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GRATULUJEME!
Asi tak „pět minut po dvanácté“ co se

týče doby a rozvržení příprav čerstvého čís-
la Novohradského zpravodaje, přišel do re-
dakce e-mail z protilehlé půlky zeměkoule.
Po jeho přečtení jsme museli uznat, že stojí
za to původní členění NZ trochu přerovnat
a tak vám přinášíme plné znění oné zprávy
hned na titulní straně. Martin Hermann,
trenér a předseda oddílu karate TJ Nové
Hrady, tentokrát slaví svůj velký profesní
úspěch!

Zdravím do redakce! Tak se nám dnes
podařilo zabodovat, doufám, že ještě stíháme
dubnové vydání NZ!

Na světových hrách policejních a ha-
sičských sborů v australském Adelaide se účastni-
lo 8 tisíc závodníků ze 62 zemí světa a utkali se
v 74 disciplínách. Adelaide žilo v tyto dny jen
hrami, na každém kroku byly vyvěšené vlajky a
plakáty propagující hry. Lidé se zastavovali
na ulici a ptali se odkud jsme a ve kterém
sportu závodíme, že nás přijdou povzbudit.
Což jsme ocenili po vstupu do haly v pátek

23.3.2007, kdy začala soutěž v karate. Známé
tváře se na nás usmívaly a fandily nám, jen
proto, že jsme je pozvali na hry, Australané
jsou opravdu velmi srdeční lidé.

V disciplíně kata individual men senior B
bylo nahlášeno 34 závodníků. V prvním kole
se mi podařilo porazit domácího Braiena Mi-
chela 3:0, ve druhém kole jsem vyřadil
závodníka ze Španělska 3:0 a bohužel ve
třetím kole jsem prohrál 2:1 s malajským sou-
peřem, ale tento skvělý závodník nakonec v ka-
tegorii zvítězil a tak mě tzv. vzal s sebou do
dvojité repasáže. Po porážce Švýcara a
Holanďana (oba3:0), na mě čekala poslední
překážka - soupeř z Jihoafrické republiky.
Nasadil kata Super Impei, štěstí stálo při mě a

s kata Goju Shiho Sho jsem zvítězil 3:0 a
získal 3. místo. Byl jsem moc rád, že se mi
podařilo prolomit smůlu z roku 2005, kdy
jsem v kanadském Qubecu skončil na čtvrtém
místě. A to nás ještě čekala soutěž kata tým.
Z původně přihlášených 3 týmů se nakonec
vyklubalo po dodatečném nahlášení 8 družstev.
Náš tým ve složení Martin Hermann, Martin
Sláma (Dojo Tsunami Prachatice) a David
Šenkýř (Dojo Tsunami SKP Č.Budějovice) vy-
bojoval 3. místo, když porazil tým Hong Kongu
a Španělska 2. Zvítězil malajský tým před špa-
nělským týmem 1.

Atmosféra byla fantastická a dny tvrdé
přípravy se zúročily. Ahoj Martin
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Zápis z 11. schůze rady města
ze dne 14.2.2007

� Dodatek ke smlouvě nájmu nebytových a
bytových prostor – kovárna
Rada obdržela a projednala Dodatek ke
smlouvě uzavřené mezi městem Nové Hra-
dy a Danielem Černým dne 28.7.2003 o
podnájmu nebytových a bytových prostor.
Podnájemníkem bude společnost Rožmberk
o.p.s. se sídlem Jílovice –Kojákovice 80,
která se zavazuje, že převezme veškeré zá-
vazky nájemce a bude platit nájemné přímo
majiteli objektu, to je městu Nové Hrady
v plné výši, tak jak bylo stanoveno radou
města. Nebytové a bytové prostory budou
využívány v objektu kovárny ke zřízení a
provozování stálé expozice tradičních ře-
mesel regionu a demonstrace kovářského

řemesla. Rada souhlasila s dodatkem ke
smlouvě uzavřené mezi městem Nové Hra-
dy a Danielem Černým dne 28.7.2003 pro-
nájmu nebytových a bytových prostor a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

� Žádost o řešení situace ve věci poškození
plotu
Rada obdržela a projednala žádost pana
Romana Roule, bytem Komenského 110,
Nové Hrady o vyrovnání nákladů vyna-
ložených na opravu plotu poškozeného pádem
stromu při větrné vichřici dne 18. ledna
2007. V dopise ještě upozorňuje na možnost
dalšího zničení jeho majetku vzhledem
k tomu, že část poškozeného stromu stojí i
nadále v blízkosti jeho plotu. Rada pověřila
starostu města zjištěním možnosti úhrady
vniklé škody u pojišťovny Kooperativa.

pokračování na str. 2
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� Žádost o dotaci
Rada města obdržela žádost Mysliveckého
sdružení Nové Hrady o dotaci ve výši
25.000,- Kč na nákup motoru pro loď, která
bude využívána k zajištění krmení divo-
kých kachen na rybnících v honitbě mysli-
veckého sdružení. Rada souhlasila
s poskytnutím dotace ve výši 25.000,- Kč
na nákup motoru pro loď a pověřila finanční
komisi zajištěním finančních prostředků
z rozpočtu města.

� Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Rada města obdržela žádost Základní umě-
lecké školy Trhové Sviny o poskytnutí fi-
nančního příspěvku na 4. ročník soutěže
„Novohradská flétna“, která se uskuteční
dne 18. května 2007 v Nových Hradech a 4.
ročníku „Přehlídky komorních souborů“
s termínem konání 12. října v Trhových
Svinech a Nových Hradech. Rada doporu-
čila ředitelce Základní umělecké školy
v Trhových Svinech paní Věře Kuthanové
využít možnost získání finančních pros-
tředků z grantových programů města.

� Žádost o poskytnutí finančních prostřed-
ků – jízdné
Rada města obdržela a projednala žádost
Základní umělecké školy Trhové Sviny o
poskytnutí finančních prostředků určených
na jízdné učitelů ZUŠ Trhové Sviny. Rada
vzala žádost o poskytnutí finančních pros-
tředků určených na jízdné učitelů na vědo-
mí a pověřila finanční komisi vyčleněním
finančních prostředků z rozpočtu města.

� Žádost o stanovisko – příhraniční komu-
nikace jižní Čechy – Rakousko
Rada obdržela dopis Ing. Ireny Hískové,
Plavnice 552, Kamenný Újezd – inženýrská
činnost ve stavebnictví – se žádostí o stano-
visko k plánované příhraniční silniční ko-
munikaci jižní Čechy – Rakousko. Jedná se
o opravu povrchu lesních cest a silnic III.
třídy, včetně doplnění systému odvodnění
v úseku od hraničního přechodu Nové Hra-
dy až do místa bývalé osady Stříbrné Hutě
asi 150 m od státní hranice s Rakouskem.
Paní Ing. Irena Hísková žádá o sdělení sta-
noviska k projektu vzhledem k tomu, že
město Nové Hrady je majitelem dotčených
pozemků. Rada souhlasila s přípravou pro-
jektové dokumentace k plánované příhra-
niční komunikaci jižní Čechy – Rakousko
dle přílohy.

� Rozbor hospodaření MŠ Nové Hrady za
rok 2006
Rada obdržela rozbor hospodaření Mateř-
ské školy Nové Hrady za rok 2006, a to se
schváleným rozpočtem ve výši 1 421 000,-
Kč. Hospodaření v roce 2006 skončilo zis-
kem ve výši 77 956,13 Kč a ředitelka MŠ
paní Eva Heřmanová navrhuje rozdělení
zisku a to 25 % ze zlepšeného výsledku hos-
podaření do fondu reprodukce 19489,- Kč a
do rezervního fondu 58467,13 Kč. Rada
vzala obsah dopisu na vědomí a souhlasila
s rozdělením zisku podle návrhu ředitelky
Mateřské školy Nové Hrady.

� Stanovisko k nutnosti rekonstrukce mla-
dých lesních porostů
Rada města obdržela dopis Městského úřa-
du Trhové Sviny, odbor životního prostředí
– oddělení státní správy lesů a myslivosti
k nutnosti rekonstrukce mladých lesních
porostů do 40 let skutečného věku v důsled-
ku polomů 2006. Na základě provedeného
místního šetření dne 5.1. 2007 je konstato-
váno, že mladé lesní porosty ve vlastnictví
města Nové Hrady v k.ú. Mýtiny, Byňov,
Nakolice a Vyšné byly postiženy sněhovou
kalamitou z ledna roku 2006 natolik, že re-
konstrukce těchto mladých porostů je nut-

ná. Stanovisko je podáno pro účely poskyt-
nutí finančního příspěvku na hospodaření
v lesích po roce 2006. Rada vzala obsah do-
pisu na vědomí a pověřila ředitele Technic-
kých služeb města dalším jednáním v této
věci.

� Dotazník EKO-KOM
Rada obdržela oznámení Městského úřadu
Nové Hrady, odbor životního prostředí o
vypracování dotazníku o nakládání s komu-
nálním odpadem v obci se zaměřením na
tříděný sběr. Dotazník byl vypracován na
základě výpisu z rady 7/06 ze dne
20.12.2006 a byl odeslán zpět firmě EKO –
KOM dne 1.2.2007. Rada vzala informaci
na vědomí a pověřila paní Marii Šebelovou
– ved. odboru životního prostředí dohledem
nad sběrem tříděného odpadu a jeho odvo-
zem.

� Inspekční zpráva – MŠ Nové Hrady
Rada obdržela dopis České školní inspekce,
Jihočeský inspektorát, Dukelská 23, České
Budějovice o provedené běžné inspekci vy-
konané dne 10.1.2007 na MŠ Nové Hrady.
Inspekční tým v závěru zprávy konstatuje,
že Výkaz o mateřské škole S1-01 neuvádí
pravdivé údaje, je v rozporu s údaji ve škol-
ní matrice a ředitelka mateřské školy je po-
vinna neprodleně učinit opatření k nápravě.
Rada vzala informaci na vědomí a vyzva-
la ředitelku MŠ k okamžitému zjednání
nápravy.

� Oznámení o změně hodin pro veřejnost
Rada byla seznámena s oznámením o
změně hodin pro veřejnost na poště
Nové Hrady. V uvedeném oznámení
sděluje Ing. Ján Lachkovič provedené
změny pracovní doby, a to především
zrušení sobotních hodin pro veřejnost.
Rada vzala oznámení o změně hodin
pro veřejnost na poště v Nových Hradech
na vědomí a pověřila starostu města jedná-
ním v této věci s Českou poštou, s.p. České
Budějovice.

� Výpověď nájemní smlouvy
Rada města obdržela výpověď nájemní
smlouvy na pronájem nebytových prostor –
přízemí domu čp. 45 od pana Radka Řeháč-
ka bytem Nové Hrady, ulice 5. května 68.
Nájemní smlouva byla uzavřena dne
30.1.2004 a bude ukončena s výpovědní tří-
měsíční lhůtou. Rada vzala výpověď nájem-
ní smlouvy na vědomí a souhlasila
s ukončením smlouvy za předpokladu
dodržení původních podmínek dohodnutých
ve smlouvě ze dne 30.1.2004. Rada pověřila
tajemníka zveřejněním záměru pronájmu
uvolněných prostor.

� Převzetí záštity nad 29. ročníkem Novo-
hradské číše
Rada města obdržela souhlas hejtmana Ji-
hočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka
k převzetí záštity nad 29. ročníkem meziná-
rodní taneční soutěže Novohradská číše.
Rada vzala dopis se souhlasem k záštitě od
hejtmana Jihočeského kraje pana RNDr.
Jana Zahradníka na vědomí. Rada děkuje
panu hejtmanovi za převzetí záštity nad
29. ročníkem mezinárodní taneční sou-
těže Novohradská číše.

� Upřesnění vzniklých škod
Rada města obdržela dopis Technic-
kých služeb města o upřesnění škod
vzniklých větrnou smrští ze dne
18.1.2007. Jedná se o přesnější vyčíslení
škod, protože původní informace podaná
ihned po vzniku škod byla poskytnuta
pouze neodborným odhadem. Rada vza-
la informaci na vědomí a pověřila staros-
tu města jednáním o úhradě škod
s pojišťovnou Kooperativa a.s.

� Dodatek č. 1 mandátní smlouvy
Rada projednala dodatek č.1 mandátní
smlouvy mezi městem Nové Hrady a Sta-
vební poradnou České Budějovice, souhla-
sila s dodatkem a pověřila starostu města
podpisem dodatku smlouvy.

� Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Rada města projednala dodatek č. 2 smlou-
vy o dílo mezi městem Nové Hrady a spo-
lečností SEXTA spol. s r.o Planá, souhlasila
s dodatkem č. 2 a pověřila starostu města
podpisem smlouvy.

� Příspěvek na provoz LSPP v Trhových
Svinech
Rada obdržela přehled financování Lékař-
ské služby první pomoci v Trhových Svi-
nech od Městského úřadu Trhové Sviny.
V přehledu financování jsou rozpočítány
položky na ošetření 1 pacienta a dále příspě-
vek na ostatní. Částka na ošetření občanů
města Nové Hrady a okolních osad je stano-
vena na 29.705,- Kč.Rada souhlasila se za-
placením částky 29.705,- Kč a pověřila
finanční komisi vyčleněním prostředků
z rozpočtu města.

Informace z jednání rady města
pokračování ze str. 1

Zápis z 12. schůze rady města
ze dne 28.2.2007
� Nadace Jihočeské cyklostezky – žádost o

nominaci zástupce do správní rady NJC
Rada obdržela žádost Nadace Jihočeské
cyklostezky o nominaci zástupce města
Nové Hrady do správní rady NJC. Dle zá-
kona 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních
fondech je funkční období člena správní
rady tříleté a panu Mgr. Michalu Jarolímko-
vi dochází k ukončení tohoto období v mě-
síci březnu 2007. Rada nominovala do
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
pana Mgr. Michala Jarolímka.

� Žádosti o přidělení grantu Jihočeského
kraje
Rada byla seznámena s přehledem grantů
podávaných městem Nové Hrady Jihoče-
skému kraji. Jedná se o granty: „Obnova a
restaurování štukové výzdoby a stěn
ložnice hraběnky ve II. podlaží v objektu
Buquoyské rezidence v Nových Hradech“,
„Obnova a restaurování výmaleb v míst-
nosti 2.90 (červené dekorativní malby) ve
II. podlaží Buquoyské rezidence v Nových
Hradech“, „Obnova a restaurování výma-
leb v místnosti 2.71/2.72 (fragmenty – figu-
ry, dekor, rámování) ve II. podlaží
Buquoyské rezidence v Nových Hradech“,
„Oprava kapličky Jana Nepomuckého
v Nových Hradech“. Rada souhlasila s po-
dáním žádostí a jejich spolufinancováním.
Rada pověřila paní R. Kříhovou zajištěním
podání žádostí.

� Splašková kanalizace v místní části Údolí
u Nových Hradů
Rada města obdržela a projednala dopis mi-
nisterstva zemědělství, odboru vodovodů a
kanalizací o zařazení akce „Splašková ka-
nalizace v místní části Údolí u Nových Hra-
dů“ do Programu MZe 229 310 - Výstavba
a obnova infrastruktury vodovodů a kanali-
zací. Rada vzala dopis na vědomí a pověřila
investiční odbor a starostu dalším jednáním
v této věci.

