji matku. Čtení to
bylo smutné, protože ukazovalo morální úpadek a lidskou nízkost autora či autorů.

Přes nepravdy, urážlivost a podlost, která se v článku objevovala, jsem nechtěl reagovat na
jeho obsah. Rozhodl jsem se článek povolit a zveřejnit v NZ s tím, že se jedná o poslední článek
podobného druhu. Bral jsem jej jako ukázku toho, co by NZ obsahovat neměl, a chtěl jsem, aby
tu hranici únosnosti posoudili i občané.

Politické strany a občané mají právo na vyjadřování, nesmí však urážet a plivat lži po jiných
občanech. Kdyby v minulosti kdokoliv jiný napsal jen část podobně lživých nařčení týkajících
se osoby starosty či jeho rodiny, byl by tento autor veřejně pranýřován, článek vyřazen bez dis-
kusí a jeho jméno vláčeno po celém okolí…

„Anonymní autor“ článku zřejmě spoléhal na to, že případným zakázáním článku bude moci
operovat tím, že cenzurujeme a zasahujeme do informování občanů. Tuto šanci nedostane…

S tím, že článek bude vydán s krátkým komentářem, jsem tedy šel za paní Loškovou, která mi
oznámila, že již požádala MS ODS o přepracování článku s tím, že v navržené podobě obsahuje
něco, co překračuje zásady pro otištění v NZ. Poté mi předala novou verzi článku MS ODS.

V nové verzi již není napadení mé matky, autor se „věnuje“ propírání mé osoby a komento-
vání některých dalších osob. Nebudu nyní reagovat na nepodložené narážky či urážky. Autorovi
či autorům bych snad jen krátce připomenul, že mé podnikání se týkalo vykonávání průvodcov-
ských služeb pro CK Čedok a jiné cestovky (na živnostenský list jako OSVČ - proto jsem tedy
podnikatelem). Pokud autor článku naznačuje mé další podnikatelské zapojení, pak musím kon-
statovat, že i můj táta se jmenuje Vladimír...

Závěrem této poznámky bych rád uvedl, že se práci starosty věnuji na plný úvazek – v prů-
měru 10 – 12 hodin denně. Bývalý starosta mi úřad předal za 20 minut, proto musím mnoho věcí
rozklíčovávat postupně. V situaci, kdy na úřadě chybí tajemník, se snaží tuto důležitou funkci co
nejlépe zastávat pan Luděk Prášil (zároveň ale také musí vést stavební úřad) a pomáhají i další
zaměstnanci. Při jejich pracovním vytížení se bohužel občas stane i drobná chybička – pokud ji
odhalíme sami, snažíme se ihned o nápravu, pokud nás na ni upozorní někdo jiný, poděkujeme a
opět se vše řeší. Tyto chyby nemaskujeme, mrzí nás a věříme, že jich bude co nejméně. Jsme
však jenom lidé…

Jako občan i jako starosta jsem připraven přijmout kritiku za chyby, kterých se dopustím.
Přijmu však pouze kritiku, ne osobní napadání a urážky v NZ. Považuji město Nové Hrady za ci-
vilizované a v souvislosti s NZ nepřipustím, aby v něm vycházely články, které budou špinit ja-
kéhokoliv občana města NH.

Vždy jsem byl zastáncem transparentního jednání, proto i v tomto případě vstupuji do NZ a
informuji občany o situaci kolem článku MS ODS. Zároveň bych rád občany informoval o tom,
že se problematikou NZ bude rada města zabývat na jednom z lednových jednání.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

STO LET
SKAUTINGU

Skauting má za sebou už sto let
Řekl by to náhodný svědek onoho experi-

mentu Roberta Baden-Powella a dvaceti
chlapců na ostrově Brownsea? Řekl by to teh-
dy sám vedoucí onoho prvního tábora?

Sto let od svého zrodu se skauting rozvíjí,
roste. Rozšířil se do pěti kontinentů. Překročil
hranice států, kultur, jazyků, náboženství. Žije
i v zemích, odkud se ho totalita snažila všemi
silami vykořenit. Celých sto let měl velkou
vůli k životu. A má ji dodnes. Na každém dob-
rém oddíle je vidět, že skauting neskomírá.
Má cenu dnes jako tehdy. Stejně jako neztrati-
ly za sto let cenu jeho hodnoty – lidství, lidská
vzájemnost, pokora před tím, co nás přesahu-
je.

To, co má skauting za sebou, je důvod k os-
lavě. Připijme na jeho úspěchy, na schopnost
oslovit miliony lidí celého světa. Na spoustu

dobrých skutků, ke kterým lidi přivedl. Na
změny k lepšímu, které udělal v přemýšlení a
v životech lidí.

Také naděje, že ještě mnoho změn k lepší-
mu přinese v budoucnu, je důvod k oslavě.
Připijme na zítřejší skautské oddíly, na jejich
vedoucí, na dobré činy budoucnosti… Připij-
me na stovku, co je před námi.