� Žádost o vyjádření vlastníka pozemku
Rada města obdržela dopis městského úřa-
du – odboru životního prostředí o prove-
deném místním šetření za účasti Ing. Bohu-
slava Švarce, odborného znalce ochrany pří-
rody a pověřeného pracovníka odboru
životního prostředí paní Marie Šebelové.
Toto místní šetření bylo provedeno dne
20.2. 2007 v obci Byňov na pozemku parcel.
č. 1406/2, k.ú. Byňov, jehož vlastníkem je
město Nové Hrady. Odborná komise konsta-
tovala, že problémové jsou dva trnovníky

pokračování na str. 2
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akáty rostoucí v těsné blízkosti čekárny.
Rada souhlasila s navrhovaným řešením
odborného znalce (pokácení tří trsů kmene
trnovníku akátu a provedení ořezu kosterní
větve u druhého trnovníku akátu ve výši
224 cm nad zemí).

� Smlouva o dílo – STŘECHY P.T.S., s.r.o.,
Kaplice
Rada města obdržela a projednala Smlouvu
o dílo zaslanou firmou STŘECHY P.T.S.,
s.r.o. Kaplice na zateplení stropu domu čp.
12 v Nových Hradech. Rada konstatovala,
že byly splněny všechny podmínky poptáv-
kového řízení provedeného investičním od-
borem MěÚ a výběrového řízení
provedeného finanční komisí a pověřila sta-
rostu podpisem smlouvy.

� Smlouva o dílo – zhotovitel Vladimír Vo-
borník a Ludvík Reindl
Rada města obdržela a projednala zaslanou
smlouvu o dílo zhotovitelů Vladimír Vo-
borník – štukatér a Ludvík Rendl – štukatér
na provedení restaurátorské opravy štukové
výzdoby a stěn ložnice v objektu Buquoy-
ské rezidence v Nových Hradech. Rada
vzala obsah smlouvy na vědomí a pověřila
starostu jejím podpisem.

� Udělení souhlasu se jmenováním tajemníka
Rada byla informována starostou města o
oznámení s udělením souhlasu ředitele
Krajského úřadu České Budějovice pana
JUDr. Luboše Průši se jmenováním tajem-
níka Městského úřadu Nové Hrady. Podmín-
kou pro jmenování do této funkce je prove-
dení výběrového řízení v souladu
s ustanovením § 103 odst. 3 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích. Po posouzení před-
ložených dokladů souhlasí ředitel Krajského
úřadu JUDr. Luboš Průša se jmenováním
pana Jaroslava Šulce do funkce tajemníka
Městského úřadu Nové Hrady k datu
1.3.2007. Rada vzala obsah dopisu na vědo-
mí a pověřila starostu dalším řízením v této
věci.

� Oznámení o ukončení pracovního poměru
Rada města byla informována ředitelem
Technických služeb města Nových Hradů o
přijetí výpovědi vedoucí kultury paní Dany
Loškové ke dni 28.2.2007. Pracovní poměr
bude ukončen 30.4.2007 uplynutím zákon-
né výpovědní lhůty. Dne 28.2.2007 bylo
vyhlášeno výběrové řízení na uvolněnou
funkci vedoucí kultury. Rada vzala infor-
maci ředitele TSM na vědomí.

� Zápis z jednání sociální komise
Rada města byla seznámena s obsahem zá-
pisu pořízeného při jednání sociální komise
ze dne 15. února 2007. Sociální komise do-
poručila přidělení bytu 0+1 v DPS Nové
Hrady panu Karlu Račákovi, bytem
Božejov 17. Komise dále doporučila přidě-
lení uvolněného bytu 1+2 Česká 79, Nové
Hrady pro Michaela Dřeva, bytem Údolí
133 a doporučila přidělení uvolněného bytu
1+1 v ulici 5. května 116/1 Nové Hrady
paní Anně Hájkové bytem Byňov 68.

� Výsledek hospodaření za rok 2006
Rada byla ředitelem TSM seznámena s vý-
sledkem hospodaření TSM N. Hrady za rok
2006. Rok 2006 začínaly Technické služby
města se ztrátou z minulých let ve výši 2,4
miliónu korun, v roce 2006 došlo k
ponížení ztráty o 900 000,- Kč. V průběhu
roku 2007 bude ředitel TSM pravidelně
čtvrtletně informovat o hospodaření TSM.
Rada doporučila vedení pokračovat v po-
stupném snižování ztrát z minulých let.

� Dohoda o zajištění financování
Rada projednala návrh dohody o zajištění
financování mezi městem Nové Hrady a fir-
mou REZIDENCE Nové Hrady a.s. ve věci

zabezpečení realizace akce: „II. etapa pok-
račování rekonstrukce a záchranných prací
na objektu rezidence Buquoyů Nové Hra-
dy“. Rada souhlasila s návrhem dohody a
pověřila starostu podpisem smlouvy.

� Dodatek č. 3 – II. etapa pokračování re-
konstrukce a záchranných prací
Rada projednala znění předloženého dodat-
ku č. 3 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. 3
připomínek a pověřila starostu jeho podpi-
sem.

� Nabídka zadavatelské činnosti dle záko-
na č.137/2006 Sb.
Rada projednala nabídku firmy TAREKA
spol. s.r.o. na komplexní zajištění zadáva-
cího řízení na zhotovitele stavby „ Splašková
kanalizace v místní části Údolí u Nových
Hradů“. Rada souhlasila s předloženou nabíd-
kou a pověřila starostu podpisem smlouvy.

� Obecně závazná vyhláška č.2/2007 stano-
vující pravidla pro pohyb psů
Rada byla seznámena Ing. L.Kasanem
s průběhem přípravy OZV č.2/2007 stano-
vující pravidla pro pohyb psů. Vzhledem
k tomu, že se problematika týká většiny
obyvatel města, navrhla rada města projed-
nání této záležitosti na veřejném diskusním
fóru. Výsledek a návrh vyhlášky bude pře-
dán ke schválení zastupitelstvu.

Zápis ze 13. schůze rady města
ze dne 7.3.2007
� Zásady čerpání příspěvku města Nové

Hrady na opravy týkající se vnějšího
vzhledu domů
Rada projednala zásady čerpání příspěvku
města Nové Hrady na opravy týkající se
vnějšího vzhledu domů. Rada provedla
upřesnění textu těchto zásad a postoupila
tento návrh k projednání zastupitelstvu.

� Osadní výbory
Rada města byla informována Mgr. Tomá-
šem Rolínkem o přípravě a průběhu návr-
hových voleb do osadních výborů. Rada
vyjádřila poděkování občanům osad za po-
moc při organizaci voleb a za účast.

� Podání námitky proti zápisu z 5. veřejné-
ho jednání zastupitelstva města Nových
Hradů
Rada byla starostou města seznámena s do-
pisem zaslaným zastupitelem Ing. P. Kří-
hou, který podal námitky k zápisu z 5.
veřejného jednání zastupitelstva. Rada kon-
statovala, že dle jednacího řádu zastupitel-
stva města Nových Hradů rozhoduje o
námitkách člena zastupitelstva proti zápisu
nejbližší zasedání zastupitelstva rozpravou
a hlasováním. Rada postoupila projednání
námitek zastupitelstvu města.

Zápis ze 14. schůze rady města
ze dne 14.3.2007
� 1. Smlouva o nájmu nebytových prostor

– Národní památkový ústav
Rada města obdržela a projednala smlouvu
o nájmu nebytových prostor – NH –
02/2007 uzavřenou mezi Národním památ-
kovým ústavem v Českých Budějovicích a
městem Nové Hrady o přenechání části ob-
jektu státního hradu Nové Hrady k občasné-
mu využití za účelem provedení svatebních
obřadů. Užívání státního hradu se sjednává
na dobu určitou, a to od 15.3.2007 do
30.11.2007. Výše úhrady se sjednává doho-
dou, a to za jeden svatební obřad v obřadní
síni za cenu 700,- Kč a za jeden obřad na
hradní zahradě za cenu 1.000,- Kč. Rada
souhlasila s obsahem smlouvy a pověřila
starostu jejím podpisem.

� 2. Nový člen komise životního prostředí
Rada projednala dopis Městského úřadu

Nové Hrady – Odboru životního prostředí
s návrhem o doplnění nového člena komise
životního prostředí, a to pana Karla Otten-
schlägera, bytem Jižní město 278, Nové
Hrady. Rada souhlasila s doplněním komi-
se životního prostředí o pana Karla Otten-
schlägera.

� 3. Žádost o prodej pozemků v k.ú. Štiptoň
Rada města byla seznámena se žádostí pana
Jana Motyčka, bytem Sídliště Míru 224,
Nové Hrady o odprodeji pozemků v majet-
ku města v k.ú. Štiptoň. Jedná se o pozemky
parc. čísel PK stp. 66 o výměře 219 m² a po-
zemek parc. číslo PK 380 o výměře 1320
m². Rada souhlasila s prodejem pozemků za
cenu 50,- Kč za 1m² a pověřila tajemníka
zveřejněním záměru prodeje na úřední des-
ce města.

� 4. Žádost o vyčlenění parkovacího místa
Rada obdržela a projednala žádost pana
Františka Hanžlíka, bytem Sídliště míru
č.p. 225, Nové Hrady o vyčlenění parkova-
cího místa za objektem č. p. 225 v Nových
Hradech na části pozemku parc. č. 809/4.
Rada vzala obsah dopisu na vědomí a pově-
řila místostarostu pana Ing. L'udovíta Ka-
sana prověřením možnosti vyčlenění parko-
vacích míst pro obyvatele domů na Sídlišti
míru.

� 5. Žádost o vydání souhlasu s výkopový-
mi pracemi
Rada města obdržela a projednala žádost
Společenství vlastníků jednotek 218, Síd-
liště míru 218, Nové Hrady o vydání sou-
hlasu s výkopovými pracemi z důvodů
plánované opravy podzemního kanalizač-
ního vedení pod účelovou komunikací za
domem č.p. 218 a travnatým pozemkem
parc. č. 809/2 v majetku města Nové Hrady.
Rada souhlasila s plánovaným překopem
pozemků dle přiložené situace za předpo-
kladu, že pozemky budou po provedené
opravě kanalizace uvedeny do původního
stavu a řádně předány správci místních ko-
munikací, tj. Technickým službám města
Nové Hrady.

� 6. Dodatek č. 3 smlouvy o dílo mezi měs-
tem Nové Hrady a zhotovitelem SEXTA
spol. s r.o.
Rada byla informována starostou města o
dodatku č. 3 smlouvy o dílo ze dne
7.9.2006, uzavřené mezi městem Nové
Hrady a zhotovitelem stavební firmou
SEXTA spol. s r.o., Planá 67. Předmět pl-
nění se rozšiřuje o objednané a odsouhlase-
né vícepráce specifikované v položkovém
rozpočtu, spojené s rozebráním a vysprave-
ním dlážděné komunikace Údolské ulice
v Nových Hradech při provádění opravy
kanalizace a odvodnění suterénu Radnice.
Rada souhlasila s dodatkem č. 3 ke smlouvě
ze dne 7.9. 2006 a pověřila starostu jeho
podpisem.

� 7. Zpráva o přijatých opatřeních
Rada města byla informována starostou
města o zprávě ředitelky MŠ Nové Hrady o
přijatých opatřeních k odstranění nedostat-
ku zjištěného při inspekční činnosti prove-
dené dne 10.1.2007. Paní ředitelka písemně
vyzvala zákonné zástupce dětí zapsaných
do MŠ k potvrzení účasti docházky dítěte.
Zástupcům dětí, kteří se odstěhovali, bylo
odesláno Rozhodnutí o ukončení předškol-
ního vzdělávání k datu 1.3.2007. Rada vza-
la obsah zprávy na vědomí.

� 8. Zápis změny do obchodního rejstříku
Rada obdržela dopis Krajského soudu
v Českých Budějovicích o provedené změ-
ně v obchodním rejstříku pro Technické
služby města Nových Hradů. Do rejstříku
se zapisuje zastupující ředitel – Jiří Haider,
Komenského 233, Nové Hrady. Rada vzala
obsah dopisu Krajského soudu v Českých
Budějovicích ze dne 12.3.2007 na vědomí.

Informace z jednání rady města
pokračování ze str. 2
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V souvislosti s blížícím se datem zániku
vybraných povolení k nakládání s vodami
k datu 1.1.2008 dle zákona č. 20/2004 Sb.,
kterým byl mj. novelizován vodní zákon
(č.254/2001 Sb.), byla v lednu 2007 zahájena
Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem
životního prostředí informační kampaň. Infor-
mační kampaň byla určena především těm
osobám, které dnes mají platné povolení k od-
běru povrchových nebo podzemních vod či
k vypouštění odpadních vod do vod povrcho-
vých či podzemních (obce, fyzické osoby pod-
nikající, právnické osoby apod.). Jejím cílem
bylo upozornit na to, že nejpozději k datu
1.1.2008 jim platnost jejich povolení zanikne
a že mají možnost požádat o prodloužení jeho
platnosti žádostí podanou do 1.7.2007 nebo
požádat včas o povolení nové.

Více informací k dané problematice je
možné získat na internetových stránkách Mi-
nisterstva zemědělství a Ministerstva životní-
ho prostředí k informační kampani. Tyto
stránky jsou průběžně aktualizovány, a proto
je nezbytné je pravidelně sledovat. Zdrojem
informací mohou být i oficiální stránky Minis-
terstva zemědělství a bezplatná infolinka Mi-
nisterstva zemědělství 800 101 197.

Často kladené dotazy:

1. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou někdy ko-
lem roku 1925. Musím žádat o nové povole-
ní?

Nemusíte. Odběr podzemní vody ze studny
vybudované před 1.1.1955 se považuje za po-
volený, nehledě na to, že v listinné podobě
žádné rozhodnutí vydáno být nemuselo. Po-
kud zároveň odběr podzemní vody slouží,
podle prohlášení odběratele, k individuálnímu
zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn.
např. k vaření, splachování WC, zalévání za-
hrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.),
považuje se odběr za povolený i po 1.1.2008 a
o žádné nové povolení není třeba žádat. Není
podstatné, zda se jedná o zásobování domác-
nosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy.

2. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou v roce
1975. Žádné povolení k odběru vody nemám.
Mám o něco žádat?

Odebírat podzemní vodu ze studny vybudova-
né po 1.1.1955 lze pouze na základě platného
povolení příslušného správního orgánu (vodo-
hospodářského orgánu, popř. dnes vodopráv-
ního úřadu). Pokud o vydání povolení nebylo
v minulosti požádáno a povolení nebylo vydá-
no, je nezbytné co nejdříve o vydání povolení
požádat pověřený obecní úřad. Jejich seznam
naleznete na těchto stránkách.

3. Jsem fyzická osoba nepodnikající a mám u
své nemovitosti studnu postavenou v roce
1995. Vše mám řádně povoleno – musím
žádat o nové povolení?

Nemusíte žádat, pokud jde o odběr určený pro
individuální zásobování domácnosti pitnou
vodou. Za odběr podzemní vody ze zdroje ur-
čeného pro individuální zásobování domác-
nosti pitnou vodou se považuje odběr
podzemní vody, u něhož je účelem nakládání
s vodami odběr vody pro zásobování domác-
nosti pitnou vodou nebo je použita jiná formu-
lace vyjadřující tento účel (uvedeno v platném
povolení k odběru podzemní vody). Není při-
tom podstatné, zda se jedná o zásobování do-
mácnosti v místě trvalého bydlení nebo jinde,
např. v místě rekreační chaty či chalupy. Po-
kud se tedy jedná o individuální zásobování
domácnosti pitnou vodou, platnost povolení
dnem 1.1.2008 nezaniká.

4. Mám jako fyzická osoba nepodnikající za-
hradu u potoka a vodou zalévám přes léto ze-
leninu. Musím mít nějaké povolení?
Pokud není k odběru povrchové vody (tj. např.
voda v potoku, v rybníku, v řece apod.)
využíváno zvláštní technické zařízení (např.
čerpadlo), ale voda je odebírána např. přímo
konví, pak žádné povolení není třeba. Pokud
je k odběru povrchové vody využíváno zvlášt-
ní technické zařízení (např. čerpadlo, trkač
apod.), pak je třeba povolení příslušného po-
věřeného obecního úřadu (vodoprávní úřad), a
to bez ohledu na množství odebrané vody.

5. Kdo je „osoba s odbornou způsobilostí“?
Za osobu s odbornou způsobilostí se považuje
fyzická osoba s osvědčením odborné způsobi-
losti podle zákona o geologických pracích a o
Ceském geologickém úradu c. 62/1988 Sb. a
vodního zákona c. 254/2001 Sb. (zejména
hydrogeolog). Jeho vyjádrení je podkladem
k vydání povolení k odberu podzemní vody,
pokud vodoprávní úrad ve výjimecných prípa-
dech nerozhodne jinak. Doporucuje se proto
pred podáním žádosti konzultovat tuto otázku
s príslušným vodoprávním úradem.

6. Je řízení o vydání nového či prodloužení
stávajícího povolení k odběru podzemní vody
zpoplatněno?
Řízení o vydání povolení k odběru podzemní
vody, k odběru povrchové vody ani řízení o
vydání povolení k vypouštění odpadních vod
do vod povrchových nebo podzemních nepod-
léhá správnímu poplatku.

7. Musím mít povolení k odběru podzemní
vody, když mám na zahradě studnu, kterou
vůbec nevyužívám?
Nemusíte. Povolení k odběru podzemní vody
by měl mít pouze ten, kdo podzemní vodu
skutečně odebírá. Pokud podzemní vodu ne-
odebíráte, nemusíte mít žádné povolení a stud-
nu nikam nenahlašujete.

8. Má pro mě nějaký význam, že budu vodu
odebírat na základě povolení vydaného pří-
slušným vodoprávním úřadem?
Nutnost mít povolení by se neměla chápat jen
jako povinnost, ale také jako ochrana svého
zdroje vody. Když tomu, kdo platné povolení
nemá, někdo v okolí strhne pramen, tak nemá

žádné dovolání. Pokud však platné povolení k
odběru podzemní vody má, má podle platných
předpisů i nárok na opatření náhradního zdro-
je vody nebo na jednorázovou kompenzaci za
to, že o vodu ve studni přišli.

9. Co mám dělat jako fyzická osoba (nepod-
nikám), pokud mám studnu po roce 1955 a
mám ji uvedenou pouze v kolaudační roz-
hodnutí k domu?

Pokud je uvedené rozhodnutí pouze kolaudač-
ním rozhodnutím Vašeho domu, měl byste ne-
prodleně požádat příslušný vodoprávní úřad,
kterým je pověřený obecní úřad, o vydání po-
volení k odběru podzemní vody z Vaší studny.
Formulář žádosti („Žádost – odběr domác-
nost“) je k dispozici na portálu nebo v listinné
podobě na vodoprávním úřadu, kde Vám
v případě potřeby s jeho vyplněním pomohou.

10. Musím mít povolení k odběru ze studny,
ze které odvádím vodu samospádem do své
nemovitosti?

Ano, musíte. Dle platných předpisů se voda ve
studni vždy považuje za vodu podzemní.
K odběru podzemní vody je vždy třeba povo-
lení příslušného vodoprávního úřadu, a to bez
ohledu na způsob, četnost či množství odebí-
rané podzemní vody.

11. Na jak dlouho se vydává povolení k odbě-
ru vody?

Vodoprávní řízení o vydání povolení k odběru
podzemní vody je vždy zahájeno k návrhu
(žádosti) žadatele, který ve své žádosti uvede
dobu, na kterou odběr podzemní vody žádá.
Časové omezení povolení k nakládání s voda-
mi je pak výsledkem vodoprávního řízení.

12. Jak mám doložit, že studna byla vybudo-
vaná před 1.1.1955?

Zjednodušeně lze říci, že k doložení stáří
může postačit např. i dokumentace ke stavbě,
u které je studna umístěna. Jako v každém ji-
ném řízení je možné k provedení důkazů užít
všech důkazních prostředků, které jsou vhod-
né ke zjištění stavu věci (tj. prokázání stáří
studny) a které nejsou získány nebo provede-
ny v rozporu s právními předpisy. Jde např. o
listiny či svědeckou výpověď.

13. Na kom v případě kontroly odběru vody ze
studny leží důkazní břemeno o stáří studny?

Úvodem je třeba uvést, že není úmyslem mi-
nisterstva zemědělství ani nižších správních
orgánů vlastníky kontrolovat či bezdůvodně
nutit dokládat nemožné. Stejně jako tomu
bylo doposud, budou pověřené orgány kontro-
lovat povolení k odběru podzemní vody pro in-
dividuální zásobování domácností pitnou
vodou pouze namátkově, popřípadě na upozor-
nění, pokud načerno postavená studna strhne
ostatním v okolí vodu. Žádné plošné kontroly
se nechystají. Důkazní břemeno v případě
event. kontroly leží na správním orgánu, ten,
pokud chce někoho postihnout za protiprávní
jednání v řízení z moci úřední, musí prokázat
naplnění skutkové podstaty deliktu.

14. Potřebuji povolení k zachytávání dešťové
vody do sudu na zalévání zahrady?

Žádné povolení k takovému zachytávání
vody nepotřebujete.

Stavební úřad informuje:
Informace k zániku platnosti vybraných povolení k nakládání s vodami

Novela vodního zákona, zákon č. 20/2004 Sb. – zánik platnosti vybraných povolení

pokračování na str. 5
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15. Jako obec máme studny pro základní
školu, hostinec, hřbitov – všechny studny
jsou vybudované do roku 1955 a žádné povo-
lení na papíře nemáme. Co dál?

S ohledem na stáří Vašich studní se mají
odběry podzemní vody z nich za povolené až
do 1.1.2008. Po tomto datu je třeba mít na od-
běr podzemní vody z nich platné povolení.
Buď můžete požádat příslušný vodoprávní
úřad (obecní úřad obce s rozšířenou působ-
ností) o prodloužení platnosti odběru podze-
mní vody z každé tzv. historické studny (tj.
vybudované do 1.1.1955) v termínu do
1.7.2007 nebo můžete kdykoliv požádat u
stejného vodoprávního úřadu o vydání povo-
lení nového. V každém případě je třeba počí-
tat i s délkou řízení (až několik měsíců) a
nedoporučuje se podávat žádost na poslední
chvíli. Optimální postup doporučujeme pře-
dem konzultovat s příslušným vodoprávním
úřadem.

16. Co musím kromě žádosti o povolení k od-
běru podzemní vody dělat, když nemám po-
volenou ani stavbu studny? Bude nařízeno
její odstranění?

Pokud vodoprávní úřad prokazatelně zjistí,
že Vaše studna byla postavena bez stavebního
povolení, a nebo Vy sám to úřadu sdělíte,
musí vodoprávní úřad zahájit řízení o odstra-
nění takové studny. V tomto řízení lze doda-
tečně takovou stavbu povolit za zákonem
stanovených předpokladů (studna není umís-
těna v rozporu se záměry územního plánová-
ní; prokáže se, že není provedena na pozemku,
kde to zvláštní právní předpis zakazuje nebo
omezuje a že není vybudována v rozporu s o-
becnými požadavky na výstavbu nebo s veřej-
ným zájmen chráněným zvláštním
předpisem). Pokud požádáte o její dodatečné
povolení a předložíte veškeré doklady jako k
žádosti o povolení její stavby, vodoprávní
úřad pravděpodobně dodatečně studnu povolí.

V případě, že vodoprávní úřad neprokáže,
že Vaše studna byla postavena bez stavebního
povolení, řízení o odstranění studny nezahájí.
Podle zákona se studna považuje za povole-
nou v případě, kdy dokumentace studny neby-
la vůbec pořízena, nedochovala se nebo není
v náležitém stavu. Jako vlastník stavby jste
pouze povinen pořídit dokumentaci skutečné-
ho provedení v přiměřeném rozsahu podle vy-
hlášky o dokumentaci staveb. Tu byste měl
uchovat po celou dobu trvání stavby, popř. ji
odevzdat novému vlastníkovi studny při změ-
ně vlastnictví. K vypracování takové do-
kumentace nepotřebujete autorizovaného pro-
jektanta. Pokud si tuto dokumentaci nepořídí-
te sám, může Vám to vodoprávní úřad nařídit
s tím, že pokud uzná, že není nezbytná úplná
dokumentace skutečného provedení stavby,
postačí pouze dokumentace zjednodušená
(pasport stavby).

Za stavební úřad Nové Hrady
Luděk Prášil

Svoz odpadu duben 2007
Technické služby oznamují termín svozu objemného domovního odpadu a železného šrotu.

Pro objemný odpad budou přistaveny velkoobjemové kontejnery, železný šrot uložte vedle kon-
tejneru tak, aby bylo při nakládání možno použít hydraulickou ruku.
V Nových Hradech budou kontejnery přistaveny v těchto místech:

� na parkovišti v Zahradní čtvrti u trafiky - pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna

� na rozcestí k rybníku Olejový - pondělí 16. dubna a úterý 17. dubna

� v Navrátilově ulici mezi domy čp. 246 a 247 - úterý 17. dubna a středu 18. dubna

� v ulici 5. května - středu 18. dubna a čtvrtek 19. dubna

V osadách budou kontejnery přistaveny v těchto místech:

� v Byňově u bývalého kravína - pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna

� na Jakuli na prostranství u hospody - pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna

� v Údolí u hasičské zbrojnice - pondělí 23. dubna a úterý 24. dubna
Kontejnerů bude na určených místech dostatečné množství.
Prosíme o dodržování pořádku v okolí kontejnerů.
Upozorňujeme, že do kontejneru je zakázáno dávat nebezpečný odpad (např. zbytky chemikálií,
léky, uhynulá zvířata, autobaterie a pod.).

OZNÁMENÍ
MěÚ Nové Hrady - odbor životního prostředí
oznamuje občanům, že proběhne hromadné
očkování psů v Nových Hradech a přilehlých
osadách v následujících termínech:
sobota 14.4.2007
• Údolí (před objektem bývalého pivovaru)

9:30 hod.-9:50 hod.
• Byňov (na návsi)

9.55 hod.-10:20 hod.
• Jakule (před Hostincem)

10:25 hod.-10:35 hod.
• Štiptoň (u autobusové zastávky)

10:40 hod.-10:50 hod.
• Nové Hrady- (radnice)

11:00 hod.-12:00 hod.
neděle 15.4.2007
• Nové Hrady- (radnice)

10:00 hod.-10:30 hod.
• Vyšné (u autobusové zastávky)

10:40 hod.-10:50 hod.
• Obora (před rekreační chatou č. 2)

11:00 hod.-11:25 hod.
• Nakolice (před objektem hasičárny)

11:30 hod.-11:35 hod.

Cena injekce proti vzteklině je při hromad-
né akci 90,- Kč, individuálně (tj. v objektu ma-
jitele psa) 110,- Kč a kombinovaná vakcinace
180,- Kč. Aplikace je hrazena majitelem psa.

Upozorňujeme, že očkování psů proti
vzteklině je povinné – zákon č. 166/ 1999 Sb.
(hlava II, oddíl I, § 4, bod f) ze dne 30. 7. 1999
o povinnostech chovatelů psů a některých dal-
ších zvířat držených v zajetí ve stáří od 3 do 6
měsíců a poté vždy jednou za rok. V případě,
že neočkovaný pes napadne a poraní člověka,
vystavuje se majitel nepříjemnému riziku
sankčního řízení.

Důležité! Prosíme nezaměňovat očkování za
akci „čipování“, tj. vybavení psa mikročipem!

V sobotu 24. března se konalo v Koželužně
setkání občanů a zástupců města, jehož cí-
lem bylo prodiskutovat témata týkající se
pohybu psů ve městě, venčení psů a způso-
bu úklidu psích exkrementů. Na tři desítky
diskutujících vyjádřilo své názory a jejich
podněty budou zapracovány do návrhu
městské vyhlášky. (viz foto)
Vedení města připravuje další podobná
setkání - příští by se mělo zabývat proble-
matikou parkování ve městě.

Stavební úřad informuje
pokračování ze str. 4
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Rozpočet města Nové Hrady na rok 2007 je schválen
Ve čtvrtek 15. 3. byl zastupitelstvem města

schválen rozpočet pro rok 2007. Završila se
tak zhruba dvouměsíční práce Finanční komi-
se Rady města, která pod odborným vedením
I. Stráské, M. Šlence a Ing. Ševčíkové připra-
vila vyrovnaný rozpočet, který na straně příj-
mů i výdajů kalkuluje s částkou 79 997 600,-
Kč. Navíc je z roku 2006 přenášen i přebytek
cca 5,8 mil. Kč, který bude sloužit jako rezer-
va pro případné neočekávané výdaje. Poprav-
dě řečeno není jednoduché se vyznat v tom
množství čísel, které se na celkově čtrnácti
stránkách objevují. Tomu, kdo se chce vyva-
rovat číselnému zahlcení, nezbývá nic jiného,
než sledovat položky s největšími částkami.

Mezi největší investiční akci patří rozhod-
ně intenzifikace čističky odpadních vod. Stav-
ba začala již v roce 2006 a do tohoto roku bude
stavba pokračovat v celkovém objemu 19 mil.
Kč. Svými vlastními prostředky se však město
bude podílet pouze ve výši 2,33 mil. Kč. Zbý-
vající finanční prostředky přijdou z již schvá-
lené dotace.

Podobně rozpracovanou akcí, dotovanou
v tomto případě z peněz Evropské unie, je i
stavební úprava sklepních prostor radnice.
V této chvíli je dokonce možné hovořit o akci
ukončené, protože 15. března došlo k předání
díla. Nyní proběhne kolaudační řízení a po na-
bytí právní moci bude hledán provozovatel
prostor, které jsou vhodné pro společenské,
kulturní, vzdělávací a restaurační aktivity.
Město pro rok 2007 plánovalo na tuto investici
3,5 mil. Kč, přičemž po vyúčtování projektu
by mělo obdržet dotaci cca 4,3 mil. Kč (jde o
součet investic v roce 2006 a 2007).