O to víc mě bolí to, co vám teď musím na-
psat. I přesto, že slavíme 100 let celosvětové-
ho skautingu, tady u nás, na Nových Hradech,
jako by už nechtěl být. Ano, není tady o skau-
tování zájem a já i naši věrní členové se stále
ptáme: „Kde je ta chyba? Je to v dnešních dě-
tech? Či je to v nás, v tom v co věříme?“

Nevím a ani nechci nikoho vinit. Pouze
chci vám, spoluobčanům říct, jak se věci mají
v dnešní době.

Tady v Nových Hradech je nás celkem 15
řádně registrovaných členů, ale máme jednu
menší vadu, je nám téměř všem více jak 15 let.
Mladší děti a členové nepřicházejí. Zkoušeli
jsme různé druhy náborů, různé motivace, ale
všechny bohužel se smutným koncem pro naši

organizaci Junáka. Proto to, co teď napíši, mě
bude bolet asi ze všech nejvíc.

Oddíl novohradských skautů se přehoupne
do oslav stovky trochu jinak. Protože už není
zájem, zůstane v Nových Hradech družina
Rangers (dívky od 15 do 21 let) a oddíl Oldskau-
tů (členové starší 21 let).

Neznamená to, že skauti na Nových Hra-
dech už nebudou. Budou a rádi se vždy připojí
k pomoci ostatním organizacím v našem měs-
tě, rádi se budou účastnit kulturních akcí. Stej-
ně tak nezanikne místní tradice skautů
s Betlémským světýlkem. Každý rok ho dove-
zeme k vám.

Ne, nezahazujeme flintu do žita, jak se
říká. Každý následující rok budeme mít tu
snahu oslovit naše nejmenší školáky a zapojit
je do naší činnosti organizace Junáka svazu
skautů a skautek České republiky a do místní-
ho oddílu. Vždyť by to byla škoda, abychom tu
pochodeň, kterou teď neseme my, neměli
komu předat. Nevzdáváme to!

Za oddíl novohradských Oldskautů
Hana Prášilová

Mají Nové Hrady v čele starostu,
nebo podnikatele?
dokončení ze str. 7
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Vánoční pohádkové akce školní družiny U klouzajícího sluníčka

Čertovský rej ve ŠD

Chvilka strachu před peklem

Malí čertíci
Mikulášská nadílka

Pohádkové Vánoce Pohádkové vánoční vystoupení pro rodiče



Můj pejsek
Jsou milí, věrní a snad nikdy nás nezlobí. Každý pes přináší svému

majiteli mnoho radosti a lásky. A snad o všech by se dalo napsat něco
zajímavého.

A tak v naší školní družině proběhl projekt, který si klade za cíl vést
děti přirozenou cestou k lepšímu vztahu ke zvířatům. Ne každé dítě má
možnost mít doma vlastního pejska a tak jsem jim umožnila kontakt
s živými kamarády. Děti se dozvěděly formou besedy informace o pů-
vodu psa, výchově od štěněte, výživě a veterinární péči.

Povídali jsme si o tom, co má pes rád a co mu naopak vadí, aby se
vyhnuli případným konfliktům.

Soužití psa a člověka přináší mnoho pozitivního, hlavně velikou
lásku a oddanost, kterou pes svému pánovi dává.

Vysvětlila jsem dětem, že pořízením vlastního pejska začíná především
hodně odpovědnosti a povinnosti. Musí pejska krmit, venčit a dobře se o
něj starat. Nemohou ho někam odložit, když je přestane bavit.

Do školní družiny přišli jezevčíci z chovatelské stanice CELESTE
CASCATA. Musím podotknout, že jezevčík Canni Vlama (Fanynka)
se dětem předváděla jako modelka. Byla velmi trpělivá, nejenže jí ne-
vadil hluk, ale ani šedesát ručiček, které jí nepřetržitě hladily. Vydržela
dlouhou dobu stát klidně na stole a ukazovat, co všechno umí.

Pro děti to byl veliký zážitek a pro Fanny notná dávka socializace.
Snažila jsem se předat dětem základní znalosti, které jsem v chovu

psů získala. Zajímalo je všechno o světě výstav, které se svými psy
navštěvuji.

Měly možnost prohlédnout si základní výbavičku psa. Nakonec se
děti ptaly na to, co je zajímá, měly možnost si Fanynku pohladit a po-
mazlit se s ní.

Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá…., ale ne, pes nás neopus-
tí, ať uděláme cokoli, nic nám nevyčítá a zbožňuje nás takové, jací
jsme. To nikdo z lidí nedokáže! Oplaťme mu to! Starejte se o ně co nej-
lépe! Zaslouží si to…

Vlasta Cepáková
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VINCENSKÉ
SPOLEČENSTVÍ
NOVÉ HRADY

Vincenské společenství Nové Hrady pořá-

dalo na první adventní neděli 3. prosince výlet

do Jindřichova Hradce a do Třeboně. Jindři-

chův Hradec patří mezi nejhezčí jihočeská

města a my – 14 dospělých a 28 dětí – jsme si

ho náležitě užili. Po společném zastavení u 15.

poledníku a společné prohlídce muzea a Krý-

zových jesliček jsme měli téměř 2 hodiny čas

na soukromé prohlídky muzea fotografie a hra-

du, na romantickou procházku starými úzkými

uličkami města nebo podél řeky Nežárky. Slu-

níčko nám pěkně svítilo, jen od Vajgaru foukal

studený vítr, připomínající zimu.

Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Třebo-

ni. Před pohádkou O silném Honzovi ve starém

loutkovém divadle jsme ještě zvládli prohléd-

nout si advent na třeboňském zámku nebo se

proběhnout po dětském dopravním hřišti. Děti

byly nadšené a my dospělí jsme příjemně

prožili nedělní čas. Děkuji všem zúčastěným a

přeji všem čtenářům NZ šťastný a veselý nový

rok 2007.
Ing. Marie Štanglová

Mezinárodní turnaj v sálové kopané
Na Mikuláše 6. prosince hostila Horní Stropnice fotbalisty ze základních škol a gymnázia

z Waldviertelu (Rakousko) a ze základních škol obcí a měst Sdružení Růže. Jednalo se o pokra-
čování fotbalového turnaje, který je spolufinancován EU v rámci programu Interreg III.A Dis-
poziční fond. Tento turnaj byl odstartován 25. června v Borovanech.

Tentokrát se klání přesunulo do sportovní haly a zúčastnilo se jej 8 mužstev: HS Lit-
schau/Schrems, BG/BRG Gmünd, HS Weitra, HS I./HS II.Gmünd, ZŠ H. Stropnice, ZŠ N. Hra-
dy, ZŠ T. Sviny a ZŠ Ledenice/Borovany.

Turnaj byl rozdělen do dvou základních skupin, kde proti sobě nastoupila vždy mužstva
z Rakouska a Čech. Po těchto vzájemných zápasech se hrálo o 1. až 4. místo, kam postoupila
družstva z H. Stropnice, Weitry, Litschau/Schrems a Gmünd II. Ve skupině o 5. – 8. místo mezi
sebou bojovala družstva z N. Hradů, T. Svinů, Gmündu I. a smíšeného mužstva Borovany/Le-
denice. Zasloužené vítězství v celém turnaji vybojovalo domácí mužstvo z Horní Stropnice před
Weitrou a smíšeným mužstvem Litschau/Schrems. Turnaj probíhal v duchu fair play, což bylo
velmi pozitivně hodnoceno rakouskou stranou. Fotbalové umění všech zúčastněných týmů bylo
i v rámci této věkové kategorie na vysoké úrovni.

Vysokou společenskou a politickou úroveň mělo i závěrečné vyhodnocení turnaje spojené
s předáním hodnotných cen, kterého se zhostili okresní hejtman Mag. Johann Böhm, okresní
školní inspektorka Mag.Martha Albl-Wolf, krajský radní Ing. František Štangl, starosta H. Strop-

nice Václav Kučera a starosta Le-
denic Mgr. Miroslav Franěk.

Poděkování za hladký průběh
patří OÚ H. Stropnice a správci
sportovní haly Leškovi Szypulo-
vi. Zapomenout nesmíme ani na
všechny trenéry zúčastněných
mužstev, jejich svěřence a provo-
zovatele kavárny Sport pana Mik-
la, který se postaral o vynikající
občerstvení. Nezbývá než se těšit
na pokračování turnaje, které se
bude konat na jaře v Rakousku.
Mgr. M. Franěk, starosta Ledenic

H. Mocová, manažerka IpC SR
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Mikulášská
besídka

Na počátku adventu zorganizoval novo-
hradský klášter tradiční Mikulášskou besídku,
kdy sv. Mikuláš v doprovodu andělů navštívil
mateřskou školku v Nových Hradech a v Hor-
ní Stropnici, dům s pečovatelskou službou
v Nových Hradech, domov důchodců na Dob-
ré Vodě, školáky i předškoláky v Rychnově a
v novohradském kostele sv. Petra a Pavla. Na
všech místech potěšil písničkami děti i dospě-
lé, něco od nich vyzvěděl a jak se na sv. Miku-
láše patří, tak všechny podaroval perníčky.

Tímto děkujeme radnímu Jihočeského kra-
je, Ing. Františku Štanglovi, který převzal fi-
nanční záštitu nad uskutečněním této akce.

M. Navrátil

Adventní dobročinný trh
a „Koncert pro panenku“

Druhou neděli adventní proběhly v novohradském klášteře dobročinné adventní trhy, při kte-
rých si návštěvníci kláštera mohli koupit vánoční dárky nebo si je přímo v tvořivých dílnách vy-
robit. Hodinu před polednem se pak mohli zaposlouchat do adventního koncertu chrámového
sboru „Amoris Fontana“ z rakouské strany Novohradských hor a nebo se mohli zahřát výteč-
ným punčem či vánočním čajem a ochutnat štrůdly od farnic z Nových Hradů a z Horní Stropni-
ce. Výtěžek z adventních dobročinných trhů dosáhl 5.230 Kč a byl věnován jako vklad pro
projekt „Adoptuj panenku, zachráníš dítě“, na jehož podporu uspořádalo Město Nové Hrady
v novohradském kostele sv. Petra a Pavla varhanní „Koncert pro panenku“. Výtěžek adventních
trhů, koncertu a koupě
pěti panenek návštěv-
níky koncertu vyneslo
dohromady 9.000 Kč a
tato suma byla předána
organizaci UNICEF.
Díky tomu bude moci
být v rozvojových
zemích přeočkováno
proti základním dět-
ským nemocem 15 dětí
(600 Kč / jedno dítě).
Tímto patří díky všem
dobrovolníkům a dár-
cům, kteří svým dílem
přispěli na průběh ad-
ventních trhů a „Kon-
certu pro panenku“.