Další rozpracovanou investicí je pochopi-
telně stavební rekonstrukce a přestavba Rezi-
dence na hotelový komplex lázeňského
charakteru. Mnozí si již možná všimli, že spo-
lečnost Rezidence a.s. již nabírá pracovníky
pro provoz hotelu, tedy že v dohledné době
bude část celého komplexu otevřena pro ve-
řejnost. Přesto však mnoho práce bude ještě
muset být uděláno a mnoho peněz zajištěno.
Pro rok 2007 je možno počítat s dotací mini-
málně 9,7 mil. Kč. O dalších dotacích do této
stavby se ještě jedná a přestože situace vypadá
nadějně, nebyly tyto přísliby do rozpočtu za-
hrnuty. Jejich případné získání bude řešeno
rozpočtovou změnou.

Dotace, která rovněž není potvrzena, a o
kterou město v této době usiluje, má být
využita pro komplexní řešení dešťové a splaš-
kové kanalizace v Údolí včetně řešení chodní-
ků podél Údolské silnice. Rozpočet této
investiční akce je ve výši 9,7mil. Kč, přičemž
4,3 mil. je podíl městského rozpočtu a cca 5,4
mil. Kč by mělo přijít z ministerstva zeměděl-
ství.

Město se bude snažit v roce 2007 realizo-
vat i další investiční akce. V rozpočtu je s nimi
počítáno, ale pokud bude v průběhu roku
možnost získat na tyto akce nějaké dotační pe-
níze, nebudeme váhat a svou žádost před-
ložíme. Takto bychom rádi zajistili finanční

prostředky na opravu školních budov včetně
družiny, školní jídelny a související příjezdo-
vé komunikace, dále na přípravné práce ne-
zbytné pro zahájení další etapy výstavby
rodinných domků, na obnovu bytového fondu
města a případně i na jeho rozšíření pomocí
půdních vestaveb a v neposlední řadě i na ře-
šení chodníků a veřejného osvětlení v místní
části Jakule.

Závazkem z minulých let je výstavba bow-
lingové haly pod autobusovým nádražím.
Město v roce 2005 získalo na vyprojektování
této stavby dotaci, která však byla podmíněna
podáním žádosti do fondů Evropské unie.
Tato podmínka by měla být v letošním roce
splněna, nebo v případě nesplnění by měly být
peníze vráceny. Otázkou, kterou se tak nové
vedení nyní zabývá je, jestli nelze najít vhod-
nější umístění poblíž původně vytipované lo-
kality.

Nedílnou součástí rozpočtu jsou také pros-
tředky na provoz Technických služeb města,
mateřské školy a základní školy. Technické
služby města budou v roce 2007 hospodařit
s rozpočtem 9 milionů Kč, mateřská škola
s 1,045 mil. Kč a základní škola s téměř 3,031
mil. Kč. U základní školy je v tomto rozpočtu
zahrnut i nákup nové pánve pro školní jídelnu.

Jako každým rokem město vyčlenilo ve
svém rozpočtu finanční prostředky pro pří-

spěvky zájmovým organizacím na jejich čin-
nost. Novohradské spolky a neziskové
organizace mohly do konce ledna podat
žádost o příspěvek na svoji činnost v roce
2007. Finanční komise všechny došlé žádosti
posoudila a doporučila zastupitelstvu schválit
příspěvky v celkové částce 941 000,- Kč. Sou-
časně však konstatovala, že je třeba vést
všechny takto dotované organizace k tomu,
aby plnily závazky dané ve smlouvě o pří-
spěvku, především pak včasné vyúčtování.
Největší příspěvek obdržela Tělovýchovná
jednota, která však kromě příspěvku na svoji
činnost obdržela i příspěvek na hrazení ener-
gií v sportovní hale, kterou má ve své správě.

Kromě samotného faktu, že vznikl první
rozpočet, jehož tvorbu řídilo nové vedení
města, stojí za zmínku i to, že všichni členové
finanční komise, kteří se na tvorbě podíleli,
k této práci přistupovali konstruktivně a se
snahou, aby vznikl co nejlepší výsledek. Ne-
zbývá než si přát, aby v budoucnu tento styl
práce stále více zatlačoval do pozadí extrémně
neproduktivní a do značné míry i politicky
hloupý styl některých mluvčích z MS ODS.

Michal Jarolímek
člen finanční komise

Referát cizinecké a pohraniční
policie Nové Hrady informuje

Využívám této možnosti abych veřejnost
informoval o problematice, která souvisí
s činností našeho referátu.

Z hlediska plnění hlavních úkolů v roce
2006, a to zajišťování ochrany státní hranice
ČR, došlo celkově k snížení počtu řešených
nebo zjištěných případů nelegální migrace
v úseku našeho referátu. Tento trend byl stej-
ný také na celém území České republiky.
Úkoly byly plněny službou na hraničním pře-
chodu a přímou službou k ochraně státní hra-
nice. V průběhu roku byly aplikovány změny
zákonů a to především zákona č.326/1999 Sb.
o pobytu cizinců a zákona č.361/2000 Sb.,
který se týká provozu na pozemních komuni-
kacích a provádění tzv. bodového systému.
Nově byly také od měsíce října 2006 využívá-
ny společné hlídky s policisty Rakouské re-
publiky na území ČR a obráceně a to na
základě uzavřené mezinárodní dohody, tato
forma přímé spolupráce bude pokračovat i
tomto roce.

Ve vztahu k dalším úkolům se referát podí-
lel na dohledu při provozu na pozemních ko-
munikacích, zajišťováním dohledu na veřejný
pořádek, dále dohled na dodržování zákona
č.379/2005 Sb., tj.zákon o opatřeních k ochra-
ně před tabákovými výrobky, alkoholem a ji-
nými návykovými látkami. Zde se jedná
především o kontroly řidičů motorových vo-
zidel, kontroly mladistvých a nezletilých osob

ve vztahu k požívání alkoholu a jiných návy-
kových látek. Tyto kontroly budou prováděny
i nadále a to jak na veřejných komunikacích,
tak i v provozovnách na území města a obcí.
Chtěl bych připomenout nezastupitelnou od-
povědnost rodičů nebo zákonných zástupců
nezletilých a mladistvých osob, kterou mají
v této oblasti a že v případech zjištění poruše-
ní zákona se Policie ČR mimo jiné orgány
bude obracet také na ně.

Další oblastí naší činnosti je řešení další
trestné činnosti. Byly to především zcela nový
trestný čin „řízení motorového vozidla bez ři-
dičského oprávnění“ a také trestný čin
„ohrožení pod vlivem návykové látky, tj. říze-
ní motorového vozidla pod vlivem alkoholu
nebo jiné návykové látky“.

V průběhu letošního roku bude připravo-
ván přechod služby cizinecké a pohraniční
policie na podmínky po přistoupení České re-
publiky do tzv. schengenského prostoru, kdy
již nebude prováděna ochrana státní hranice a
nebudou již prováděny kontroly na státní hra-
nici, s předpokládaným obdobím od počátku
roku 2008. Veškeré změny a dopady na půso-
bení našeho referátu budou po přijetí konkrét-
ních opatření projednány i s Městským
úřadem Nové Hrady.

npor. Mgr. Zdeněk Chovanec
vedoucí oddělení
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Novohradská občanská společnost – jak se věci doopravdy mají
V minulém čísle Novohradského zpravo-

daje pan Ing. F. Štangl ve svém příspěvku
„Články jak pro Rádio Jerevan, aneb všechno
je jinak“ uvedl informace, které jsou ve vztahu
k Novohradské občanské společnosti neprav-
divé a tím zkreslující skutečný stav věcí.

Doslova ve zmíněném článku napsal „I on
(rozuměj M. Koželuha – poznámka autora)
zřejmě potřeboval poděkovat svým chlebodár-
cům z Novohradské občanské společnosti a z
radnice za těch pár stříbrných z projektů
NOSky a z městského projektu Novohradsko
Vás vítá.“

Proč tak mylné informace? Jde snad o ne-
znalost autora či o jeho úmysl poškodit jména
NOSky a M. Koželuha? Upřímně řečeno ne-
vím, a proto nechci a nebudu spekulovat o dů-
vodech Ing. F. Štangla. Chci pouze podat
objektivně pravdivé informace, vyvarovat se
„článků jako pro Rádio Jerevan“ a uvést tak
věci na pravou míru.

1) Pan M. Koželuh neměl sebemenší
důvod děkovat Novohradské občanské spo-
lečnosti článkem, který napsal do únorového
čísla NZ. Tento článek nijak nesouvisí s akti-
vitami NOSky. Novohradská občanská spo-
lečnost je sdružení několika občanů, které

spojuje zájem dělat prospěšné aktivity pro
Nové Hrady a okolí, a to bez ohledu na politic-

ké a jiné ideologie. Skutečnost, že se tři čle-
nové sdružení zapojili do komunální
politiky nelze brát jako důvod pro zataho-
vání NOSky do politických diskusí a sporů
ve městě. Jde o jejich soukromou věc a ostat-
ním členům sdružení nezbývá než toto jejich
počínání respektovat. Současně je nutno zdů-

raznit, že NOS nikdy komunální politickou
aktivitu svých členů materiálně ani finanč-
ně nepodporovala a podporovat nebude!
Tato nepsaná podmínka platila již v době,
když se v roce 2002 zapojil do komunální po-
litiky Vl. Hokr a tato podmínka platila i po
rozhodnutí dalších dvou členů, manželů Jaro-
límkových, zapojit se do komunálních voleb
2006. Jsem přesvědčen, že neutrální přístup
NOS je standardní a běžný. Chová se podobně
jako například TJ Nové Hrady, ZO ČSOP
Nové Hrady, Sbor dobrovolných hasičů a jiné
organizace, jejichž někteří členové jsou také
politicky aktivní, ale sama organizace se zabý-
vá nepolitickým předmětem své činnosti
(sportem, ochranou přírody, ochranou obyva-
tel a jejich majetku apod.).

2) Novohradská občanská společnost
není „chlebodárcem“ pana M. Koželuha ani
nikoho jiného. Z části se opírá o dobrovolnic-
kou činnost svých členů a z části, tam kde síly
a možnosti dobrovolníků nestačí, spoléhá na
placené pracovníky a služby dodavatelů. S
panem M. Koželuhem uzavřela Novohradská
občanská společnost v roce 2005 a 2006
smlouvu k provedení dvou odborných úkolů.
Prvním úkolem bylo vytvoření textu a grafic-
kého návrhu pro publikaci První tři. Druhým
úkolem pak bylo provedení dotazníkového
průzkumu mezi zemědělskými podnikateli
v mikroregionu Sdružení Růže. V obou přípa-
dech pan M. Koželuh odvedl kvalitní práci a
za tuto práci mu bylo zaplaceno. Šlo o zcela
běžný obchodní vztah, kdy za konkrétní vý-
sledek byla vyplacena konkrétní odměna.

Abychom byli upřímní, musíme na druhé
straně přiznat, že jsme v poslední době trochu
opomíjeli nutnost informovat v Novohrad-
ském zpravodaji o činnosti našeho sdružení.
Tím jsme tak dali prostor pro vznik podo-
bných spekulací. Vnímáme to jako dluh a pro-
to bychom v dalších číslech postupně
představovali naši současnou činnost.

za Novohradskou občanskou společnost
Ing. Lukáš Šácha, předseda sdružení

Splašková
kanalizace?!

Pánové Ing. P. Kříha a Ing. F. Štangl se ve
svých článcích (Byly informace o splaškové
kanalizaci skutečně utajované? a Články jak
pro Rádio Jerevan, aneb všechno je jinak)
zřejmě snažili kromě jiného naznačit, že jsem
zneužil funkce člena rady města ve svůj osob-
ní prospěch při prosazování projektu položení
veřejné kanalizace v části Údolí u Nových
Hradů. Sami však v zápětí ve svých příspěv-
cích vysvětlili, že celý projekt připravili a do-
táhli do takového stavu, že nové vedení města
se již s uvedeným projektem nemusí v podsta-
tě zabývat. Tak nevím.

Samozřejmě, že v případě vybudování ve-
řejné kanalizace budu zvýhodněn, ale pouze
v takové míře, jako jsou oba pisatelé. Předpo-
kládám totiž, že jsou jejich domácnosti na ve-
řejnou kanalizaci již připojeny. Přeji jim to a
nemám sebemenších důvodů si danou skuteč-
nost ověřovat.

Zůstává tedy pouze jediná otázka. Proč
pan Ing. Štangl uvedený projekt celé příprav-
né období podporoval, ale nyní jej doporučuje
odložit? I na tuto otázku nám zřejmě již pos-
kytl vyčerpávající odpověď. Nedoporučuje
odkanalizování části Údolí u Nových Hradů
s cca 30 stálými obyvateli náhodou z důvodu
– jak sám píše – přesto, nebo právě proto, že
mezi ně patří člen rady města?

Mgr. Tomáš Rolínek

Neodpověď
V minulém čísle NZ stačilo Ing.Štanglovi

několik málo řádek, aby mě nejen osobně ura-
zil, ale také obvinil z velmi závažného, v pod-
statě trestně postižitelného chování.

Přemýšlel jsem, jak reagovat. Podat trestní
oznámení? Podrobně vysvětlit, jak se ve sku-
tečnosti věci mají?

Nejraději bych nereagoval vůbec. Ostatně
diskuse s Ing. Štanglem tak jako tak možná
není. Jaký význam vůči mému článku o tom,
že MS ODS škodí městu a straně, má informa-
ce Ing.Štangla, že píši jak Jiřinka Švorcová?
Co ta má s naším sporem společného? A je na
Nových Hradech kromě Ing. Štangla ještě ně-
kdo, komu můj článek tak připadal? A jak
mám odpovědět, když Ing. Štangl, přirovnav
mě k p.Švorcové, na mou adresu o malý kou-
sek dál sám použije větu, kterou téměř přesně
řekla právě p.Švorcová? A jen tak na okraj.
Paní Švorcová se nejmenuje Jiřinka, ale Jiři-
na. Tato zdánlivá maličkost ukazuje, jak
Ing.Štangl přistupuje ke svým oponentům –
bez jakékoli elementární slušnosti. Píše snad
někdo z nás o Ing. Štanglovi jako o Frantíkovi?

Ing.Štangl mi soustavně podkládá totalitní
manýry a vytváří dojem, že jsem byl s tímto
režimem nějak spojen. Sám sebe pak nepřímo
staví do role disidenta. Navrhuji vám, pane
Ing. Štangle, dohodu. Vy napříště od těchto
praktik upustíte a já věc uzavřu s tím, že jsem
nikdy nebyl v KSČ, že jsem se nijak nepodílel
na jakýchkoli perzekucích totality a vy, že jste
nikdy ani vzdáleně nebyl disident. V případě,
že mi budete nadále podsouvat totalitní minu-
lost a sám se budete stavět do role bývalým
režimem štvaného zásadového pravičáka,

budu donucen vysvětlit své a vaše chování za
totality podrobněji.

Ing. Štangl vznesl na mou adresu a zcela
jasně v této souvislosti i na adresu vedení rad-
nice a Novohradské občanské společnosti
závažná obvinění. Mám je vyvracet?

Přistoupím-li na pravidla Ing. Štangla, že
on mě bez důkazů libovolně obviní a já se ná-
sledně budu zpovídat a obhajovat, přistoupím
na princip, že lhář určuje pravidla hry. A tak to
být nemá. To bych se příště mohl dočkat obvi-
nění, že jsem byl donašečem STB, že po ho-
rách chodím proto, abych za peníze převáděl
utečence a že ve sklepě vyrábím drogy. A také
bych měl pak být povinen se omlouvat obča-
nům, a pokoušet se snášet důkazy, že to není
pravda?

Bohužel ale existuje rčení Není šprochu,
aby nebylo pravdy trochu. Podle něj jakákoli
nehorázná lež obsahuje alespoň část pravdy.
Není to tak. Lež, i když se pravdě zvenčí sebe-
víc podobá, zůstává pouhou lží.

Ostatně teď, ve dvě hodiny v noci, se mi
honí hlavou bláznivé myšlenky. Když je na-
hodile posbírám a napíši třeba, že Ing. Štangl
rozkrádá majetek kraje a obce, že bere úplat-
ky, že uzavírá nevýhodné smlouvy, trhá mou-
chám nožičky a opilý přejel chodce, kterého
má doma v mrazáku, tak to také hned bude
pravda? Ukážete nám váš mrazák?

Není přece šprochu, aby nebylo pravdy
trochu!

Ing. Štangl chtěl urazit mě, současné vede-
ní radnice a lidi kolem NOS. Podařilo se mu to
ne proto, že by měl pravdu, ale pro podlost
jeho útoku. Nejde ale jen o slova a články, kte-
ré možná zvedají náklad Zpravodaje. Ing.
Štangl je velmi vlivný a mocný muž a určitě

pokračování na str. 8
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O co vlastně jde?
Po přečtení posledních článků v Novo-

hradském zpravodaji jsme se (a asi nejenom
my) nestačili divit. Někteří spoluobčané nám
zase říkají, že by se prý naopak divili, kdyby
se od některých autorů dočetli něco jiného.
Na adresu některých padly i výroky pocháze-
jící z klasiky české literatury a filmu o vojáku
Švejkovi „…pane vachmajstře, vy jste ale
hlava“.

Představení části zastupitelské opozice tra-
dičně okořeněné napadáním, urážkami a po-
učováním bylo opět „(ne)konstruktivní a
(ne)progresivní“ podle v minulosti nahlášené-
ho hesla „vše pro Novohradsko“.

Novohradský zpravodaj a situaci ve městě
sledují i novohradští spoluobčané, kteří i člán-
ky v NZ komentují po svém. A jaký je jejich
názor? Radí nám, abychom tu snůšku napadá-
ní, poučování a kárání ignorovali. Občané se
v podstatě shodují v tom, že „někteří“ prostě
nepřekousli, že jim byla voliči ve volbách ode-
jmuta pomyslná hračka, o které si mysleli, že
je jednou pro vždy jejich…

Asi si to myslel a myslí i jeden aktivní do-
pisovatel, který se sice jaksi neuchytil ve vlast-
ní vísce, ale jinak ví nejlépe, jak to dělat v té
sousední. Proč ne, pomocná ruka je vždy víta-
ná, již ze slušnosti se host neodmítá. Byla to ale
pomocná ruka nebo spíše ruka vedená vším ji-
ným než snahou o pomoc, natož o slušnost?

Rukavici hozenou přes NZ některými
představiteli opozice zvedat nebudeme. Už
její hození bylo nekorektní a nehráčské. Je
možná obvyklé ve vysoké politice, ale myslí-
me si, že do novohradské komunální politiky
nepatří. Tady bychom měli mít všichni stejný
cíl – rozvoj města a jeho osad.

Hlavním tématem MS ODS se stalo výbě-
rové řízení na tajemníka. V minulosti nás tato
strana přesvědčila, že je sama expertem na po-
dobné akce, dělala velké chyby, vítězily různé
zájmy nad odborností, ohýbány byly ne záko-
ny ale hlavně morálka. A teď se o to více snaží
ta samá strana „nachytat“ současného starostu
při nějakém pochybení. A přitom se nestalo
nic jiného, než to, že byl zvolen někdo, kdo
není zrovna blízký ODS.

Současný starosta je napadán hlavně za to,
že své zákonné kroky nadstandardně takzvaně
sichroval (konzultoval s radou města), aby
všechno proběhlo jó v pořádku. Na dotazy za-
stupitelů vždy odpovídal a nebál se přiznat i
některé drobné chyby, které většinou ani sám
nezavinil. Ano, i chybičky se můžou a mohly
vloudit, ale podstatu čistoty a nepodjatosti to-
hoto výběrového řízení zpochybnit nelze. A
obviňovat z nekalého či postranního úmyslu
už vůbec ne.

Naopak bylo od počátku snahou starosty
vytvořit všem rovné podmínky a umožnit ne-
stranné rozhodování jednotlivým členům vý-
běrové komise. Také proto se při jednáních
výběrové komise nikdo nebál veřejně říct svůj
názor.

Důkazem zákonného průběhu výběrového
řízení je i souhlas ředitele krajského úřadu se
jmenováním tajemníka městského úřadu, kte-
rý byl vydán po předložení všech podkladů
k celému konkurzu.

Pokračující napadání starosty a výhrůžky
ze strany opozice dávají najevo, že i nadále
bude tato otázka ještě dále řešena nejen v NZ.
My však na základě dostupných informací
plně vyjadřujeme podporu starostovi i nově
jmenovanému tajemníkovi. S naší podporou
mohou počítat i všichni další zaměstnanci
městského úřadu, kteří chtějí poctivě a zodpo-
vědně pracovat. Věříme, že budou všichni do-
hromady i nadále dobře zvládat nelehké úkoly,
které jsou na ně kladeny. A věřte, že jsme při-
praveni podrobit i jejich případné chybné kro-
ky kontrole i opodstatněné kritice.

Závěrem bychom chtěli vyjádřit naději, že
povolební emoce postupně opadnou a že se
síly všech napnou ke snaze o rozvoj města a
osad tak, jak po tom občané volají. Na posled-
ním veřejném zasedání zastupitelstva to trefně
vyjádřila paní Badošková, která se vlastně je-
nom zeptala, zdali ještě zůstávají někteří za-
stupitelé normálními lidmi, zda jim jde o Nové
Hrady, plnění zastupitelského slibu, nebo už
jsou prosáknuti pouze a jen stranickými záj-
my. Budoucnost ukáže, zda zastupitelé dokáží
spoluobčanům na tuto otázku odpovědět –
v klidu a s občanskou rozvážností. K tomu
nám přejeme hodně zdaru.

Ing. L'udovít Kasan a Leoš Brychta
(zastupitelé za ČSSD)

není zatížený svědomím a pamětí. Jeho vý-
hružky tedy musíme brát vážně. Pokud se
hned po volbách chlubí, že řádně zvoleného
starostu města dostane z funkce, pokud roze-
sílá na nadřízené instituce a do médií výzvy
k odstoupení starosty, je věc vážná. Jak asi
nové vedení radnice může pracovat, jak je
věci neznalými úřady a partnery přijímáno?
Vždyť přece Ing. Štangl, mocný a všehos-
chopný Ing. Štangl, napsal, že tam Hokra ne-
nechá.

Mimochodem, přátelé z ODS (jsem také
ódeesák, nezapomeňte!), pamatujete si, že by
dříve někdo z opozice tímto způsobem vedl
kampaň k odstoupení starosty Ing. Štangla?
Za sebe mohu říci, že jsem o to nikdy neusilo-
val, vždy jsem respektoval, že Ing.Štangl je
řádně zvolený starosta.

Ale zpět k paměti Ing. Štangla. Že když
v místostarostování pana Šlence spatřovalo
MS ODS návrat před rok 89, zapomnělo, že
mu týden před tím za povolební spolupráci
Ing.Štangl nabízel funkce na radnici, jsem už
psal. A já mám podobný zážitek, téměř
úsměvný v souvislosti s mým právě objeve-
ným jidáštvím. Zhruba před rokem byl v NZ
článek a snad dokonce i fotka, jak Ing. Štangl,
Mgr. Hokr a já v Brně na veletrhu Regiontour
představujeme na hlavním podiu oficiální
projekt Jihočeského kraje, projekt První tři,
projekt, který realizovala Novohradská ob-
čanská společnost a v jehož rámci byla vydaná
kniha, kterou jsem napsal a kterou Ing. Štangl
v Brně pokřtil.

Kdyby byl čas na žerty, napsal bych: No,
to jsme si od vás, kmotře, nezasloužili!

Můj první článek byl o způsobu jednání
MS ODS. Pánové Štangl a Lošek se chovají,
jakoby jim někdo ukradl volební vítězství.
Ale ODS na Nových Hradech volby nevyhrá-
la! A nemusím být politický analytik, abych
mohl najít důvody. Vedle toho dlouhodobého,
tedy chování ODS k občanům, to byla zejmé-
na špatně sestavená volební kandidátka.
Ing.Štangl, jako její lídr, bývalý starosta a
držitel všech svých funkcí a konexí, téměř ne-
prošel do zastupitelstva a má ze všech zastupi-
telů ODS nejslabší mandát! To znamená, že
ho nechtěli ani vlastní voliči ODS! Troufám si
tvrdit, že kdyby se v minulých volbách na

kandidátce ODS objevil jako lídr důvěryhod-
nější člověk než Ing.Štangl, dopadly by volby
jinak. MS ODS na Nových Hradech by tedy
měla přestat spílat vítězným stranám a vážně
se zamyslet, jak dál. Buď bude nadále sloužit
pánům Štanglovi a Loškovi k jejich sebepre-
zentaci, a pak ji podle mého nečeká žádná
dobrá budoucnost, nebo se změní v normální
demokratickou organizaci. Pak je ale otázkou,
zda je to s uvedenými pány vůbec možné.

V zájmu pravdy musím přiznat, že MS
ODS neuráží jen cizí voliče, ale také své.
„Zoufalí občané se nás ptají, zda hrozí návrat
Nových Hradů do doby totality“, nějak tak
znělo první povolební vyjádření MS ODS.
Doporučuji Ing. Štanglovi, aby tyto vyděšené
spolustraníky naložil do své stříbrné oktávie a
zajel s nimi do nedaleké Horní Stropnice. Přes-
tože tam mají starostu z KSČM, uvidí pros-
perující obec, po jejímž náměstí nechodí
lidové milice, nenastalo vyvlastnění soukro-
mého vlastnictví, z oken radnice nevisí rudé
prapory. Dokonce tam platí stejná ústava
jako ve zbytku republiky. Osobně si ale
myslím, že si ty vyděšené spoluobčany MS
ODS vymyslelo. Takhle hloupí my lidé na
Hradech nejsme.

Vy, kteří jste byli na veřejném zasedání za-
stupitelstva 15.3. víte, že Ing. Štangl trvá na
svém obvinění, že jsem výzvu, aby se MS
ODS chovala slušně a neškodila městu a stra-
ně napsal „abych se odvděčil svému chlebo-
dárci za pár stříbrných.“

Bohužel jsem se nezeptal přítomných zastu-
pitelů za ODS, paní Pospíšilové a pana Strnada,
zda stanovisko Ing. Štangla je oficiálním stano-
viskem MS ODS i jejich osobním stanoviskem
a zastupitele za KDU-ČSL, pana Alberta, zda
shledává Ing. Štangla, s ohledem na jeho člán-
ky v NZ, slušným člověkem.

Tito zastupitelé se tedy nemuseli na místě
před občany vyjádřit. Mohu je požádat, aby
tak nyní v klidu učinili formou, kterou sami
uznají za vhodnou? Děkuji.

A abych svou neodpověď uzavřel jasným
postojem:

Prohlašuji, že Ing. Štangl, bývalý starosta,
současný zastupitel obce, krajský radní a ředi-
tel tuším krajské agentury cestovního ruchu
(omlouvám se, nepochybně jsem na mnoho
dalších funkcí zapomněl) je lhář, škodí městu
Nové Hrady a Občanské demokratické straně.

Milan Koželuh

Neodpověď
pokračování ze str. 7



Na návštěvě u dinosaurů
19. února jsme se se spolužáky z 3. a 5. tří-

dy zúčastnili exkurze „Návrat dinosaurů“.
Ráno jsme vyrazili autobusem do Českých

Budějovic.Autobus nás zavezl až před Výsta-
viště, které se na několik dnů proměnilo v di-
nosauří park.

Paní učitelka nám zakoupila vstupenky.
Nejprve jsme s brýlemi na nose zhlédli film o
vzniku Země. Během promítání se nám zdálo,
že jsme přímo ohrožováni padajícími kameny
nebo že na nás útočí obrovská vážka.

Když film skončil, vrátili jsme brýle a vyda-
li se za dinosaury. Překvapilo nás, že se někteří
dokonce hýbali. Všechny jsme si dobře pro-
hlédli, někteří z nás i vyfotografovali. Potom
jsme vyšli z pavilonu. Ještě jsme stačili nakou-
pit drobné dárky pro rodiče a sourozence.

Zpáteční cesta rychle uběhla, protože jsme
si měli o čem vyprávět. Za dopoledne nám
pěkně vyhládlo, a tak ještě honem na oběd do
školní jídelny a pak hurá domů. Žáci 3.A
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Kauza tajemník
V minulém NZ si mohli občané přečíst článek MS ODS ohledně vý-

běrového řízení na tajemníka městského úřadu. Někteří to ani nenazý-
vali článkem, ale snahou o veřejnou popravu či hon na čarodějnice.

Chápu kontrolní úlohu opozice, neberu jí ani právo veřejně kritizo-
vat, překvapuje mě však změna stylu, jak vše probíhá. Když jsem měl
já osobně v loňském roce pochybnosti ohledně konkurzu na ředitelku
MŠ, šel jsem nejprve za bývalým starostou a ptal jsem se na věci, které
mi nebyly jasné. Následně jsem zašel za dvěma členy výběrové komi-
se, abych měl mozaiku názorů ucelenější. Teprve potom jsem veřejně
prosřednictvím NZ prezentoval svůj pohled na věc, ve které jsem byl
několikrát žádán o vysvětlení od mnohých občanů.

Postup MS ODS je odlišný. Není důležité zjišťovat informace, bo-
hatě postačují dohady a hlavně není důležitý obsah, ale forma sdělení.
Nešlo o to dobrat se reálného průběhu výběrového řízení, ale ukázat,
kdo je dobrý a kdo zlý resp. hlavně ten zlý…

MS ODS proto svůj článek nezaslalo pouze do NZ, ale také regio-
nálním a celostátním deníkům, kopii dostal též jeden z účastníků kon-
kurzu a dále byl tento článek odeslán i na Krajský úřad a členům ODS
v regionu včetně pana hejtmana.