M. Navrátil

Jsme malí, ale šikovní
aneb jak nám to jde  na klubu maminek
Možná by si leckdo mohl myslet, že my malí toho moc nezvládne-

me. S pomocí našich maminek ale dokážeme spoustu zajímavých věcí.
Zpíváme a bubnujeme, muzicírujeme a divadlo hrajeme, tvoříme a ma-
lujeme a těšíme se na různá překvapení. Jako například v loňském ad-
ventu na Anděla, který nás přicházel obdarovat a s kterým jsme prožili i
betlémský příběh o narození Ježíška. A tak se již těšíme na další zimní
program, na který vás zveme každý čtvrtek od 9.30 do 11.30 do klášter-
ní třídy.

Josífek, Anička, Kristiánek, Baruška, Natálka, Petřík, Markétka,
Michalka, Vojtík a naše maminky.

Tříkrálová sbírka
v Nových Hradech

V nedělní odpoledne 7.1.2007 se po No-
vých Hradech rozejdou pod hlavičkou
České katolické charity skupinky kolední-
ků, kteří zazpívají tříkrálovou koledu, po-
přejí vše nejlepší do Nového roku a rádi
přijmou dary pro potřebné – v letošním
roce vybrané finanční prostředky podpoří
fungování borovanské chráněné dílny Na-
zaret, která se věnuje práci s tělesně, zrako-
vě a duševně postiženými lidmi.
V chráněné dílně Nazaret, která zaměstná-
vá osoby s převážně lehčím handicapem,
se vyrábí užitková keramika a na tkalcov-
ských stavech nejrůznější textilie. V den-
ním centru se věnuje péče osobám
s těžkým handicapem – vozíčkářům, nevi-
domým, epileptikům a lidem po těžkém
úrazu či nemoci. Pracovníci a dobrovolníci
z Nazaretu poskytují také službu osobní asis-
tence při začleňování lidí do společenského
dění a vedou volnočasové aktivity pro mla-
dé i dospělé. Na setkání s Vámi se těší Vaši

Tříkráloví koledníci



12 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ leden 2007

Půlrok v keramické dílně Kána
Z keramické dílny Kána si děti z prvního stupně odnesly pěkné domečky na svíčku jako dá-

rek pod stromeček, některé vyrobily anděly, hrnky či vázy. Také účastníci keramických kroužků
vyrobili pěkné pozornosti i praktické věci denního používání. Všichni jsme společně zažívali ra-
dost z tvoření, nejistotu při glazování i nedočkavost a překvapení z hotových výrobků. Pro další
dospělé zájemce nabízíme od února nově kurz v pondělí od 9.00 hodin dopoledne vedle něhož
běží pravidelný středeční kurz pro dospělé od 17.30 a dětský kroužek každý čtvrtek od 16.00.

Ludmila Macková

Ohlédnutí a poděkování
V uplynulém roce 2006 prošel novohradský klášter významnou změnou. Od 1.10.2006

převzalo po servitském řádu zodpovědnost za jeho materiální a duchovní fungování společen-
ství papežského práva Rodina Panny Marie a klášter byl přejmenován na Klášter Božího Milosr-
denství. Tato změna se ale nedotkla vlastního fungování kláštera, které zůstává nezměněné.
Stejně jako v minulosti je i nadále klášter místem otevřeným pro nejširší veřejnost a přeje si i na-
dále sloužit jako duchovní a kulturní centrum novohradského regionu. V tomto duchu se podaři-
lo v loňském roce uskutečnit několik duchovních cvičení a poutí. Krásné bylo zejména říjnové
setkání u příležitosti 1. výročí od úmrti P. Bonfilia, které spojilo přes 200 lidí z novohradska, Ra-
kouska, Německa a Švýcarska. Ve farní správě se pokračovalo v duchovní službě místním lidem
a poutníkům z Čech i zahraničí a plně se rozvinula práce s dětmi při dětských mších svatých i
mimo ně (zimní olympiáda, letní tábor na Hojné Vodě, návštěva diecézních akcí). V kulturní a
vzdělávací oblasti byla uspořádána řada koncertů, představe-
ní, přednášek, otevřely se čtyři nové výstavy, proběhlo šest
tvořivých dílen a zorganizovalo se pět charitativně zaměře-
ných akcí. Klub maminek při novohradském klášteře pokra-
čoval ve své pravidelné činnosti v nově vybavené víceúčelové
učebně, stejně tak jako zde pokračovala výuka cizích jazyků.
Novou aktivitou nejen pro samotný klášter, ale též pro celé
Nové Hrady se stal keramický kroužek, který začal fungovat
v nově zbudované keramické dílně „Kána“. Klášter sloužil též
jako oblíbené místo pro rekreaci stovek poutníků a turistů
z celé České republiky i ze zahraničí a vytvořil zázemí pro
uspořádání řady konferencí a seminářů. Tento bohatý duchov-
ní, kulturní a provozní život byl umožněn díky skvěle odvádě-
né práci zaměstnanců kláštera, díky nasazení desítek
dobrovolníků a dobrodinců, sestřiček a kněží z Rodiny Panny
Marie, díky spolupráci s městem Nové Hrady a Jihočeským
krajem, díky návštěvníkům, kteří si k nám našli cestu, a díky
Božímu požehnání, které pro všechny vyprošujeme.