Ani zde neupírám nikomu právo informovat, nemohu se však ubrá-
nit dojmu, že šlo o jakousi formu žalování. A podobně to chápali i ně-
kteří novináři, kterým se tento text dostal na stůl a kteří se mě
dotazovali, proč volí místní ODS podobné cesty prezentace.

Průběh výběrového řízení by se dal popisovat na mnoha stránkách.
Nebudu tak činit, protože není důvod něco speciálního vysvětlovat. Za
nejdůležitější osobně považuji to, že se mohu (stejně jako ostatní členo-
vé výběrové komise) oběma kandidátům i po konkursu podívat do očí.
Nikoho jsme neznevýhodňovali, neprosazovali a v celém průběhu jsme
se snažili, aby byl výběr co nejtransparentnější. Paradoxně tato snaha

vede k tomu, že jsou některé kroky zpochybňovány (i to však beru jako
pozitivní ponaučení do budoucna). Výběr vhodného kandidáta nebyl
jednoduchý, přesto však výběrová komise dala jasné doporučení.

Jmenování tajemníka podléhá souhlasu ředitele Krajského úřadu.
Po přečtení článku MS ODS jsme byli vyzváni, abychom předložili
veškeré dokumenty o průběhu výběrového řízení. Krajští úředníci vše
překontrolovali a výsledkem bylo, že jsme obdrželi oficiální souhlas
ke jmenování pana Jaroslava Šulce do funkce tajemníka MěÚ Nové
Hrady.

Vedoucím odboru legislativy a vnitřních věcí jsme byli upozorněni
na některé procedurální chyby, které vyplynuly z naší neznalosti a pře-
míry snahy o transparentnost celého řízení. Výsledné povolení ke jme-
nování však jasně potvrdilo, že konkurs proběhl dle zákona.

K situaci popisované panem Loškem ohledně právní nejistoty obča-
nů města musím konstatovat, že pan Šulc do udělení souhlasu ředite-
lem KÚ žádné právní úkony nečinil. V této souvislosti musím
zopakovat i názor z úvodu tohoto článku – je škoda, že v momentu, kdy
měli někteří zastupitelé a činovníci ODS pocit, že se město ocitá
v právní nejistotě, řešili tuto věc rozesíláním článků po médiích a kraji
na místo toho, aby celou věc diskutovali s vedením města. Nikdy jsme
netvrdili, že jsme neomylní, a případným podnětům se nebráníme.
Myslím si, že je lepší, když kdokoliv přijde se svým podnětem na rad-
nici, než abychom věc řešili přes noviny. Tento postup možná nepřeje
politickým hrám, ale určitě je dobrý pro město. A pokud byl takovýto
postup možný v minulém volebním období, nevidím důvod, proč by
tomu nemohlo být i v tom současném.

Závěrem mého článku mi dovolte, abych vyjádřil naději, že dohady
kolem výběrového řízení nevezmou panu Šulcovi chuť a elán do jeho
práce. Funkce tajemníka městského úřadu je velmi důležitá pro chod
úřadu i celého města, přeji tedy touto cestou panu Šulcovi, aby se mu
v jeho práci dařilo a aby s jeho prací byli spokojeni především občané
našeho města. Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Návštěva poslance
parlamentu ČR

Dne 1. března 2007 navštívil město
Nové Hrady poslanec parlamentu ČR za
KSČM RSDr. Petr Braný. V doprovodu
předsedy ZO KSČM Nové Hrady Františ-
ka Leštianského a 1. místostarosty Miro-
slava Šlence navštívil radnici, kde byl
přijat starostou města Mgr. Vladimírem
Hokrem.

Poslanec Petr Braný se zajímal, jak se
rozvíjí spolupráce povolebních koaličních
partnerů a jaké jsou problémy a plány měs-
ta v dalším období. Informoval zúčastněné
o některých otázkách práce parlamentu a
jeho výborů, zejména těch, kterých je čle-
nem. Informoval o možnostech vzájem-
ných styků a možnosti pomoci.

Pan starosta seznámil poslance Brané-
ho s některými problémy města a plány do
budoucna. Požádal o zprostředkování kon-
taktů na další poslance, kteří mohou po-
moci v řešení plánovaných akcí při
naplňování volebních programů koalič-
ních partnerů.

Na závěr své návštěvy se poslanec Bra-
ný seznámil s průběhem prací na rekon-
strukci Rezidence přímo na místě.

František Leštianský
předseda ZO KSČM

PYTHAGORIÁDA 2007
Jediným úspěšným řešitelem uvedené matematické soutěže byl žák sedmého ročníku To-

máš Frdlík, který vyřešil správně devět úloh. Tomáš si tak může poměřit své schopnosti se
svými vrstevníky i v okresním kole.

Školního kola se zúčastnilo celkem čtrnáct žáků naší základní školy. Sedm žáků ze šesté
třídy (vyučující Mgr. Kříha) a sedm žáků ze sedmé třídy (vyučující Mgr. Hokr).

Žáci měli za úkol během šedesáti minut vyřešit patnáct úloh. Za každou správně vyřeše-
nou úlohu získali žáci jeden bod. Úspěšným řešitelem školního kola se stal každý soutěžící,
který získal devět a více bodů.

Všem účastníkům vyslovujeme pochvalu, protože se soutěže zúčastnili dobrovolně a ve
svém volném čase. Rovněž jejich pracovní nasazení bylo veliké, i když úspěšnost řešení ne-
byla již tak výrazná. Mgr. Rolínek
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Spolupráce Akademického a univerzitního centra
v Nových Hradech s Gymnáziem Trhové Sviny

AUC Nové Hrady si dalo za cíl (samozřej-
mě kromě vědecké a pedagogické práce)
ovlivňovat zájem studentů středních škol o
přírodovědné obory už od nejnižších ročníků.

Proto v roce 2005 nabídlo spolupráci
nejbližšímu podobnému zařízení – Gymnáziu
v Trhových Svinech. Z grantu EUROSCITAL-
SCOUT 6. rámcového programu Evropské
unie gymnázium obdrželo pro svoje potřeby
3000 �, které využilo na zaplacení exkurzí stu-
dentům, na odměny učitelům, kteří se účastnili
společných akcí jako pedagogický dozor
apod.

Studentům i pedagogům jsme nabídli celou
řadu přednášek našich odborníků z oblasti
chemie, fyziky i biologie, připravili pokusy,
které si děti mohly samy vyzkoušet a umožnili
jsme studentům návštěvu vědeckých pracovišť
na zámku v Nových Hradech – např. laserové
laboratoře.

Protože jsme se setkali s kladnou odezvou,
v roce 2006 jsme na započatou spolupráci na-

vázali a pro zpestření výuky jsme vymysleli
další akce. Pro studenty sekundy a tercie jsme
připravili zábavné pokusy z chemie, které si
mohli provést během vyučování. Dvě říjnová
odpoledne, věnovaná fyzikálním pokusům,
jsme se snažili studentům nižších ročníků gym-
názia dokázat, že i fyzika může být zábavná.

Naši vědečtí pracovníci si připravili odbor-
né přednášky, které se týkaly problematiky fo-
tosyntézy, vlnové optiky, laserů, geologie
apod. a doplňovaly tak probíranou látku, pří-
padně ukazovaly problematiku z jiných úhlů
pohledu.

Umožnili jsme studentům kvinty exkurzi
do technologického inkubátoru v Nových
Hradech, kde se mohli seznámit s tím, jak fun-
guje bioreaktor, jak pracují a k čemu slouží
zde používané unikátní solární kolektory,
mohli nahlédnout do velmi dobře vybavené
krystalizační laboratoře nebo do laboratoře
tkáňových kultur, kde se zkoumá biokompati-
bilita materiálů, potřebných v medicíně. Navíc
si mohli studenti vyzkoušet práci laborantek
nebo vědeckých pracovníků a připravit si
vzorky pro mikroskopování.

Další dvě exkurze, jedna do laboratoře fo-
tosyntézy a druhá do laboratoře tkáňových
kultur, byly zajištěny pro zájemce z primy až
kvarty, kteří projevili zájem o práci s mikro-
skopem. Našeho vědeckého pracovníka z la-
boratoře tkáňových kultur nadchl zájem
studentů natolik, že je ochoten jezdit za stu-
denty na gymnázium a naučit je základy mik-
roskopování.

Pro studenty se zájmem o biologii a geolo-
gii jsme uspořádali exkurze s odborným vý-
kladem v okolí Trhových Svinů a v Terezině
údolí u Nových Hradů.

S vedením školy bylo dohodnuto, že peda-
gogickou praxi doktorandi AUC mohou pro-
vádět na gymnáziu. Na podzim nastoupil
jeden z nich na výuku ITV.

Akademické a univerzitní centrum každo-
ročně pořádá Letní akademické kurzy pro stu-
denty středních škol z celé republiky. Za
posledních 6 let jimi prošlo více než 200 stře-
doškoláků. V těchto kurzech studenti přede-
vším pracují na vlastních projektech v rámci
výzkumné práce Ústavu fyzikální biologie Ji-
hočeské univerzity, Ústavu systémové biolo-
gie a ekologie Akademie věd České republiky,
Mikrobiologického ústavu AVČR v Třeboni a
Ústavu molekulární biologie rostlin AVČR.
Probíhají též exkurze na vědecká pracoviště
v jižních Čechách a série večerních přednášek.
V posledních dvou letech se Letních akade-
mických kurzů účastnili také studenti Gymná-
zia Trhové Sviny.

Ve spolupráci s AUC získalo na konci roku
2006 Gymnázium Trhové Sviny grant „Inten-
zivním zapojením informačních technologií
do výuky k modernizaci ŠVP ZV na Gymná-
ziu Trhové Sviny“ ve výši asi 635 tis. Kč z Ev-
ropských strukturálních fondů. Díky tomuto
grantu se modernizuje výuka na gymnáziu
v oborech rozhodujících pro budoucnost jeho
absolventů.

V tomto roce se od března zase rozbíhá
program přednášek a akcí.

Mgr. Naďa Štysová
Akademické a univerzitní centrum Nové Hrady

Mezinárodní hudební tábor – Nové Hrady 2007
Pod záštitou Ing. Bc. Marie Hrdinové,

členky Rady KÚ JK
4.8. – 18.8.2007 - smyčcové nástroje

Komu je určen – zaměření
� A – rodiče s dětmi – začátečníci

� B – pokročilí hráči

� C – budoucí profesionálové - sóloví i ko-
morní hráči

� D – zájemci o orchestrální hru
Věk nehraje roli, konzultace mohou probí-

hat v jazyce českém, německém, anglickém,
ruském i v jazycích severských. Korepetitor
bude k dispozici.

Lekce budou probíhat ve Státním hradu,
kde má sídlo ZUŠ, která nabízí vhodné pros-
tředí a zázemí. Úplný notový materiál si přive-
ze účastník s sebou.

Ubytování i stravování je zajištěno v kláš-
teře Sv. Petra a Pavla v Nových Hradech ve 2
– 7 lůžkových pokojích. Cena plné penze –
171 Kč dospělí, 115 Kč dítě. Další možnost
ubytování se nabízí v penzionech a soukromí
s možností použití kuchyňky. Ceny za ubyto-
vání se pohybují od 150,- do 300,- Kč za oso-
bu a den. Termín si určí každý zájemce dle
svých časových možností v rozmezí 4.8. –
18.8.2007. Kapacita je omezená, proto nevá-
hejte a zasílejte, prosím, přihlášky co nejdříve
a nezapomeňte uvést své zaměření.

Závazné přihlášky doručte s kopií dokladu
o platbě do 30.4.2007- déle nelze rezervovat
ubytování.

Poplatek- denní taxa - kurzovné
pro aktivní účastníky – 280 Kč, pro pasivní
účastníky – 80 Kč, doprovod – zdarma

Platba

• Bankovním převodem na č.ú.
6122760267/0100, VS - datum nar. účastníka

• Složenkou na adresu: ZUŠ, Sokolská 1052,
37401 Trhové Sviny, na zadní stranu napiš-
te datum narození a datum pobytu

• Hotově v kanceláři školy

Lektoři
• Housle, viola, komorní soubory

Prof. Jan Vacek ČR
Mgr. Tuula-Sivula –Vacek Finsko, ČR
Kristian Vacek dipl.um. Finsko, ČR

• Violoncello
Prof. František Pišinger ČR
(pokročilí a komorní hra)
Blanka Dašková ČR ( začátečníci)

• Kontrabas
Prof. Miloslav Gajdoš, ČR

• Klavírní spolupráce a komorní hra (klavír)
Šárka Dudová
Alena Janoušková

Koncerty účastníků tábora - podle zájmu
účastníků
• koncertní sál ZUŠ - sólisté pátek 11.8., úte-

rý 14.8., čtvrtek 16.8.
• obřadní síň St.hrad – komorní soubory stře-

da 15.8.
• koncertní sál zámek – závěrečný koncert

orchestru pátek 17.8.

Program v době volna - možnosti
Návštěva kulturních a přírodních krás
v N.Hradech a okolí, hry.
Nové Hrady – hrad, zámek, kostel, klášter,
koželužna, kovárna, hrobka rodu Buqoy, tvrz
Cuknštejn, Terčino údolí…
Třeboň – 20 km – zámek, klášter, historické
centrum, Schwarzenbergská hrobka…
Jindřichův Hradec – 50 km
Český Krumlov – 50 km

Možnost nákupu notového materiálu

Vážení rodiče, živnostníci, spoluobčané,
mateřská škola nutně potřebuje pomoc při opravě dřevěných zahradních altánků a je-
jich pokrytí střešní krytinou. Prosíme nabídněte nám svou dobrovolnou či profesionál-
ní pomoc, zprostředkujte kontakt s řemeslníky. Za každou informaci, spolupráci a Váš
zájem předem děkujeme, Vaše školka.
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Školy na hranici
Od příštího školního roku začínají základní školy v 1. a 6. třídách

vyučovat podle nového vzdělávacího plánu. Jeho podstatou je, zjedno-
dušeně řečeno, odklon od vyučování podle školních předmětů a jejich
nahrazení průřezovými tématy v logických celcích.

Na podporu tohoto programu vznikl společný projekt Základních
škol Nové Hrady, Horní Stropnice, Benešov a Základní a praktické
školy Trhové Sviny, který organizačně a finančně koordinuje občan-
ské sdružení Novohradská občanská společnost.

Vedle osvojování nové metodiky pedagogy je těžištěm projektu pří-
prava průřezového vyučování formou podprojektů škol. Jejich téma-
tem je voda v přírodě. Škola v Benešově bude zkoumat říčku Černou,
H. Stropnice probádá Stropničku od pramene k nádrži Humenice a ško-
la Nové Hrady na ni naváže od nádrže po novohradskou čističku. Z té-
matu řek budou školy čerpat nejen při výuce přírodopisu a zeměpisu,
ale také dějepisu a českého jazyka. Napříč těmito předměty se budou
učit zpracovávat a prezentovat výsledky moderními digitálními a počí-
tačovými technologiemi. Každá škola se podle svého zaměření k pro-
jektu zapojí i umělecky. Na Nových Hradech proběhne kurs
krajinomalby, Stropnice přispěje svým hudebním souborem a Trhové
Sviny uspořádají pro všechny školy keramický kurs. Novohradská a
stropnická škola budou navíc vydávat projektový časopis. Mnohé akti-
vity budou školy podnikat společně, zejména exkurze a expedice do te-
rénu. Důležitým výstupem projektu bude příprava výukových panelů
a také powerpointová prezentace projektu žáky. Na úplný závěr
v červnu příštího roku podniknou školy společnou expedici po toku
Pohořského potoka.

Teď jsme však na počátku. Pedagogové se seznamují s metodikou,
připravují nové učební plány, probíhá dovybavení škol potřebnými po-
můckami.

Jako příjemnou povinností projektu bylo setkání projektových
týmů jednotlivých škol, které se uskutečnilo ve středu 14.3.2007 v No-
vých Hradech. V jeho rámci navštívili pedagogové výzkumné praco-
viště Ústavu fyzikální biologie Jihočeské univerzity v Novém zámku,
kde nás pánové Petr Kohout a Ing. Vítězslav Březina, CSc. seznámili
s prací ústavu. V inspirativním prostředí učebny v klášteře se pak pe-
dagogové ze zúčastněných škol vzájemně seznámili a domluvili na
další spolupráci.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a realizován
v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Lucie Chaloupková, Milan Koželuh

KRUH PŘÁTEL HUDBY
PŘI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLE

V TRHOVÝCH SVINECH

32. KONCERTNÍ SEZÓNA 2006-2007
236. hudební večer

České noneto
Kulturní dům Trhové Sviny

středa 25. dubna 2007
v 19.00 hodin

Vstupné:
dospělí 150 Kč, studenti a důchodci 75 Kč,

děti zdarma

Odjezd autobusů:
Ledenice 18,15 - Borovany 18,30 - Kaplice 18,00 h

Divadelní ochotnický soubor „SUchdolské Divadlo“, o.s.
ze Suchdola nad Lužnicí

zve do svých řad nové

HERCE = OCHOTNÍKY
(studenti SŠ a VŠ, dospělí, senioři)

Zapojte se do velmi činného ruchu k oživení kultury ve městě!
Hrajte s námi divadlo, scénky, zpívejte atd.!
Pomozžte nám s organizací mimodivadelních akcí!
Pojďte si s námi povídat, klábosit, poznávat nové lidi a přátele!
Cestujte s námi po všech koutech naší republiky!
Zúčastněte se přehlídek, soutěží i festivalů!
Pomozte nám udržet amatérskou scénu v našem kraji!

Volejte na: 602 806 508 (jednatel Vít Pávek), 728 500 980 (vedoucí Olga Imrichová),
606 629 839 (režisér Petr Toufar)
Informujte se na:
http:/ /www.divadlo.unas.cz, info@divadlo.unas.cz, suchdolske.divadlo
Podpořte finančním darem suchdolskou amatérskou scénu:
Bankovní spojení: Česká spořitelna. Číslo účtu: 0711064369 / 0800

! Děkujeme za podporu a těšíme se na Vaší spolupráci a pomoc !
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Evoluce a stvoření
Tento název březnové přednášky Davida Pitharta z Ústavu systé-

mové biologie Třeboň mohl hloubavé posluchače lákat do refektáře no-
vohradského kláštera na vidinu „konečného vyřešení“ otázek
týkajících se způsobu vzniku a vývoje života a tím i původu a smyslu
bytí nás samotných. Řada z nás na přednášku přicházela se skrytou
otázkou, jak to tedy je, co platí – evoluce doložena vědeckou teorií
Charlese Darwina nebo
stvoření života na zákla-
dě Božího úradku? Kdo
přicházel s takto radikál-
ně položenou otázkou,
odešel zklamán. Mezi
evolucí a stvořením,
přeneseně pak mezi vě-
dou a vírou totiž neexis-
tuje vztah vylučovací,
ale vzájemně se doplňu-
jící. David Pithart nám
nabídnul komplexnější pohled, který ukazoval nevyvratitelnou zákoni-
tost evoluce stejně tak jako její vědecké limity a to při souběžném po-
ukazu na fascinující krásu života, která se vědeckému vysvětlení
vymyká a otevírá pole víry. Osobně jsem si z přednášky odnesl to, že je
třeba poctivě rozlišovat hranici vědy a víry – v určitém bodě věda nedo-
káže být vševysvětlujícím prostředkem, stejně tak jako odvolávkami na
víru nemohu popírat vědecké závěry. Z celého večera na mě úžasně pů-
sobila Boží velkorysost, kterou vnímám jak v rovině vzniku a vývoje
života (hojnost forem; samotnou zákonitost evoluce, která de facto bez
stvoření nemůže fungovat; to, že se svět vyvíjí ke stále dokonalejším
formám života, že od něčeho k něčemu směřuje a nevyvíjí se chaoticky
atd.), tak v rovině osobní, kdy můj život není předurčen, kdy jsem ob-
dařen ohromnou svobodou a jsem dokonce dle knihy Genesis (1. kniha
Starého zákona) vyzván k tomu, abych převzal svůj podíl na Tvořitelo-
vě díle - na spoluutváření Země. To vše bylo podtrženo závěrečným
příspěvkem v besedě, kdy zaznělo, že jsme stvořeni k obrazu Božímu a
tudíž s Bohem musíme něco společného sdílet – a tím je naše duše, kte-
rá je nesmrtelná jako je nesmrtelný sám Bůh. A to je úžasná naděje ne-
sená mou vírou. M. Navrátil

Nové internetové stránky novohradského kláštera
Klášter Božího Milosrdenství

v Nových Hradech spouští od dub-
na novou verzi internetových stránek,
které jsou k dispozici na adrese
www.klaster.cz. Návštěvník se zde
může seznámit s posláním kláštera,
jeho historií, nabízenými službami,
životním odkazem P. Bonfilia, najde zde termíny bohoslužeb či aktuál-
ní program akcí. Usilujeme o to, aby webová prezentace kláštera byla
živá a aktuální, budeme proto vděčni za každý váš námět, připomínku
či upozornění k obsahu i formě. Své podněty nám můžete posílat na ad-
resu info@klaster.cz, případně lze využít kontaktního formuláře přímo
na stránkách. Děkujeme všem, kdo se na přípravě a vzniku nové podo-
by stránek podíleli a věříme, že adresa www.klaster.cz si najde trvalé
místo v seznamu oblíbených položek vašich prohlížečů.

Klášter Božího Milosrdenství

Svátek Božího Milosrdenství v novohradském klášteře Rodiny Panny Marie
První neděli po Velikonocích prohlásil Jan Pavel II. za neděli Božího Milosrdenství. Pojmenování „Klášter Božího Milosrdenství“ nese od

loňského října novohradský klášter Rodiny Panny Marie, a tak tento svátek, který nám přibližuje Boha jako bezednou studnici lásky a milosrden-
ství, oslavíme též u nás v Nových Hradech. Stane se tak v neděli 15. dubna při mši svaté v 9.00 a tutéž neděli odpoledne ve 14.30 při společné ado-
raci v novohradském kostele. Nejen na tuto neděli Vás všechny srdečně zvou do novohradského kláštera knězi a sestřičky z Kláštera Božího
Milosrdenství.

„Přeji si, aby se svátek mého milosrdenství slavnostně slavil první neděli po Velikonocích. Duše, která se vyzpovídá a v tento den přijme svaté
přijímání, dosáhne úplné odpuštění vin a trestů. Tento svátek bude útěchou pro celý svět.“ (slova Pána Ježíše zjevená sv. Sestře Faustýně)

Poděkování za Tříkrálovou koledu
Začátkem března, kdy bylo uzavřeno administrativní zpracování

Tříkrálové sbírky organizované novohradským klášterem pod hlavič-
kou České katolické charity, byl výtěžek koledování předán borovan-
ské chráněné dílně Nazaret. Tato suma přišla v pravý čas a vedoucí
střediska pan Karel Filip nám poslal níže přetištěné poděkování, které
patří Vám všem.

M. Navrátil, Klášter Božího Milosrdenství
koordinátor Tříkrálové sbírky

„Vážení přátelé,
moc vám jako organizátorům Tříkrálové sbírky 2007 děkujeme za

to, že jste její výtěžek tentokrát určili pro nás. Obdrželi jsme ji právě
v den, kdy jsme zjišťovali, kolik nám chybí na výplaty. Den předtím
nám na výplaty nevycházelo a právě díky vašemu příspěvku byla situa-
ce vyřešena. Byla to opravdu pomoc v pravou chvíli. Chceme vaším
prostřednictvím poděkovat i všem ochotným koledníkům a také obyva-
telům Novohradska, kteří prokázali svou štědrost.

S pozdravem Karel Filip – ředitel střediska Nazaret“

Velikonoční program v novohradském
klášteře a farnostech

� 1.4. – Květná neděle
Mše svatá v Nových Hradech se čtením pašijí začne v 9.00.
� 5.4. – Zelený Čtvrtek
Začátek mše svaté v Nových Hradech bude v 17.00.
� 6.4. – Velký Pátek
Obřady Velkého Pátku začnou v novohradském kostele v 15.00.
V 19.30 začne v kostele rozjímání nad utrpením křížové cesty s pro-
mítáním diapozitivů.
� 7.4. – Bílá Sobota
Začátek bílosobotní vigilie v novohradském kostele bude ve 20.00.
� 8.4. – Boží Hod Velikonoční
Mše svatá v novohradském kostele začne v 9.00.
� 13.4. – Fatimský den na Dobré Vodě
V pátek 13. dubna proběhne od 17:00 na Dobré Vodě fatimský den.
� 15.4. – Svátek Božího milosrdenství
V neděli 15.4. oslavíme svátek Božího milosrdenství a patrocinium
novohradského kláštera při mši svaté v 9.00 a odpoledne ve 14.30
společnou adorací v kostele.
� 13.4.-15.4. – Duchovní cvičení s P. Paulem Siglem
První víkend po Velikonocích proběhnou v novohradském klášteře
duchovní cvičení na téma Božího milosrdenství. Duchovní obnova
pod vedením představeného Rodiny Panny Marie P. Paula Siegla
bude vedena v německém jazyce.
� 16.4. – Přednáška na téma „Výchova dětí v pubertálním věku“
V pondělí 16.4. v 16.30 se uskuteční v klášterní třídě přednáška
PhDr. Hany Plucarové z pedagogicko–psychologické poradny v ČB
na téma „Výchova dětí v pubertálním věku“.
� 20.4.-22.4. – Duchovní cvičení s P. Antoniusem Sohlerem
Duchovní cvičení na téma „A Duch i nevěsta praví: ´Přijď´“ povede
P. Antonius Sohler z Rodiny Panny Marie. Obnova bude vedena
v německém jazyce.
� Čtvrtky od 9.30 do 11.30 – Batolivá školička při klubu maminek
� Středy od 9.30 do 10.30 – Hudební miniškolička pro nejmenší

při klubu maminek
� Pondělky od 16.4. – Mimiškolička při klubu maminek
8 lekcí mimiškoličky pod vedením porodní asistentky Mirky Caplo-
vé z kulturně vzdělávacího centra Pansofie v ČB pro děti od 2-3 mě-
síců až do 8 měsíců začne běžet v pondělí 16.4. v 16.30.
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Novohradský klub
maminek organizuje
pod vedením porodní asistentky Mirky Caplové
z kulturně vzdělávacího centra Pansofie v ČB

Mimiškoličku
pro děti od 2-3 měsíců

až do 8 měsíců
� Délka kurzu: 8 lekcí

� Délka jedné lekce: 1½ hod.

� První setkání: pondělí 16.4. v 15 hod. v klášterní třídě

Závazné přihlášky: do 6. dubna u P. Chrtové
na tel. 603 845 863 nebo 386327049.

Kurzovné: dle počtu účastníků
Náplň:

� říkankové a písničkové cvičení s miminky, nácvik správného
přetáčení, posilování svalů miminek

� masáže miminek –klasická masáž a masáž tzv. „míčkování“
(odmíčkování rýmy, kašle, bolestí)

� vzdělávací přednášky (vývoj miminek, kojení, příkrmy)

� cvičení maminek (poporodní zpevňovací cviky a další)

Hudebně-rytmická
školička

První krůčky hudbou a rytmem
s Janou Šulistovou,
učitelkou na ZUŠ.

Každou středu v 9.30
v učebně kláštera.

Novohradský klub maminek

zve na volné pokračování besed s

PhDr. Hanou Plucarovou
z pedagogicko – psychologické poradny

v Českých Budějovicích.

V pondělí 16.4 2007
v 16.30 hodin

se bude povídat na téma

VÝCHOVA DĚTÍ
V PUBERTÁLNÍM VĚKU
Místo: klášterní knihovna, Nové Hrady

Vstup volný

Dětské pleny od Rosy si mohou maminky vyzvednout kdykoli během hudebně-rytmické nebo batolivé školičky.

Kontakty: Pavla Chrtová 603 845 863, 386 327 049, Šárka Dvořáková 776 609 046

každý čtvrtek 9.30 – 11.30
� říkanky, písničky, tanečky

� výtvarná činnost
jednoduché výtvarné techniky, které zvlád-
nou spolu s maminkami i ty nejmenší děti

� loutkové nebo maňáskové divadélko

Čtvrtek 12. dubna
navštíví klub paní
Helena Erdelisová

s prezentací výrobků  firmy
Just – přírodní kosmetika, koření,

bylinné preparáty.

B A T O L I V Á
Š K O L I Č K A

Zabubnujem na buben, vítáme měsíc duben aneb co nového v klubu maminek
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - DUBEN 2007• Dobrý ročník

Film Dobrý ročník, při jehož natáčení se pro-
slulý režisér Ridley Scott podruhé sešel s os-
carovým hercem Russellem Crowem, vypráví
příběh londýnského experta v oboru investic
Maxe Skinnera, který se po smrti svého strýč-
ka vrací na vinici, kde prožil nejkrásnější část
dětství. Přestože chce hodit minulost za hlavu
a vinici co nejdříve prodat, v okamžiku příjez-
du do čarokrásné oblasti na jihu Francie se
začne odvíjet zcela nová a opojná kapitola
jeho života, v jejímž průběhu v sobě nalezne
to, co už od dětství postrádá. „V Dobrém roč-
níku se zabýváme především životem a sku-
tečným užíváním života. Každá z postav
tohoto příběhu se ocitne v situaci, která učiní
její život lepším.“

• Eragon
Po Pánu prstenů přichází Eragon, trilogie o
dračích jezdcích. Podle bestselleru Eragon a
Eldest, napsaného Chistopherem Paolinim.
Chudý farmářský chlapec Eragon najde v Dra-
čích horách podivný modrý kámen. Zprvu ho
chce pouze zpeněžit a zabezpečit jím rodinu
na nadcházející krutou zimu, jenže když se
z kamene vyklube dračí vejce a z něj později
dračí mládě - Safira, uvědomí si, že stojí tváří
v tvář dobrodružství, které sahá vysoko nad
jeho možnosti. Jeho prostý život přes noc za-
nikne a on se ocitne v novém, nebezpečném
světě intrik, kouzel a válek. Pouze se starodáv-
ným mečem a moudrým průvodcem musí Era-
gon se Safirou zdolávat nebezpečné situace a
odolávat temným silám v království, kterému
vládne král, jehož zlo nezná hranic. Dokáže
Eragon naplnit své předurčení a převzít břímě
legendárních Dračích jezdců? Osud království
možná leží v jeho rukou ... Román Eragon se
stal na knižním trhu senzací a v roce 2003 se
jej během pouhých 6 měsíců prodalo přes mi-
lion výtisků. V žebříčku bestsellerů The New
York Times se udržel 87 týdnů v kuse a v žeb-
říčku bestsellerů fikce pro mladé dospělé
Publisher’s Weekly strávil 21 měsíců, z nichž
se 9 držel na první příčce. Román vyšel ve 37
zemích a celkem bylo vytištěno přes 2 miliony
kopií. Také v České republice se kniha stala
ihned po svém vydání bestsellerem. V září
2004 ji na knižní pulty uvedlo nakladatelství
Fragment, a okamžitě se vyhoupla na přední
příčky hitparád nejprodávanějších knih. Era-
gona mají do dnešního dne ve své knihovně už
desítky tisíc českých čtenářů. Na jaře roku
2006 byl vydán druhý díl plánované trilogie
Eldest.