Děkujeme za veškerou přízeň a pomoc a přejeme hojnost
požehnání do celého roku 2007.

Ing. Michal Navrátil, správce kláštera

KULTURA  V  PROSINCI
V prosinci se naše město připravovalo na

vánoční čas a dobu adventní jsme si všichni
zpříjemnili akcemi, které se mohly pyšnit, dle
mého názoru, opravdu velkou účastí místních
i přespolních obyvatel. Naše město připravilo
akce jak pro malé, tak i pro ty větší a starší.
Naši nejmenší a ti školou povinní se mohli již
začátkem prosince vyřádit na Velkém čertov-
ském reji a Mikulášské veselici. A myslím si,
že i dospělí si přišli na své.

Pro seniory bylo zase 8. prosince připrave-
no setkání při chorvatské hudbě, na kterém se
všichni dobře bavili a veselili. A komu pátek
nestačil, mohl si „čekání na Ježíška“ zpříjem-
nit ještě v sobotu, kdy se v hotelu Máj konala
předvánoční zábava, na které k poslechu i tan-
ci zahrála Novohradská muzika a již výše zmi-
ňované duo z Chorvatska. Je však také nutno
dodat, že i na naše nejmenší a malé obyvatele
města opět nebylo zapomenuto a že i oni se
mohli náležitě vyřádit den při dětském zábav-
ném odpoledni plném soutěží, her, písniček
tanců a v neposlední řadě i limonád a vše-
možných sladkostí.

Adventní čas nám krásně vyplnilo také již
tradiční Zpívání u vánočního stromu, které se
konalo v neděli 17. prosince. Pod vánočním
stromem naše srdíčka zahřály písničky a kole-
dy v podání dětí ze školní družiny, Novohrad-
ského smíšeného sboru a Zámeckého tria.
Výtěžek z prodeje báječného punče, preclíků a
klobás, které bylo možno zakoupit při této
akci, byl poukázán na charitativní tříkrálovou
sbírku.

Je jisté, že všechny tyto akce by se neusku-
tečnily bez nadšení a obětavé práce obyvatel
našeho města, kterým za to patří naše velké
poděkování. Zároveň mi také dovolte, abych
popřál nejen jim, ale i nám všem úspěšný rok
2007 plný báječných setkání a skvělých
zážitků. Tomáš Rolínek
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Malá zimní výprava
aneb

„Novohradská tisícovka“
V sobotu 9. prosince se sešla skupinka přá-

tel přírody na již tradiční prosincové vycház-
ce. Organizátoři – Český svaz ochránců
přírody – ji nazývají malá zimní výprava, ale
tentokrát počasí zimu vůbec nepřipomínalo.
Devět dětí a pět „dospěláků“ nejen z Nových
Hradů, ale i z Horní Stropnice, Světví a Trho-
vých Svinů vyrazilo do blízkého lesa. V zava-
zadlech měli kromě malé svačiny také
kaštany, seno, sušené jeřabiny, kousky vepřo-
vých kůží i se sádlem a jiné podivné pochuti-
ny. První část nákladu složili u krmelce, který
postavily děti z kroužku Mladých myslivců a
ochránců přírody. Ke krmelci budou děti cho-
dit, stejně jako vloni, celou zimu; kaštanů,
žaludů i bukvic na podzim nasbíraly a nasuši-
ly dost.

Pak výprava pokračovala dál. Na nedaleké
pasece našli pěkný smrček a pod něj položili
další nadílku – jablka, mrkve, kukuřici a tro-
chu kaštanů. Na větvičky navázali jeřabiny,
kousky kůží i nějaké to jablíčko. A když už se
všichni pomalu chystali odejít, najednou děti
nalezly opodál balíček pastelek a jakousi kra-
bičku. Když ji otevřely, našly v ní perníkové
figurky zvířátek a dopis, ve kterém jim tajem-
ná ochránkyně lesa děkovala. Za co? Za čiště-
ní studánky, úklid okolí školní naučné stezky i
sběr krmiva a také za ohleduplné chování
v přírodě.

A nastal čas obrátit se k domovu. Když se
skupinka vrátila na Hrady, měl každý účast-
ník v nohou převýšení asi 110 metrů, a žertem
si tedy řekli, že všichni dohromady vyšlápli
1540metrů. A to už je slušná novohradská ti-
sícovka.

Jitka Šáchová

1. liga - páté kolo
Novohradští šachisté

hrají první ligu
V sobotu dne 2. prosince 2006 se v Čes-

kých Budějovicích hrálo páté kolo první ša-
chové ligy. Začalo se hrát přibližně v jednu
hodinu odpoledne s tempem dvakrát sto minut
na prvních 40 tahů. Proti sobě se posadili hráči
Slavoje A proti Slavoji B na šesti šachovni-
cích. Za Slavoj A hostoval Martin Šácha a za
Slavoj B Hana Šáchová. Šácha (černé figury)
remízoval na šesté šachovnici s Burešem (bílé
figury) a Šáchová (černé) prohrála na páté ša-
chovnici s Glaserovou (bílé). Slavoj A vyhrála
v poměru 5 : 1. Zápisy a partií najdete na
http://novohradskesachy.wz.cz

Martin Šácha

Přebor škol
v šachu

Ve středu 8. prosince se místo školy konal
v Českých Budějovicích oblastní přebor škol
v šachu. Zúčastnilo se ho devět družstev ve
starší skupině, tj. 6.-9. ročník ZŠ + gymnázia
a střední školy a 8 týmů za první stupeň zá-
kladních škol. Starší skupina se dále rozdělila
na ,,Áčko“ a ,,Béčko“, ve kterých hrál každý
s každým s tím, že dvě nejlepší družstva
z obou skupin se utkala mezi sebou. Novo-
hradští měli železa v ohni v obou skupinách.
Mladší se umístili na krásném druhém místě a
postupují do okresního kola. Starší a mezi
nimi i já jsme se umístili na čtvrtém místě.

Martin Šácha

SETKÁNÍ SENIORŮ
V závěru každého roku připravovalo město pro své seniory předvánoční setkání. Letošní rok

nebyl výjimkou a 8. prosince se v sále na statkách senioři jako vždy opět sešli.
Jako vždy bylo malé občerstvení, jako vždy hrála hudba …
Přesto se letošní setkání poněkud lišilo od těch minulých v několika maličkostech:

1) přišlo nesrovnatelně více lidí než v minulých letech
2) pan starosta nejen přítomné přivítal, ale pobyl s nimi až do konce a staral se o všeobecnou spo-

kojenost
3) hrála hudba, která nenechala nikoho v klidu. Kdo zrovna netančil, ten si alespoň zazpíval, kdo

ani nezpíval, ten se určitě velmi dobře cítil.

Tak příjemnou atmosféru, která se vytvořila, už v Nových Hradech dávno nikdo (alespoň
z nás starších) nezažil. Všichni měli k sobě nějak blíž, jako to bývalo při zábavách v Českém
domě.

Velký dík patří organizátorům (rada města), chorvatským muzikantům, všem zúčastněným a
v neposlední řadě p. Papouškové, která všechny obsluhovala, uklízela ze stolů a velmi se starala,
aby všem bylo dobře.

Ještě jednou děkujeme za velmi příjemný večer v předvánočním shonu.
za seniorklub A. Badošková

Moderní plenky pro novohradské děti
Českobudějovická ROSA o.p.s. započala

letos projekt nazvaný „DÍTĚ JAKO
SPOTŘEBITEL“, zaměřený na osvětu v ob-
lasti pratelných plen. Město Nové Hrady se do
tohoto projektu také hodlá zapojit, aby podpo-
řilo mladé rodiny s dětmi. Děti narozené od
listopadu 2006 do dubna 2007 by tak obdržely
od Rosy i od města balíčky pratelných plen
v celkové hodnotě více než 2,5 tisíce korun.

Balíčky jsou sestaveny z několika druhů
plen a svrchních kalhotek. Mámy tak pro své
dítě získají základní vybavení a ušetří jednorá-
zovou vstupní investici, která je sice v porov-
nání s jednorázovkami vyšší, v celkovém
propočtu (asi po 2,5 roku dítěte) však pratelné
pleny spolu s náklady na praní vychází několi-
kanásobně levněji.

Součástí daru je i brožura PLENY POD
LUPOU, která shrnuje výhody a nevýhody
pratelných i jednorázových plen, porovnání

časové náročnosti, finančních nákladů a
zatížení odpadem. Brožura také přináší návo-
dy na snadnou péči o pleny (aneb „co už na
rozdíl od našich babiček dělat nemusíme“),
přehled základních skladů plen, podrobné po-
pisy na šití plen a navíc spoustu odkazů na we-
bové stránky, zaměřené na pratelné pleny a
příslušenství k nim.

Maminky mají rovněž možnost využít po-
radenství v oblasti pratelných plen, přijít si
pleny prohlédnout a osahat, a to v MC Ledňá-
ček v Ledenicích (úterý 16.30-18.00, čtvrtek
10.00-12.00, tel: 728 889 616) nebo přímo na
Rose (Senovážné náměstí 9, Dům služeb, na-
proti hlavní poště, II. patro: pondělí a úterý
9.00-12.00, středa a čtvrtek 12.00-18.00, tel.:
387 432 030), po dohodě i v mateřském centru
v N. Hradech.

Dozvíte se, že máte hned několik důvodů
moderní pleny používat:

• jsou nové svými tvary a použitými materiá-
ly (bavlna i biobavlna, froté, flanel, twill,
úpletovina...)

• snazší je i péče o ně - dnes už za nás perou
pračky (výrobci i zdravotníci doporučují
60°C), nemusí se žehlit, některé není třeba
ani skládat

• svrchní kalhotky jsou prodyšné a přitom
bezpečně chrání oblečení od „nehod“
(použity jsou nejnovější sportovní materiá-
ly, fleece či 100% ovčí vlna)

Výhody:
• používání pratelných plen doporučují dětští

lékaři, ortopedi, kožní lékaři i dětští gyne-
kologové

• své dítě naučíte dříve chodit na nočník
• už při prvním dítěti ušetříte tisíce korun
• na skládku se dostane o jednu tunu méně

odpadu
Více informací:

A.Chadimová, ROSA o.p.s.
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - LEDEN 2007

středa 3.1. 20.00 hod.

• ŽENA VE VODĚ (110 min.)

Vysvobození je daleko a čas běží ...

Mysteriozní thriller.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 6.1. 20.00 hod.

• DŮM U JEZERA (108 min.)

Milostný příběh přesahující hranice času.

Keanu Reeves a Sandra Bullock v hlavních ro-
lích romantického filmu USA.

Přístupné, v původním znění s titulky.

Vstupné 55 Kč

středa 10.1. 20.00 hod.

• CASINO ROYALE  (120 min.)

James Bond nemá v historii kinematografie
konkurenci...

Již 21. pokračování nejúspěšnější filmové sé-
rie všech dob. V roli slavného agenta Jamese
Bonda se poprvé představí Daniel Craig

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 60 Kč

sobota 13.1. 20.00 hod.

• STORMBREAKER (94 min.)

Nikdy nejsi dost mladý na to, abys zemřel..

Bondovka pro náctileté.

Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 17.1. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• V TOM DOMĚ STRAŠÍ  (91 min.)

Zaklepejte s námi na dveře záhadného domu.

Rodinný animovaný film.

Přístupné, český dabing.

Vstupné 40 Kč

středa 17.1. 20.00 hod.

• HADI V LETADLE (105 min.)

Pohodlně se usaďte, připoutejte se a užijte si
vaši nejhorší noční můru...
Americký kriminální thriller. Hrají Samuel L.
Jackson a Julianna Marguliesová.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 20.1. 20.00 hod.

• SAW 3 (105 min.)

Bolest: je součást puzzle. Krev: je cena za svo-
bodu. Smrt: není to tak snadné.
Další pokračování úspěšného hororu.
Přístupné od 18 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 24.1. 20.00 hod.

• PO HLAVĚ DO PRDELE (90 min.)

Jdi do klidu, stíhanej můžeš bejt až od patnácti...
Provokativní komedie Marcela Bystroně.
Hrají Ondřej Vetchý, Veronika Žilková, Nella
Boudová aj.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

sobota 27.1. 20.00 hod.

• ASTERIX A VIKINGOVÉ  (79 min.)

V naší oblíbené vesnici v Galii nastala velká
událost...
Přístupné, český dabing.
Vstupné 55 Kč

středa 31.1. 20.00 hod.

• ILUZIONISTA (110 min.)

Nic není tak, jak se zdá být...
Romantický film USA, natáčený v ČR.
V hlavní roli Edward Norton.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

� Iluzionista
Nadaný iluzionista Eisenheim ohromuje čím
dál více vídeňské publikum. O jeho výjimeč-
nosti se dozvídá také korunní princ Leopold.
Krutý následník trůnu se rozhodne navštívit
Eisenheimovo vystoupení se svou krásnou
snoubenkou Sofií von Teschen. Ta si brzy
uvědomuje, že zná mága z dětství. Téměř za-
pomenutý vztah znovu ožívá. Tajní milenci se
rozhodnou dostát svému slibu z mládí a
uprchnout spolu. Následujícího dne je však
Sofie nalezena mrtvá.
Zdrcený Eisenheim nedbá vyšetřujícího in-
spektora Uhla a bere spravedlnost do svých
rukou. Musí dokázat Leopoldovu vinu na So-
fiině smrti dříve, než bude sám zničen. Nikdo
netuší, že se tajemný mág teprve chystá před-
vést největší iluzi své kariéry...

KINO připravuje
Únor
• Zajatci mlhy
• Lovecká sezona
• Parfém: příběh  vraha

Březen
• Obsluhoval jsem anglického krále
• Apocalypto

Duben
• Artur a Minivojové
• Babel

Kulturní a informační centrum
v Nových Hradech pořádá

DĚTSKÝ  KARNEVAL
21. ledna 2007 od 15.00 v sále hotelu Máj

odpoledne plné her, písniček, soutěží a legrace
s přehlídkou masek

vstupné dospělí 40,- děti 20,- masky zdarma!

Novohradská
univerzitní kolej (NUK)

Vás srdečně zve na

IV.
REPREZENTAČNÍ

PLES,
který se bude konat

dne 3. února roku 2007
v 19.30 hodin

v historických sálech zámku
v Nových  Hradech

Těšit se můžete na příjemnou
zábavu, občerstvení všeho druhu,

štědrou tombolu
a bohatý doprovodný program

s půlnočním překvapením
Rezervace vstupenek:

Marcela Pokorná
(tel. 777 729 585 nebo pokorna@greentech)

Cena vstupenky 180,- Kč
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Jihočeský kraj vyhlásil příspěvkový
program na kulturu

Právnické a fyzické osoby se mohou ucházet o příspěvky z rozpočtu
Jihočeského kraje na projekty v oblasti kultury

Jedná se o neinvestiční prostředky, poskytované v oblasti živé kul-
tury, hudby, tance, publikační činnosti, divadla, folklóru, filmu, foto-
grafie, řemeslné a výtvarné dílny a ostatních souvisejících témat.

Žádosti je možné podávat do 28. února 2007 osobně nebo poštou na
Krajský úřad Jihočeského kraje. Bližší informace, podmínky a tiskopi-
sy žádostí jsou k dispozici na www.kraj-jihocesky.cz.

Už několik let se v předvánočním čase scházíme u krásného, svítícího
stromu na náměstí, abychom si tou dobou společně zazpívali vánoční
písně a koledy, ochutnali cukroví a dobrý punč. Nejinak tomu bylo i le-
tos. V neděli 17.12. se nás sešlo hodně. Svůj program si pro tuto pří-
ležitost připravili malí i velcí, dobrot bylo také dost, letos dokonce i
přálo počasí. A přesto naše letošní setkání mělo chybu. Vandalové po-
ničili světla na našem vánočním stromku tak, že v neděli odpoledne ne-
bylo možné je ani provizorně opravit. Komu asi tyto speciální žárovky
k čemu budou? A nebo je strhali a zničili jen tak? Možná bychom těm
„dobrákům“ mohli popřát do nového roku trochu více rozumu.  -red-

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

• Pronájem RD s možností podnikání v No-
vých Hradech – u náměstí. Po kompletní re-
konstrukci s obytnou částí 4 + 1, s garáží,
v přízemním patře možnost podnikání 1+1
a 2 WC (samostatné), podsklepen. Základ
vybavení: kuchyňská linka se spotřebiči,
bar, vybavený jídelní kout, kabel TV, ve-
stavěné skříně. V koupelně vana, sprch.
kout, samostatné WC. V podkroví: sprcha a
samostatné WC.Na zemi plovoucí podlahy
a dlažba. Vytápění: ústřední topení plyno-
vé. K domu patří dlážděný dvorek.
Cena: 17 000 Kč/měs.

• Prodám dětský kočárek KNORR trojkom-
binace, nafukovací kola za 3 000 Kč. Barva
modrá s černou, omyvatelný potah.Vyba-
vení: přenosná taška, zimní fusak, kárka,
pláštěnka.
Kontakt: David Kubíček, Nové Hrady
Mobil:  736 689 457

Myslivecké sdružení Nové Hrady zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
v pátek 12. ledna 2007 od 20.00 hod.

v sále hotelu Máj
K tanci i poslechu hraje Malá Budvarka a Kameňáci

(Stoneboys)
Připravena je nejen myslivecká tombola.

Vstupné 60,-Kč.
Jste srdečně zváni!

Na Vaši návštěvu se těší novohradští myslivci.

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
vás zve na

„SPORTOVNÍ
PLES“,

který se koná dne 20.1.2007 od 20.00 hod.
v sále hotelu Máj v Nových Hradech.

Hraje Hyalit, vstupné 70,-Kč.
Bohatá tombola: 1. cena barevný televizor.

Srdečně zvou sportovci.

Přání Trafika
Ing. Milana Hromasová

a zaměstnanci v obou
trafikách děkují všem

zákazníkům za přízeň
věnovanou nám v roce

2006.

Do roku 2007
přejí všem dobré

zdraví, hodně štěstí
a spokojenost.

Rybářství Nové Hrady s.r.o.
vyhlašuje výběrové řízení na pozici

ÚČETNÍ
Pracovní náplň:
• Vedení účetní agendy společnosti
• Fakturace, pokladna, banka
• Zpracování DPH
Požadujeme:
• Minimálně SŠ vzdělání ekonomického

směru
• Praxe ve vedení podvojného účetnictví
• Spolehlivost, samostatnost, zodpovědnost
• Znalost práce na PC (MS Office)
Nabízíme:
• Zázemí stabilní společnosti
• Odpovídající plat. hodnocení + 13. a 14. plat
• Nástup možný ihned
Bližší informace Vám podá Ing. Trčka na
tel.: 777 751 923. Životopis se zaměřením
na vzdělání a praxi zasílejte nejpozději
do 15. ledna 2007 na adresu: Rybářství
Nové Hrady s.r.o., Štiptoň 78, 374 01 Tr-
hové Sviny, případně na: rybarstvinoveh-
rady@iol.cz. Obálku označte viditelně
textem: VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
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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

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

Zahradní centrum
Ing. Zdeněk Dorschner

(areál bývalých jeslí v N. Hradech)

oznamuje, že od 8.1.2007
zahajuje prodej:

� obilí
� šrotů
� krmení pro psy a kočky

Dále nabízím prodej:
� řezaných květin

– růže již za 15 Kč
� pokojové rostliny
� okrasné stromy a keře
� nářadí, obaly, květináče,

svíčky atd.

MONTÁŽ TOPENÍ, PLYN, VODA

Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

tel.: 386 322 304
mobil.: 728 678 397