• Babel
Babel ukazuje na biblické podobenství, kde
podle Starého Zákona potrestal Bůh opovážli-
vost stavitelů slavné věže zmatením jazyků.
Filmová interpretace se odehrává v pěti jazy-
cích. V každém příběhu na sebe narážejí dva:
v marocké poušti arabština a angličtina, v Ka-
lifornii a Mexiku angličtina a španělština,
v Tokiu japonština a znaková řeč. Jazyky jako
takové však nejsou zdrojem nedorozumění,
slouží spíš jako metafory pro mentální světy,
do nichž jsme se zabarikádovali a odkud se
bojíme vystoupit. V globální vesnici jsme si
sice fyzicky blíž, ale duševně máme k sobě
stále daleko.

středa 4.4. 20.00 hod.

• MALÁ MISS SUSHINE (101 min.)
I cesta může být cíl.
Nekonvenční americká rodinná komedie o
jedné z nejroztomileji dysfunkčních rodin.
Přístupné od 10 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 7.4. 20.00 hod.

• PRÁZDNINY (110 min.)
Změň adresu. Změň chlapa. Změň si život.
Romantická komedie USA. Hrají Cameron
Diaz, Kate Winslet, Jud Law, Jack Black.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 11.4. 20.00 hod.

• MY DVA A KŘEN (108 min.)
Byli by ideální pár. Kdyby nebyli tři.
Komedie USA o novomanželském páru a
"tom třetím"...
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky.  Vstupné 55 Kč

sobota 14.4. 20.00 hod.

• DOBRÝ ROČNÍK (118 min.)
Každý jednou dospěje. Možná...
Romantický film Ridleyho Scotta s oskaro-
vým Russellem Crowem v hlavní roli.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 18.4. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• ARTUR A MINIMOJOVÉ(102 min.)
Podívaná pro malé i velké.
Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40 Kč

středa 18.4. 20.00 hod.

• SEJMI ESO (109 min.)
Někdo to tu nepřežije.

Joe Carnahan přivedl na svět další originální
podívanou, vzdáleně připomínající filmy jako
Sbal prachy a vypadni nebo Podfu(c)k.

Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 21.4. 20.00 hod.

• ERAGON (115 min.)
Až padne temnota, poslední drak si vybere
svého jezdce.

Po Pánu prstenů přichází Eragon, trilogie o
dračích jezdcích.

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

středa 25.4. 20.00 hod.

• BABEL (142 min.)
"Jsme zvyklí mluvit o hranicích pouze jako o
místech, ale ty opravdové hranice jsou ve sku-
tečnosti uvnitř nás samých."

Babel ukazuje na biblické podobenství, kde
podle Starého Zákona potrestal Bůh opovážli-
vost stavitelů slavné věže zmatením jazyků.

Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 60Kč

sobota 28.4. 20.00 hod.

• NOC V MUZEU (108 min.)
Všechno ožije...

Ben Stiller v hlavní roli akční komedie USA.

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

Okénko do knihovny
• Kip Langello: Zázračná léčba. Thriller

z lékařského prostředí.

• Frederick Busch: Noční inspektor. Je to
děsivý příběh, vyprávěný s hlubokým poro-
zuměním a velice přesvědčivým jazykem.
Noční inspektor popisuje nezapomenutel-
nou postavu proplouvajících v zoufalých
dnech i bezesných nocích pozlaceným,
přesto však prohnilým New Yorkem deva-
tenáctého století.

• Joy Fieldingová: Ztracená. Noční můra
Cindy Carverové se vrací- už zase ztratila

svou dceru. Poprvé se to stalo, když bylo
Julii pět let a zmizela na dětském hřišti.
Podruhé v Juliiných čtrnácti letech, když se
dcera rozhodla raději žít se svým otcem.
A potřetí jednoho dne, když bylo Julii je-
denadvacet let...

• Zdeněk Hostička: Myslivecká romance.
Příběhy z myslivecké praxe.

• Miroslav Horníček- Jan Hůla: Zpověď na
konci cesty. Kniha vzpomínek Miroslava
Horníčka. On sám říká: “Dostáváte do ru-
kou moji poslední knihu. Řekl jsem v ní na
sebe i to, co jsem ani vyslovit nechtěl”.

J. Janošková, knihovnice

Připravujeme
Květen
Příběh zrození, Happy feet,
Moje superbejvalka, Životy těch druhých

Červen
Šarlotina pavučinka, Bestiář
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2. kolo krajské ligy v Českých Budějovicích
Klání se událo dne 17.3.2007 ve sportovní

hale Na Sádkách v Českých Budějovicích.
Zúčastnilo se celkem cca 120 závodníků z 11
klubů.

Pořadatelé celou soutěž velmi zatraktivnili
hned několika lákadly. Krajská liga byla spo-
jena se soutěží pro nejmenší bojovníky v se-
stavách kata, tzv. KOHAI – OPEN. Dále zde
byla v odpoledních hodinách možnost shléd-
nout ukázky jiných bojových stylů. Mezi nej-
zajímavější patřila ukázka z napůl tanečního a
napůl bojového umění s velkým a pro oko ve-
lice ladným repertoárem pohybů – capoeira,
pocházející z Brazílie. Pro milovníky „kopá-
ní“ zde předvedli svižnou ukázku bojovníci
v korejském umění taekwondo, který je více
zaměřený na používání nohou. Nejen všechny
muže jistě nadchla i sestava kick box aerobiku
– dívek z Fight clubu ČB.

Soutěžilo se na třech sportovištích. Pořada-
telé zpřehlednili hlavně soutěž v soubojích ku-
mite použitím světelného bodovacího zařízení
a celkovou atmosféru podtrhovalo i podbarve-
ní hudbou a promítání aktuálních momentek
ze závodů na velké plátno v pozadí.

Za náš tým soutěžilo osm závodníků.
Družstvo přivezlo domů celkem pět zlatých
medailí. Nejmladším a zároveň nejméně zku-
šeným soutěžícím za náš tým (teprve jeho 2.
soutěž), byl Štěpán Silmbrod. V soupeření se-
stav kata vítězil pět kol po sobě. Poté v kole,
které mělo rozhodnout postup do finále, pro-
hrál. Tak se dostal do soubojů o následující
místa, které jej díky tomu, že šlo o nejpočetně-
ji zastoupenou kategorii – mladší žáci, odsu-
nuly až na 5. místo. Na tak velké zastoupení to
byl vynikající výkon, ve kterém Štěpán před-
vedl, že má do budoucna co ukázat. Ve stejné
kategorii v sestavách soutěžil i Tomáš Her-
mann, kde se jeho postup bohužel zastavil již
ve 2. kole. Tomáš je svým založením spíš bo-
jovník a tak v soubojích svého soupeře v kate-
gorii nad 45 kg porazil zdrcující převahou 6:0.
Dalším výborným výsledkem v sestavách kata
bylo také čtvrté místo Ondřeje Podhory v ka-
tegorii starších žáků, který je v soutěžení rov-
něž nováčkem a ve své druhé soutěži se velmi
přiblížil k medailovým pozicím. Ostřílený zá-
vodník Láďa Bárta měl sice v kata smůlu a da-
leko nepostoupil (5.-6. místo), ale v soubojích
kumite nenechal nic náhodě a své soupeře
v kategorii do 60 kg s přehledem porazil a zís-
kal tak své první zlato. V kategorii starších do-
rostenců soutěžili společně Martin Hermann
ml. a Antonín Bárta. U Tondy a jeho kvalitní
techniky jsme ani nečekali nic jiného než zla-
to, které také s přehledem získal. Martin v kata
neuspěl, ale to si vynahradil později v zápa-
sech , kde ve své kategorii získal pro náš tým
další zlato. Mladší z našich dvou dívek, Niko-
la Hajná, se v soubojích v kategorii nad 55 kg
umístila na 5. místě. Druhou dívkou z týmu
byla Magda Plechová, která „netroškařila“ a
přivezla domů hned dvě zlaté medaile. Ve fi-
nále kata vsadila na svou nově naučenou
obtížnou sestavu Gojushiho Sho, což se vypla-
tilo. Se soupeřkou v kumite se vypořádala vel-
mi rychle a za vítězství 5:0 si zlato jistě
zasloužila.

Děkuji jak závodníkům (novým za jejich
nadšení, pokročilým za výdrž a zápal), tak i
nadšencům okolo, kteří věnují svůj volný čas
a tráví jej s naším týmem. Sportu zdar a karate
zvlášť. David Švenda

Více času pro Vás
Vážení klienti,
dovolujeme si Vás informovat, že od 2. 4. 2007
rozšiřujeme otevírací dobu pobočky

České spořitelny, a.s.
v Nových Hradech

Pondělí 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00

Úterý 8.30 - 12.30

Středa 8.30 - 12.30 13.30 - 17.00

Čtvrtek ——————

Pátek 8.30 - 12.30

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Bolesti páteře, hlavy, kloubů, migrény, skoliosy,
bolesti v ramenech, ischias a další vertebrogenní  potíže

i dlouhodobě zanedbané
Vám spolehlivě odstraníme

v soukromé terapeutické ordinaci v Nových Hradech.

tel. 777 12 16 47

Oznámení o prodeji půdních prostor
Bytové družstvo domu č.p. 377 v Nových Hradech, Hradební 377
oznamuje, že nabízí k prodeji půdní prostor o výměře 75 m2 pro vý-
stavbu podkrovního bytu. Vyvolávací cena je 150.000,- Kč a výbě-
rové řízení bude obálkovou metodou. Předběžnou žádost zašlete
(případně vhoďte do schránky) na adresu: Bytové družstvo domu
č.p. 377, Bohuslav Poles, Hradební 377, Nové Hrady 373 33.
Do žádosti uveďte jméno, příjmení, adresu, telefon, email.

Poles B. – předseda BD

Štěpán v sestavě kata

Magda (vlevo) před zásahem soupeřky

Sestava jion v podání Tondy
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Tělovýchovná jednota
Nové Hrady zve všechny členy

na výroční členskou schůzi,
která se koná dne 13.3.2007

od 18.00 hod. v “Penzionu 1670"
Františka Hommera

v Komenského ul.
v Nových Hradech.

Ivan Dorotovič, předseda
����

TJ Nové Hrady
vás zve na

TRADIČNÍ STAVĚNÍ MÁJKY
s pálením čarodějnic,

které se uskuteční dne 30.4.2007
od 17.00 hod. na fotbalovém hřišti

v Nových Hradech.
Buřty jsou zajištěny.

Srdečně zvou sportovci

II. ROČNÍK

FIT SOBOTA
Asociace Sport pro všechny pořádala

17.3.2007 v tělocvičně TJ již druhý sobotní
dopolední seminář FIT SOBOTA.

Program: Zdeňka Tomášková - fitness
aerobik, Zdeňka Homolková - step aerobik,
Marie Dorotovičová - posilování, strečink a
hathajoga. Marie Dorotovičová

předsedkyně ASPV N. Hrady

Foto 1 - fitness aerobik Zdeňky Tomáškové
Foto 2 - účastnice FIT SOBOTY
Foto 3 - posilování a strečink Marie Doroto-
vičové
Foto 4 - step aerobik Zdeňky Homolkové

1

2

3

4

D I G I T Á L N Í
SATELIT

elegantní řešení, bez nutnosti dalších
antén, vše v digitální kvalitě,

přijedeme, namontujeme, zprovozníme
a zaškolíme Vás pro obsluhu satelitu.

• snadná obsluha
• až 4000 televizních programů a rádií
• řešení pro rodinné domy i bytovky
• příjem všech českých

televizních programů
• mnoho sportovních a dětských

programů
Prostě zrušte stávající antény

a zavolejte:
tel. +420 775 567 225

e-mail: darda@atlas.cz
web: http://satelitnet.wz.cz/
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Jarní sbírka šatstva s Diakonií Broumov
Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie pořádá
ve spolupráci s Diakonií Broumov charitní sbírku šatstva,
která jako v uplynulých letech poslouží potřebným.
Čisté oděvy je možno nosit do kláštera do 5. května.
Děkujeme za spolupráci.

• Přijmeme kuchařku do hotelu Máj Nové Hrady
Od 1. dubna nebo 1. května 2007. Informace na tel. 603 102 241

• Pronajmu na 3 roky garáž u kuželny.
Zájemci pište na vocho@seznam.cz.

Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Štiptoň 78, 374 01  Trhové Sviny,

www.rybarstvinovehrady.cz
hledá zaměstnance na pozici

ŘIDIČ NÁKLADNÍHO AUTOMOBILU
(+OBSLUHA KRÁČEJÍCÍHO RÝPADLA)

Požadujeme:
Praxi v řízení nákladního automobilu případně
zkušenosti s obsluhou zemních strojů
Spolehlivost, časovou flexibilitu

Nabízíme:
Zázemí stabilní společnosti
Odpovídající platové hodnocení + 13. a 14. plat
Nástup možný ihned

Bližší informace Vám podá pan Ballák
na tel.: 777 751 924

Nabídky zasílejte písemně na adresu společnosti.
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MONTÁŽ TOPENÍ, PLYN, VODA

Milan CVACH
K Leváčku 1034, Trhové Sviny

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

MOTOR JIKOV Strojírenská a.s.
se sídlem v Nových Hradech, ulice Údolská 154,

373 33  Nové Hrady
�����

nabízí tyto pracovní pozice
Technolog Nástrojař
Seřizovač NC stroje Strojní zámečník

Kontakt:
p. Procházka,
tel.: 606 609 704, e-mail:oprochazka@mjs.cz
pí Červáková,
tel.: 389 016 234, e-mail:jcervakova@bedex.cz

Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

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

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

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

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY


