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Vážení občané!
Dovoluji si Vás osobně pozvat na výstavu

„Půvaby a tajemství klementinských ruko-
pisů z 13.-14. století“, která díky spolupráci
s Národní knihovnou ČR, firmou Rezidence
a.s. a podpoře pivovaru Budvar zavítá do na-
šeho města ve dnech 18. května až 3. června
letošního roku.

Tato výstava přinese do Nových Hradů
velmi vzácné rukopisy, které jsou součástí bo-
haté historie naší země. Nejznámějším expo-
nátem je tzv. pařížský zlomek Dalimilovy
kroniky, který byl získán za 339 000 Eur. Sou-
částí expozice však budou i další velmi cenné
rukopisy, které jsou opravdovými poklady
sbírek Národní knihovny.

Výstava významných rukopisů je pro měs-
to velkým svátkem. Takto vzácné exponáty
lze většinou spatřit pouze v hlavním městě či
ve významných regionálních centrech. V le-
tošním roce budou vystavovány pouze ve
třech jihočeských městech – začíná se u nás
v Nových Hradech, poté výstava zavítá do

Českého Krumlova a své „spanilé“ putování
zakončí v Českých Budějovicích.

Součástí expozice bude také multimediální
prezentace Velislavovy bible, doprovodná
projekce k výstavě a panely prezentující
skvosty Klementina, které je po Pražském hra-
dě druhým největším areálem v ČR. Na sa-
motnou výstavu bude navazovat i doprovodný
program, který připravujeme ve spolupráci
s Národní knihovnou. Do našeho města tak ne-
zavítají pouze vzácní hosté, ale též odborníci,
kteří doplní program o odborné přednášky o
Národní knihovně a vystavovaných exponá-
tech.

Vedle výstavy samotné budou mít návštěv-
níci možnost prohlédnout si zrestaurované
části novohradské Rezidence, jejíž část bude
uvedena do provozu na začátku května. Vě-
řím, že krásný malovaný sál a další části toho-
to bývalého buquoyského sídla budou
důstojným prostorem pro vzácné exponáty a
návštěvníky výstavy.

Cílem Národní knihovny ČR a Města Nové
Hrady je zpřístupnění skvostů středověkého

písemnictví široké veřejnosti a představení
historie i současné činnosti Národní knihovny
ČR. Této myšlence odpovídá i symbolická
cena vstupného. V rámci výstavy bude také
možno zakoupit publikace a pohledy vztahu-
jící se k tématu výstavy.

Věřím, že si cestu na výstavu najdou míst-
ní zájemci všech věkových kategorií a že také
přiláká do našeho města mnoho návštěvníků
z okolí. Všem přeji mnoho příjemných
zážitků a nových poznání!

Mgr. Vladimír Hokr, starosta města

Národní knihovna ČR a Město Nové Hrady
si Vás dovolují pozvat na putovní výstavu

„Půvaby a taje klementinských
rukopisů ze 13. – 14. století“,

která se uskuteční pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje Jana Zahradníka.

Místo konání: Rezidence v Nových Hradech
Výstava se uskuteční v termínu od 18. května do 3. června 2007.
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Dalimilova kronika
Příběhy z Dalimilovy kroniky

v latinském překladu z pařížského rukopisu
Když se na začátku roku 2005 objevil v pařížské aukční síni Piasa

iluminovaný rukopis úryvku z kroniky tzv. Dalimila ze začátku 14. sto-
letí, bylo hned jasné, že jde o velký objev. Byl to latinský překlad této
staročeské kroniky, po němž po celá dlouhá století nebylo nejmenší
stopy a úvahy o možnosti, že vedle dvou zachovaných překladů němec-
kých byl někdy vytvořen i překlad latinský, se pokládaly do té chvíle
jen za velmi vratké hypotézy.

Získat tento rukopis do vlastnictví České republiky se jevilo jako
nejvýš žádoucí, avšak neuskutečnitelné. Byla zde hrozba termínu auk-
ce, určené na 18. března 2005. Existovalo reálné nebezpečí, že rukopis
zmizí ve sbírkách bohatého sběratele starožitností, aniž jej budou čeští
badatelé mít možnost alespoň spatřit. Na naléhavou žádost ministra
kultury však vláda České republiky pro tuto mimořádnou akci uvolnila
peníze a rukopis byl za 339 000 euro, tj. za více než 10 000 000 Kč
v aukci zakoupen.

O důležitosti Dalimilovy kroniky se dovídají žáci už ve školních la-
vicích. Třebaže se jejího autora přes všechny pokusy nepodařilo zjistit
(jméno Dalimil dostal až v 16. století, a to ještě na základě omylu), její
význam tkví v tom, že je prvním zpracováním českých dějin v českém
jazyce. Je to kronika veršovaná. Tento typ kronik byl oblíben ve 13. a
14. století v mnoha zemích Evropy. Veršované kroniky sloužily spíše
než ke čtení a studiu k předčítání shromážděným posluchačům na
šlechtických dvorech za dlouhých večerů.

Český text Dalimilovy kroniky se uchoval v dosti velkém počtu úpl-
ných a neúplných rukopisů, uložených dnes v našich i zahraničních
knihovnách. Jeden z rukopisných zlomků pochází dokonce z Olomou-
ce. Je z druhé poloviny 14. století a byl roku 1833 objeven archivářem
Antonínem Bočkem, který jej poslal Národnímu muzeu v Praze, kde je
dodnes uložen.

Kronika byla od roku 1620 několikrát vydána tiskem. Starší edice se
opíraly o jednotlivé rukopisy, teprve nejnovější vydání v nakladatelství
Akademie věd Československé/České republiky z let 1988-1995 je
založeno na úplném zpracování všech rukopisů kroniky. S potěšením
můžeme vzpomenout, že iniciátorem tohoto vydání a organizátorem
kolektivní práce na něm byl zesnulý profesor Filozofické fakulty Uni-
verzity Palackého v Olomouci Jiří Daňhelka.

Kronika tzv. Dalimila je uzavřeným a jednotně komponovaným ob-
razem českých dějin, který se stal po Kosmově kronice novým „norma-
tivním“ obrazem české minulosti, nepominutelným pro pozdější
historiografii. Pro svou jazykovou přístupnost měl nepochybně velký
vliv na představu Čechů o vlastních dějinách.

Nádherně iluminovaný pařížský rukopis odpovídá jen na málo otá-
zek, které si v souvislosti s ním klademe. Jeho text tvoří šest úplných a
pět neúplných kapitol z počátku Dalimilovy kroniky. Kapitoly nejsou
nijak označeny, je však zřetelná snaha podat jednotlivé kapitoly jako
celek na stránce. Jen v několika případech přesahují na stránku násle-
dující a pokud ji nenaplňují, ta je doplněna obrazy. K některým obra-
zům chybí text, snadno však v nich poznáváme známé příběhy, jako
únos Jitky Břetislavem ze svinibrodského kláštera.

Na rozdíl historických částí kroniky obsahují kapitoly uchované
v pařížském rukopise příběhy. Nejsou to polomytické příběhy „starých
pověstí“, nýbrž takové příběhy, které s největším zájmem četla a po-
slouchala středověká společnost, vzdělaná i nevzdělaná, vznešená i
nízká: příběhy světců, kteří položili život za křesťanskou víru a příběhy
rytířů a knížat, kteří po mnoha útrapách získali paní svého srdce. To-
muto zájmu jistě vyhovoval příběh mladičkého světce Václava a jeho
báby Ludmily, i příběhy velkomoravského knížete Svatopluka a knížat
Oldřicha a Břetislava z rodu Přemyslovců.

Všeobecné mínění se shoduje v názoru, že pařížský rukopis je částí
do latiny přeložené a iluminacemi vyzdobené celé Dalimilovy kroniky,
jejíž zbývající části se jednou najdou. Lze však hypoteticky uvažovat i
o možnosti, že soubor příběhů z této kroniky v pařížském rukopise od

počátku tvořil celek, který měl ukázat, že i v českých zemích existují
příběhy o svatém životě a mučednictví domácích světců, ale také rytíř-
ské příběhy podobné těm, které se vyprávěly ve Francii a jinde v západ-
ní Evropě, jako byl příběh o víle Meluzíně, praprabábě rodu
Lucemburků.

Pařížský rukopis vypovídá jen velmi málo o tom, jak a proč vzniklo
toto nádherné a jistě nákladné dílo. Jedinou pevnější informaci podává
písmo a styl iluminací. Obojí ukazuje na vznik pařížského rukopisu
v severní Itálii ve třicátých nebo čtyřicátých letech 14. století, tedy
v krátké době po ukončení Dalimilovy kroniky. To vedlo k myšlence,
že vznik překladu nějak souvisí s pobytem mladého Karla, syna české-
ho krále Jana Lucemburského, v Itálii, kde hájil v letech 1331 až 1333
zájmy svého otce. Pozdější český král a císař Karel IV. barvitě popisuje
ve svém vlastním životopise svůj pobyt na horké italské půdě.

Král Jan Lucemburský na počátku třicátých let 14. století dosáhl
toho, že mnoho severoitalských měst uznalo českého krále za svého
vrchního pána a ochránce, některá dokonce dědičně, a tak se v severní
Itálii počala vytvářet nová rodová država Lucemburků. Když musel
Jan z Itálie odejít, zanechal tam svého mladičkého syna Karla. V litera-
tuře o pařížském rukopise, která se v uplynulých dvou letech začala
rozrůstat, se vesměs přijímá, že pařížský rukopis byl vytvořen pro Kar-
la nebo na jeho příkaz. Jak ukázaly rozbory jazyka, překlad, který se
stal podkladem pro texty v pařížském rukopise, připravil nepochybně
nějaký Čech. Vyhotovení rukopisu stejně tak jako jeho iluminací je
však dílem italským. Pokud k jeho vyhotovení dal příkaz Karel, musel
tím sledovat mimořádný záměr, protože to byla jistě akce velmi ná-
kladná. Skvostná podoba rukopisu ukazuje k tomu, že snad byl zamýš-
len jako reprezentativní doklad bohatství, moci a vkusu Lucemburků,
na které hleděla v době jejich zápasu o italské signorie bohatá lombard-
ská města s despektem, nebo že byl připraven jako dar pro italské či
francouzské spojence, kteří jejich snahy podpořili.

Ukázky z Dalimilovy kroniky:
Vypravování o Oldřichovi a Boženě
O sedlčie knieni Božěně
Kněz Oldřich o Postoloprtiech lovieše.
Když skrzě jednu ves jedieše,
uzřě, že sedlská dievka na potocě stáše,
bosa i bez rukávóv rúcho práše.
(5) Ta sedlka krásna velmi bieše
a k tomu ovšem stydlivé nravy jmieše.
Počě sě jejie krásě diviti stojě
a inhed ji za knieni sobě pojě.
Ta knieni šlechetna velmi bieše,
(10) sobě jmě Božěna jmieše.
Páni jemu počěchu z toho za zlé jmieti,
kněz vecě: “Páni, račte slyšěti!
Z chlapóv šlechtici bývají
a šlechtici často chlapy syny jmievají.
(15) Nebo ostaralé střiebro šlechtu činí
a často šlechticě chudoba sprostenstvím viní.
Vyšli smy všichni z otcě jednoho
a ten sě čte šlechticem, jehož otec jměl střiebra mnoho.
A když jest tak šlechta s chlapstvem smiešena,
(20) budeť Božěna má žena!
Radějí sě chci s šlechetnú sedlkú českú smieti
než králevú německú za ženu jmieti.
Vřet každému srdce po jazyku svému,
a pro to Němkyně méně bude přieti lidu mému.
(25) Němkyni německú čeled bude jmieti
a německy bude učiti mé děti.
Pro to bude jazyka rozdělenie
a inhed zemi jisté zkaženie.
Páni, neviete dobra svého,
(30) lajíce mi z manželstva mého.
Kde byste řěčníky brali,
když byste přěd kniení stáli?"
Když z Božěny syna jměl,
tomu byl Břěcislav vzděl. pokračování na str. 3
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A nyní mladší verze…

“Kníže český Oldřich času jarního, chtě
sobě a svým služebnikům kratochvíl učiniti,
šel do lesův. I přihodilo se dne jednoho, když
se z lovu navracoval a jel skrze jednu ves, jížto
jméno bylo Opučna. I uhledal prostřed vsi, ana
stojí u studnice dívka velmi krásné postavy,
praní šatu nechavši, tvář svou na kníže a jeho
služebníky obrátila. I řekl jest kníže svým
služebnikům: věřte mi jistě, že jest toto div ne-
malý, že tata véska velmi chatrná mohla tako-
vé krásné stvoření uroditi. Optejte se jí prosím
vás, které jest její jméno. To oni když jsou uči-
nili, ochotnou tváří odpověděla řkúc: Jest mé
jméno Božena; obrátiv se kníže k svým
služebníkům řekl: Jistě vám pravím, že tato
Božena bude má žena. Druhého dne kníže, po-
volav k sobě vladyk znamenitějších, rozkázal
jim jeti do vsí, tu kdež jest stála děvečka pe-
roucí; a oni přijevše do Opučné, ptali se oby-
vatelův řkouce: Včera, když kníže pán náš jel
skrze tuto ves, která jest dívka mající na sobě
čechel stála u studnice peroucí jenž má jméno
Božena? A oni řekli: Dcera Domarodova, sou-
seda našeho, a povolavši jí, jim ji ukázali. Kte-
řížto opověděvše se Domarodovi otci jejímu a
Samoborce její mateří, a vůli knížete ozná-
mivše na dvůr knížete do Postoloprt přinesli, a
že se zalíbila knížeti perouc, té vsi dali jméno
Perúc. Ženy pak poctivější oblékly jsou ji
v roucho, kteréž kněžnám náleží, a před Oldři-
cha ji přivedly a on pojav ji za ruku, hned s ní

před kněze předstoupil a tu hned vstoupil
v svatý stav manželský.”

Velislavova bible
Obrazový rukopis – nejobsáhlejší ve stře-

dověké střední Evropě – vznikl kolem polovi-
ny 14. století z podnětu Velislava, který je
vyobrazen na fol. 188r jako klečící před so-
chou sv. Kateřiny, patronky teologů a filozo-
fů. To se zdá svědčit o tom, že byl
příslušníkem duchovního stavu, třebaže na
obrázku nemá tonzuru a jeho oděv je spíše
světský. S největší pravděpodobností jej lze
ztotožnit s pražským kanovníkem téhož jmé-
na, notářem krále Jana Lucemburského a poz-
dějším notářem a protonotářem, jakož i
diplomatem Karla IV. Kniha vznikla ve svět-
ské, laické dílně vykazující známky standard-
ního a stabilního provozu.

Velislavova bible není ani tzv. biblí chu-
dých (biblia pauperum), typem vzniklým až
v pozdější době a ustáleným v počtu třiceti až
čtyřiceti takřka vždyse opakujících obrazů,
ani plně ilustrovanou biblí postihující celý
biblický text. Jejím obsahem jsou biblické
knihy Genesis (1r-52v), Exodus (53r-88v),
Daniel (89r-108r), Soudců (108v-115r),
Judit (115v-130r), cyklus o Antikristovi
(130v-135v), christologický cyklus (136r-149r),
Apokalypsa (153r-168v), Skutky apoštolské
(169r-179v) a navíc cyklus o českých patro-
nech sv. Václavu a sv. Ludmile (180r-188r).
Porůznu se v druhé polovině knihy vyskytují i
některé další jednotlivé obrazy. Vzhledem
k tomu, že naprostá většina obrazů je podána
zároveň s popisky, a že se příležitostně obje-

vují i napsaná jména postav, lze rukopis
považovat za středověký comics. V malíř-
ském rukopisu se projevují některé romanizu-
jící prvky, zároveň však jisté názvuky
pozdějšího vývoje ústícího v tzv. krásném slo-
hu.

Důležitá je právě osoba objednavatele –
Velislava – a její myšlenkový svět. Ačkoli
Velislava nelze ztotožňovat s inventorem, tj.
osobou, která byla autorem scénáře pro kon-
krétní malířské provedení cyklu, objednavatel
zajisté určoval jeho stěžejní ideu. Ta je neje-
nom historická (biblické knihy Genesis, Exo-
dus, Soudců či Skutky apoštolské), ale do
značné míry historiosofická či historic-
ko-teologická (cyklus o Antikristovi, christo-
logický cyklus, Apokalypsa), přičemž na tom-
to pozadí vystupují české dějiny (cyklus o sv.
Václavu a sv. Ludmile s velkomoravskými
aluzemi, tj. s obrazy z legendy sv. Klimenta).
Jde tedy o zapojení českých dějin jednak do
procesu dějin spásy, jednak do kontextu trans-
latio regni, tj. přenesení království z Moravy
do Čech. Velislavovo myšlení bylo tedy do
značné míry historizující v univerzálním
smyslu stejně tak jako myšlení biskupa
Jana IV. z Dražic (byl nazván gentis Bohemi-
cae fidelis zelator ac indefessus propagator) i
samého Karla IV. Jinak řečeno, základní Ve-
lislavovou ideou byla snaha o evropskou, tj.
univerzální velikost. Ideje skryté ve Velisla-
vově bibli jsou plodným protějškem idejí
obsažených v Pařížském zlomku latinského
překladu Kroniky tak řečeného Dalimila.

Mgr. Vladimír Hokr
starosta města

Zápis z 15. schůze rady města
ze dne 28. 3. 2007

� 1. Nabídka prací
Rada obdržela nabídku prací pro Město
Nové Hrady od Českého svazu ochránců
přírody Základní organizace 14/9 Nové
Hrady pro rok 2007. Základní organizace
ochránců přírody předložila nabídku
údržby náhonu na vodopád a údržbu komu-
nikace od křižovatky Hamr po Lázničky
v NPP Tereziino údolí. Uvedené práce pro-
vádí Český svaz ochránců přírody od roku
1983. Vyúčtování prací za rok 2007 bude
provedeno k 31.10. 2007. Celoroční údržba
náhonu na vodopád je navržena v kalkulač-
ní ceně 20.000 Kč a celoroční údržba komu-
nikace v ceně 25.000 Kč. Rada poděkovala
za nabídku a souhlasila s provedením prací
v NPP Tereziino údolí dle nabídky. Rada
pověřila paní Evu Stráskou provedením
rozpočtové změny v příspěvku pro Český
svaz ochránců přírody Nové Hrady na rok
2007 o částku 45.000 Kč.

� 2. Objekty s možností půdní vestavby
Rada města obdržela dopis od Stavebního
úřadu Nové Hrady se seznamem objektů, u
kterých by bylo možno provést půdní ve-
stavby. Dále stavební úřad upozornil, že je
nutné nechat zpracovat řádnou projektovou
dokumentaci řešící jednotlivé byty včetně

statického posudku zatížení konstrukcí.
Dále je potřeba případnou realizaci vesta-
veb konzultovat se Státní památkovou péčí.
Rada vzala obsah dopisu na vědomí a pově-
řila 1.místostarostu pana Miroslava Šlence
a tajemníka Městského úřadu pana Jarosla-
va Šulce dalším  jednáním.

� 3. Žádost o přiznání obecního stipendia
Rada obdržela dopis Základní umělecké
školy Trhové Sviny se žádostí o přiznání
obecního stipendia na II. pololetí pro žáky
Brácha Štěpán, Bráchová Iveta a Bráchová
Eliška. Rada souhlasila s poskytnutím obec-
ního stipendia pro žáky Základní umělecké
školy Trhové Sviny.

� 4. Žádost o vyřazení  elektrických pánví
Rada obdržela dopis Základní školy, Ko-
menského 30, Nové Hrady se žádostí o vy-
řazení 2 ks elektrických výklopných pánví
ze školní jídelny. Vzhledem k tomu, že se
jedná o dlouhodobý hmotný majetek města,
rada upozornila na řádné ukončení inventa-
rizace a předání elektrických výklopných
pánví firmě Sběrné suroviny a.s. České
Budějovice  po finančním vyrovnání.

� 5. Oznámení o vyhlášení volného dne
pro žáky
Rada obdržela dopis Základní školy, Ko-
menského 30, Nové Hrady o vyhlášení vol-

ného dne pro žáky školy dne 4.4. 2007 pod-
le § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a
Vyhlášky č. 16/2005 Sb. § 2. Dne 4.4.2007
proběhne pro všechny pedagogické pracov-
níky školy školení zákoníku práce. Pro nej-
mladší žáky bude otevřeno 1 odd. školní
družiny. Rada vzala oznámení ředitele Zá-
kladní školy Nové Hrady na vědomí.

� 6. Oznámení o zamítnutí grantů
Rada města obdržela oznámení od Krajské-
ho úřadu České Budějovice o zamítnutí ná-
sledujících grantů podávaných Městem
Nové Hrady – Zpracování projektové do-
kumentace budoucí rekonstrukce komuni-
kace v Zahradní čtvrti v Nových Hradech,
Projektová dokumentace rekonstrukce čás-
ti Hradební ulice Nové Hrady a Řezbářské
sympozium v Nových Hradech. Rada vzala
oznámení o zamítnutí grantů na vědomí.

� 7. Oznámení o přidělení grantu
Rada obdržela dopis Krajského úřadu pro
Jihočeský kraj o přidělení grantu na projekt
Obnova vybavení sportovního areálu v No-
vých Hradech (navržena varianta č. 2) a
grantu na projekt Místní komunikace pro
přístup k rozvojové rekreační oblasti pís-
kovna Nakolice. Rada vzala oznámení o
přidělení grantu na vědomí.

� 8. Děkovný dopis
Rada obdržela dopis ředitele Krajského úřa-
du pro Jihočeský kraj JUDr. Luboše Průši

Dalimilova kronika
dokončení ze str. 2

pokračování na str. 4
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s poděkováním za kladný a rychlý přístup
při zjišťování údajů potřebných k přípravě
podkladů pro rozhodnutí o poskytnutí státní
pomoci při obnově území postiženého or-
kánem v lednu roku 2007. Poděkování se
týká osob (tzv. pověřenců), kteří zjišťovali
potřebné údaje o poškozeném majetku měs-
ta. Komise pověřenců pracovala ve složení
Jaroslav Šulc, Luděk Prášil, Jiří Haider.
Rada vzala dopis s poděkováním na vědo-
mí.

� 9. Nabídka na využití plochy
Rada obdržela dopis od firmy juwi s.r.o.
Podhorská 20, Jablonec nad Nisou s nabíd-
kou partnerství pro výstavbu sluneční
(fotovoltaické) elektrárny. Nabídka se týká
možnosti využití vhodných ploch. Projekt
fotovoltaické elektrárny nemá žádný nega-
tivní vliv a přispívá ke zvýšení podílu výro-
by elektřiny z obnovitelných zdrojů. Rada
vzala na vědomí nabídku firmy juwi s.r.o.
Jablonec nad Nisou na vědomí a pověřila
pana Mgr. Michala Jarolímka a Ing.Ludoví-
ta Kasana dalším jednáním v této věci.

� 10. XII. ročník mezinárodního setkání
policistů
Rada města obdržela dopis Policie České
republiky, Služby kriminální policie a vy-
šetřování a sportovního klubu SKPV sprá-
vy Středočeského kraje Praha se žádostí o
pomoc při organizaci XII. ročníku meziná-
rodního setkání policistů ze zemí Evropy.
Ve dnech 22. až 27. května 2007 se uskuteč-
ní v rámci mezinárodní spolupráce správy
PČR Středočeského kraje s ostatními po-
licejními sbory setkání policistů z Itálie, Ma-
ďarska, Německa, Polska, Rakouska, Rumun-
ska, Slovenska, Slovinska, Španělska a
Ukrajiny. V rámci této akce bude uspořádán
dětský den a společenský večer za účasti za-
hraničních delegací a občanů města Nové
Hrady. Nad touto akcí převzali záštitu hejtma-
nové Středočeského a Jihočeského kraje a
dále starosta města Nových Hradů. Rada
souhlasila a neměla námitek k pořádání XII.
ročníku mezinárodního setkání policistů
v Nových Hradech.

� 11. Pozvánka k místnímu šetření
Rada obdržela od zdejšího Stavebního úřa-

du pozvánku k místnímu šetření ve věci
prohlídky a zjištění stavebního a statického
stavu bytu č. 2 v domě č.p. 14 – 2. NP v No-
vých Hradech s ohledem na statický a sta-
vební stav trámového stropu. Rada vzala
obsah dopisu na vědomí a pověřila 1. mís-
tostarostu pana Miroslava Šlence dalším
jednáním v této věci.

� 12. Zhodnocení bezpečnostní situace ve
městě
Rada projednala zprávu Policie ČR, obvod-
ní oddělení Trhové Sviny o bezpečnostní si-
tuaci služebního obvodu OOP Trhové
Sviny – okrsek Nové Hrady. V bezpečnost-
ní zprávě je poukazováno na zvýšení nárůs-
tu trestné činnosti při vloupání do osobních
vozidel na parkovišti před vstupem do Te-
reziina údolí. Za minulý rok došlo k 36 do-
pravním nehodám a převážně se jednalo o
dopravní nehody bez zranění. Rada vzala
zprávu Policie ČR, obvodní oddělení Trho-
vé Sviny na vědomí.

� 13. Zřízení Rady obcí pro udržitelný roz-
voj území
Rada obdržela dopis od Města Trhové Svi-
ny, Žižkovo náměstí 32 ve věci zřízení
Rady obcí pro udržitelný rozvoj území na
základě § 9 zákona č. 183/2006 Sb. Rada
souhlasila se zřízením Rady obcí a navrhla
jako zástupce Města Nové Hrady starostu
pana Mgr. Vladimíra  Hokra.

� 14. Petice proti diskriminaci obyvatel
venkova
Rada byla informována starostou Města
Nové Hrady o dokumentu „Petice proti dis-
kriminaci obyvatel venkova“ zaslaným
Spolkem pro obnovu venkova ČR. Hlavním
cílem petice je řešení problémů k zajištění
plnohodnotného života na našem venkově a
rovnoprávného postavení malých obcí.
Rada souhlasila se zněním Petice proti dis-
kriminaci obyvatel venkova a postoupila ji
k jednání zastupitelstva města.

� 15. Mezinárodní konference
PROREGION 2007
Rada projednala dopis Krajského úřadu pro
Jihočeský kraj o konání Mezinárodní kon-
ference Proregion 2007 ve dnech 10. a 11.5.
2007 v Parkhotelu Hluboká na Vltavou.
Rada vzala dopis Krajského úřadu pro Jiho-
český kraj na vědomí a pověřila účastí na

této konferenci místostarostu pana Ing.
Ludovíta Kasana a tajemníka Městského
úřadu Jaroslava Šulce.

� 16. Cenová nabídka
Rada obdržela předložené nabídky na
opravu zídky objektu čp. 74 ve vlastnictví
Města Nové Hrady. Poptávka byla prove-
dena investičním oddělením Městského
úřadu, vyrozuměno bylo 5 stavebních fi-
rem, nabídky k provedení práce zaslaly 2
firmy, a to společnost SEXTA s.r.o Planá
67, České Budějovice a firma Zemkop
Gustav Hasnedl, Jindřichův Hradec. Rada
vzala připravené poptávkové řízení na vě-
domí a postoupila jej k dalšímu řízení pro
výběr zhotovitele Finanční komisi.

� 27. Zápis z jednání sociální komise
Rada města byla seznámena s obsahem zá-
pisu z jednání sociální komise konané dne
19. března 2007. Sociální komise doporu-
čila přidělení bytu 0+1 v DPS Nové Hrady
pro pana Jana Vaculu, trvale bytem Horní
Stropnice 206 a výměnu bytu 0+1 v DPS
Nové Hrady pro paní Růženu Jindrovou.
Komise dále doporučila přidělení uvolně-
ného bytu 1+1 Komenského 395/5 v No-
vých Hradech paní Jitce Maršálkové, trvale
bytem Komenského 181, Nové Hrady za
předpokladu uvolnění stávajícího malo-
metrážního bytu žadatelky.

� 30. Dodatek č. 3 – II. etapa pokračování
rekonstrukce a záchranných prací – re-
vokace usnesení a schválení nového znění
Rada projednala návrh na změny v 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“.
Změny v Dodatku č.3 jsou navrhovány
zhotovitelem a byly odsouhlaseny Staveb-
ní poradnou, spol. s.r.o. (zastupuje Město
Nové Hrady ve věcech technických na zá-
kladě mandátní smlouvy ). Změny se týkají
času plnění a ceny díla. Rada revokovala
své původní usnesení z 28.2. 2007 (bod
č.19 ), souhlasila s novým zněním Dodatku
č. 3 a pověřila starostu jeho podpisem.

Plné znění zápisu najdete také na www.no-
vehrady.cz

Zápis z 16. schůze rady města
ze dne 11.4.2007

• Žádost o uvolnění finančních prostředků
na ošetření VKP Janovka – Kapinoské
aleje
Rada města obdržela dopis Městského úřa-
du, Odboru životního prostředí se žádostí o
uvolnění finančních prostředků na ošetření
vysazených stromů VKP Janovka – Kapi-
noské aleje. Projekt „ Regenerace VKP Ja-
novka – Kapinoské aleje probíhal v roce
1999 - 2001, dotace ze SFŽP České republi-
ky byla poskytnuta do výše 1 645 500,- Kč,
což činilo 80 % celkových nákladů na ošet-
ření především dubových porostů. V letoš-

ním roce je nutno provést základní ošetření
a ořez nově vysázených stromků od vý-
mladkových dřevin. Odborný zásah by pro-
vedla místní organizace ČSOP na základě
vypracovaného Návrhu opatření a sumáře
nákladů odborného znalce ochrany přírody
pana Ing. Bohuslava Švarce. Celkové ná-
klady na ošetření jsou vyčísleny v hodnotě
17.420,- Kč. Rada souhlasila s provedením
základního ošetření a ořezu nově vysaze-
ných stromů ve VKP – Janovka – Kapino-
ské aleje místní organizací ČSOP.

• Výsledek výběrového řízení
Rada obdržela dopis ředitele Technických
služeb města Nových Hradů o provedeném

výběrovém řízení na pozici referenta kultu-
ry. Výběrová komise pracovala ve složení
Mgr. Tomáš Rolínek, Libor Albert, Stani-
slava Kovářová, Alena Kedrušová a Jiří
Haider a výběrové řízení proběhlo dne
28. března 2007 za účasti 4 uchazeček. Nej-
lepšího hodnocení dosáhla paní Helena
Žiaková, která byla navržena na pozici re-
ferenta kultury. Rada vzala výsledek výbě-
rového řízení na vědomí.

• Oznámení o poskytnutí příspěvku na
hospodaření v lesích
Rad obdržela oznámení Krajského úřadu
Jihočeského kraje o poskytnutí finančního

Informace z jednání rady
dokončení ze str. 3

pokračování na str. 5
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příspěvku na hospodaření v lesích v cel-
kové výši 33 496,- Kč. Jedná se o finanční
příspěvek na vyklízení nebo přibližování dří-
ví koněm nebo lesní mechanizací a výcho-
vu lesních porostů do 40 let skutečného
věku porostu. Rada vzala obsah dopisu JK
KÚ České Budějovice ze dne 29.3.2007 na
vědomí.

� Smlouva o poskytnutí grantu
Rada města byla seznámena starostou s ná-
vrhem smlouvy mezi městem Nové Hrady a
Jihočeským krajem o poskytnutí grantu na
zpracování projektu „Místní komunikace
pro přístup k rozvojové rekreační oblasti
pískovna Nakolice“. Rada vzala obsah
smlouvy na vědomí a pověřila starostu je-
jím podpisem.

� Nájemní smlouva
Rada obdržela a projednala návrh nájemní
smlouvy na rok 2007 mezi Sohors s.r.o. Žár
a městem Nové Hrady o placení nájmu za
pozemky ve vlastnictví města v k.ú Údolí
u Nových Hradů. Rada souhlasila s pro-
dloužením pronájmu pozemků ve vlastnic-

tví města a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

� Projednání údržby silnice III/15425 – Ja-
kule - Hranice
Rada obdržela od Městského úřadu Trhové
Sviny, Odboru dopravy a silničního hospo-
dářství oznámení o svolání jednání s obča-
ny obce Byňov – část Jakule na údržbu
silnice III/15425 Jakule – Hranice. Jednání
se uskuteční v úterý dne 17. 4. 2007 od 9.30
v obci Byňov – část Jakule. Rada vzala ob-
sah oznámení Městského úřadu Trhové
Sviny na vědomí a pověřila starostu účastí
na tomto jednání.

� Program Regenerace MPR a MPZ v roce
2007
Rada byla starostou města informována o
využití prostředků z Programu Regenerace
MPR a MPZ v roce 2007. Rada souhlasila
s vyčleněním těchto prostředků pro realiza-
ci akce – Restaurování kamenné kašny a za-
jištění její funkčnosti; restaurování váz
v zámeckém parku Nové Hrady. Restaurá-
torské práce budou provedeny restauráto-
rem panem Richardem Rudovským. Rada
pověřila paní Romanu Kříhovou zajištěním
odeslání Souhrnného přehledu MPR a MPZ
na adresu Jihočeský kraj – Krajský úřad,

Odbor kultury, památ. péče a cest. ruchu
České Budějovice. Rada pověřila starostu
podpisem Souhrnného přehledu „Regene-
race MPR a MPZ“ za rok 2007.

� Zápis z jednání Finanční komise
Rada byla seznámena starostou se zápisem
z jednání finanční komise Městského úřadu
Nové Hrady, konaného dne 2.4.2007. Rada
vzala obsah zápisu na vědomí a souhlasila
s poskytnutím finančních prostředků ve
výši 50.500,- Kč v rámci Grantového prog-
ramu města dle návrhu finanční komise a
pověřila starostu podpisem smluv. Rada
souhlasila s výběrem zhotovitele opravy
zdi u domu čp. 74 v Nových Hradech, a to
firmy SEXTA s. r. o.České Budějovice.

� Dohoda o zajištění financování
Rada byla starostou města seznámena s do-
hodou o zajištění financování mezi městem
Nové Hrady a firmou Alfit , s.r.o. Polště 4.
Dohoda o poskytnutí finančních prostředků
na zajištění finančního podílu na zpracová-
ní projektové dokumentace na akci „ Místní
komunikace pro přístup k rozvojové rekre-
ační oblasti pískovna Nakolice“. Rada sou-
hlasila s dohodou o zajištění financování a
pověřila starostu jejím podpisem.

Zápis z 6. veřejného jednání
zastupitelstva města v Nových Hradech
dne 15.března  2007

Zasedání se konalo od 18 00 hodin v sále bu-
dovy bývalého statku. Schůzi zahájil a řídil p.
starosta, konstatoval, že je přítomno celkem
14 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je usná-
šeníschopné.

Pan starosta konstatoval, že zápis z 5. zase-
dání byl řádně ověřen a zveřejněn. Byly vůči
němu vzneseny námitky ze strany Ing. Pavla
Kříhy

Zastupitelstvo schválilo doplnění zápisu
z 5. veřejného jednání Zastupitelstva města
Nových Hradů dle návrhu ověřovatelů 9 hla-
sy, 5 zastupitelů hlasovalo proti.

� Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 5. veřejného jednání za-
stupitelstva přednesl přítomným starosta Mgr.
Hokr. Informoval o prodeji pozemků panu J.
Herzogovi. Jmenovaný poslal na městský
úřad vyjádření, že o prodej nemá již zájem a
žádá pouze o pronájem pozemků.
Vyhláška o pohybu psů byla projednána
v radě města. Ing. Kasan ohledně ní jednal na
Ministerstvu vnitra. Od zastupitelů nedošly
žádné připomínky a podněty. V sobotu
24.3.2007 bude tato otázka projednána veřej-
ně s občany.
Ing. Štangl se dotazoval, zda byla podána
žádost o darování pozemků v Údolí od Kraj-
ského úřadu České Budějovice, jak navrhoval
na posledním jednání zastupitelstva. Pan sta-
rosta informoval, že tato otázka bude předjed-
nána se SÚS na společném jednání ohledně
stavby průtahu Údolím a pak bude žádost po-
dána. Zastupitelstvo vzalo na vědomí a schvá-
lilo předloženou kontrolu usnesení z 5. ve-
řejného jednání zastupitelstva 14 hlasy.

� Rozpočet města na rok 2007
Pan Šlenc informoval o přípravě rozpočtu.
Mezi největší akce, financované v roce 2007
patří Rezidence, oprava ČOV, před dokonče-
ním je internetová kavárna, průtah Údolím,
rekonstrukce Hradební ulice, oprava zdiva na
ZŠ čp. 169, školní jídelna, studie na přípravu
pozemků pro výstavbu v Jižním městě. Připra-
vuje se studie na opravu ulice ke sportovní
hale, parkoviště, veřejné osvětleni Jakule.
Jsou zde zakotveny i příspěvky zájmovým a
sportovním organizacím na činnost. Celkový
objem činí 79.997.600 Kč.
Do rozpočtu na rok 2007 nebyl zapracován
přebytek z roku 2006. Po projednání v radě
města a na jednáních finanční komise doporu-
čuje rozpočet schválit.
Pan starosta doplnil, že na některé akce , jako
např. oprava Hradební ulice a rekonstrukce
školní jídelny, bude podána žádost na čerpání
z evropských prostředků. Návrh rozpočtu byl
vyvěšen na úřední desce. Nebyly k němu
vzneseny žádné připomínky. Byl řešen jeden
dotaz, a to s panem Ivanem Dorotovičem,
předsedou TJ Nové Hrady. Bylo domluveno,
že po dodatečném vyúčtování výdajů za rok
2006 a doložení potvrzení o sponzorských da-
rech, bude přípěvek vyřešen rozpočtovou
změnou.
Mgr. Jarolímek hovořil o spolufinancování
akcí v souvislosti se školou a zastavovací stu-
dii na veřejné osvětlení Jakule, jedná se o část-
ku cca 1.200.000,- finance budeme zajišťovat
z jiných zdrojů.
Pan starosta vyzval zastupitele k podání připo-
mínek k návrh rozpočtu 2007.
Ing. Štangl konstatoval, že má protinávrh, kte-
rý by neměl rozpočet shazovat ze stolu, ale
připomínky k rozpočtu má. Připomenul, že
rozpočtovaná částka 1.225.806 Kč na akce,

které jsou v poznámce uvedeny nestačí. Jen
oprava školní jídelny bude dražší. Má pozmě-
ňovací návrh k příspěvkům. Domnívá se, že
TJ Nové Hrady by měla být doplacena částka
150.000,- Kč, na kterou byla v loňském roce
sepsána smlouva, ale kterou nedočerpali.
Druhý pozměňovací návrh se týká SDH Nové
Hrady a SDH Údolí - měl by být vyplacen pří-
spěvek 35.000,- Kč. Je to příspěvek na
spolkovou činnost. Tyto organizace jsou speci-
fické, zajišťují ve městě dobrovolně a zdarma
práci s mládeží a pomáhají při katastrofách.
Pan starosta konstatoval, že nezpochybňuje,
že tyto organizace pro město vykonávají
důležitou činnost. Byl v kontaktu jak s panem
Dorotovičem, tak s hasiči. Co se týče TJ Nové
Hrady, o tom, že k nedoplatku příspěvku za
rok 2006 došlo, nové vedení města nevědělo.
TJ o nedoplatek nežádala. Při přípravě roz-
počtu byla TJ Nové Hrady vyzývána
k doložení žádosti. Jedná se jak o finance na
rok 2007, tak i vyúčtování příspěvku za rok
2006. Jedna smlouva byla sepsána na úhradu
energie, TJ Nové Hrady pak tuto částku vy-
účtovala celou. Po dohodě s panem Drotovi-
čem a za přítomnosti členů finanční komise
bylo domluveno, že celá záležitost nebude
řešena okamžitě, ale v klidu, v budoucnu
rozpočtovou změnou po vyúčtování nákladů
za rok 2006 a doložení výše sponzorských
darů podle pravidel, která byla stanovena. Na-
vrhuje také toto řešit rozpočtovou změnou.
Co se týče SDH, žádost o příspěvek došla až
počátkem března, když dle jejich sdělení do-
šlo k prodlení ze strany p. Janna. Částka se
týká podpory mladých hasičů, jejich práce si
vážíme. Obě organizace jsou zatím finančně
zajištěny, nejsou závislé na příspěvku od

Informace z jednání rady
dokončení ze str. 4

pokračování na str. 6
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města a proto je možné tyto otázky řešit v příš-
tím období rozpočtovou změnou.
Ing. Štangl vidí jako správné doplatit TJ část-
ku 150.000,- Kč za rok 2006, s rozpočtem na
letošní rok 200.000,- a 200.000,- Kč souhlasí.
Navrhuje to, k čemu se zavázali v minulém
období. I toto je nutno vyúčtovat. Tak je to i se
SDH a jejich příspěvek je možno řešit
okamžitě, není to záležitost po účetní stránce
náročná.
Pan starosta konstatoval, že souhlasí s prove-
dením změny v případě poskytnutí příspěvku
hasičům, u TJ však trvá na konečném vyúčto-
vání příspěvku a nákladů, hlavně co se týče
smlouvy ohledně poskytnutí příspěvku na
energie. Navrhuje společné jednání zástupců
TJ, popřípadě i pokladníka.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet města na rok
2007 ve znění návrhu předloženého finanční
komisí a radou města, t.j. v celkovém objemu
79.997.600,- Kč na straně výdajů a příjmů,
včetně požadovaných dotací ze státního roz-
počtu na straně příjmů a rozdělení výdajových
stránek těchto dotací. Zastupitelstvo rozhodlo
o tom, že do rozpočtu bude započtena část
přebytku hospodaření z minulých let ve výši
35.000,- Kč, který bude poskytnut jako příspě-
vek SHD Nové Hrady na práci s mládeží, do
rozpočtu nebude započten zbytek přebytku
hospodaření z minulých let ve výši
5.766.529,47 Kč. V rámci rozpočtu stanovilo
limit mzdových prostředků, rozpočet sociální-
ho fondu ve výši 3% z objemu mzdových
prostředků, rozpočet sociálního fondu a zá-
vazný vztah ke zřizovaným organizacím –
Technické služby města, Služby Nové Hrady
s.r.o.,Základní škola Nové Hrady a Mateřská
škola Nové Hrady k rozpočtu města. Dále
v rámci rozpočtu schvaluje příspěvky občan-
ským sdružením a zájmovým organizacím.
Zastupitelstvo zmocňuje radu města k prová-
dění rozpočtových změn do výše 10 % schvá-
leného rozpočtu města. Zastupitelstvo
pověřuje finanční komisi přípravou rozpočto-
vého výhledu na následující 2 roky a jeho
následným předložením k projednání zastupi-
telstva 14 hlasy.

� Dispozice s majetkem
Pan starosta seznámil jednání se žádostí firmy
E.ON, kterou zastupuje firma Jiřík a syn. Jed-
ná se posílení kabelu z trafostanice do reziden-
ce. Smlouva byla již projednána radou města.
Zastupitelé obdrželi materiál – situace, kte-
rých pozemků se stavba týká.
Pan Albrecht se zajímal o stáří map, jelikož se
zde nachází ještě název: Stalinova ulice.
Zastupitelstvo schválilo znění Smlouvy o
smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu pro průchod kabelu
NN společnosti E.ON Česká republika, a. s.
přes pozemek p.č. PK 65, 2271, 1011/8 v k.ú.
Nové Hrady a pověřuje starostu podpisem
smlouvy 14 hlasy.

� Zásady pro čerpání příspěvku
Pan starosta seznámil se zásadami čerpání pří-
spěvku města na opravy týkající se vnějšího
vzhledu domů. V rámci finanční komise tyto
připravil pan Šlenc a pan Haider. Pro před-

ložení finanční komisí radě města tato některé
body přeformulovala a předkládá je ke schvá-
lení zastupitelstvu ve znění:
1. Účelem tohoto příspěvku je trvalé zlepšová-
ní a udržování celkového vzhledu městské pa-
mátkové zóny a registrovaných kulturních
památek mimo městskou památkovou zónu
2. O poskytnutí příspěvku rozhoduje Rada
města Nové Hrady na základě doporučení Fi-
nanční komise Rady města. Na poskytnutí pří-
spěvku není právní nárok.
3. Příspěvek se poskytuje:
a) na domy trvale obydlené, domy v městské
památkové zóně
b) na trvale obydlené domy mimo městskou
památkovou zónu, pokud se jedná o registro-
vané kulturní nemovité památky.
4. Příspěvek se poskytuje do výše 20% nákla-
dů, nejvýše do částky 20 tisíc Kč. Oprava musí
být v souladu s doporučením MěÚ Trhové
Sviny, odboru výstavby, památek a územního
plánování. Cena opravy musí být doložena
fakturou za práce, případně materiál.
Pan starosta navrhuje hlasovat o zásadách
s tím, že bude opraven termín pro označení ne-
movité kulturní památky.
Ing. Štangl předkládá protinávrh, kde v bodě
č. 4. požaduje doplnit: Příspěvek se poskytuje
do výše 20 % nákladů, nejvýše do částky 20 ti-
síc Kč pro 1 žadatele na dobu 3 let.
Pro schválení protinávrhu Ing. Štangla hlaso-
vali 3 zastupitelé, 9 bylo proti a 2 se zdrželi
hlasování.
Zastupitelstvo schvaluje Zásady čerpání pří-
spěvku Města Nové Hrady na opravy týkající
se vnějšího vzhledu domů ve znění před-
loženém panem starostou, když v bodě 2. bude
opraveno pojmenování nemovité kulturní pa-
mátky 10 hlasy, 4 zastupitelé se zdrželi hlaso-
vání.

� Osadní výbory
Mgr. Rolínek seznámil s průběhem přípravy
setkání s občany osad, dále pak s průběhem
návrhových voleb. Pomáhal mu Ing. Kasan a
dále p. Sýkora. Poděkoval všem občanům za
účast a pomoc při přípravě voleb. Setkání za
účasti starosty města se konala v Údolí, v By-
ňově a Nakolicích. Na setkáních si občané od-
hlasovali, zda osadní výbor volit a počet
jejich členů. Občané byli seznámeni s tím, že
případné volby jsou návrhové, protože osadní
výbory zřizuje zastupitelstvo. Dále informo-
val o termínech a průběhu setkáních v jednot-
livých částech, o zájmu na zřízení osadních
výborů, počtu jejich členů a o průběhu a vý-
sledku návrhových voleb. Doporučil zastu-
pitelstvu zřízení těchto osadních výborů, pro-
tože zde jsou zapojeni občané, kteří mají
v uvedených osadách trvalý pobyt a mohou
tak vyřídit věci osadní sami. Rada vzala na vě-
domí výsledky setkání a voleb a doporučuje
zastupitelstvu zřídit osadní výbory, určit počet
jejich členů, dále určit členy a předsedy jed-
notlivých osadních výborů
K tomuto projednávanému bodu nebyly vzne-
seny žádné připomínky.
Zastupitelstvo zřizuje tyto osadní výbory:

osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň

osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné

osadní výbor pro Údolí

dále zastupitelstvo určuje počet členů jednot-
livých osadních výborů:

osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
– 5 členů

osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
- 3 členy

osadní výbor pro Údolí - 5 členů,
dále zastupitelstvo určuje tyto členy jednotli-
vých osadních výborů :

osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň:
RSDr. Tisoň Jan, Procházka Oldřich, Krtek
František, Macho Stanislav a Sýkora Josef,

osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné:
Duspiva Ladislav, Dibďák Pavel a Spěvák
Petra,

osadní výbor pro Údolí: Bláha Jan, Bláhová
Veronika, Matějka Jiří, Lust Roman a Valí-
ček František.

Zastupitelstvo zvolilo předsedy osadních vý-
borů:

osadní výbor pro Byňov, Jakuli a Štiptoň
– RSDr. Jan Tisoň,

osadní výbor pro Nakolice, Oboru a Vyšné
– Ladislav Duspiva

osadní výbor pro Údolí – Lust Roman

13 hlasy, 1 zastupitel se zdržel hlasování.
Pan starosta sdělil, že kromě občanů trvale
žijících v osadách, se také chalupáři mohou
do tohoto systému zapojovat a vyjadřovat .

� Interpelace
Ing. Štangl se dotazuje na okolnosti ohledně
jmenování tajemníka MěÚ Nové Hrady na
složení výběrové komise, průběh výběrového
řízení, co komise hodnotila, jak byly prokazo-
vány kvalifikační předpoklady, znalosti a dal-
ší informace. Ing. Štangl předal dotazy
písemně a žádá odpověď v zákonem stanove-
né lhůtě.

� Diskuze
Pan Kučera se dotazuje, kdo je majitelem ob-
jektu „Lázničky“ ? Zda jej firma Mane pro-
dává.
Na tuto otázku odpověděl pan starosta. Připo-
menul, že přesnější informace má Ing. Štangl.
Lázničky koupila firma Rezidence a.s. minu-
lý týden od Jihočeského kraje. Firma Re-
zidence převzala i pohledávky od předcházejí-
cího majitele.
Ing. Štangl toto potvrdil a konstatoval, že tam
byla značná zátěž v souvislosti se zástavou
cca 3 mil. Kč.
Pan Ing. Kříha se dotazoval, jak pokročil pro-
jekt na výuku německého jazyka v mateř-
ských školách.
Pan starosta vysvětlil jak probíhá výuka ně-
meckého jazyka v MŠ Nové Hrady, MŠ Žár a
MŠ Horní Stropnice. V Nových Hradech učí
slečna Tomášková, v Horní Stropnici p. Mik-
šovská a v Žáře p. Hokrová. V Žáře provedla
výběrové řízení paní ředitelka MŠ. Ve spolu-
práci s p. Mocovou probíhá i přeshraniční
spolupráce v rakouském  Harbachu.
Mgr. Jarolímek se vyjádřil k článku Ing.
Štangla v Novohradském zpravodaji. Chápe
jej jako ostrou politickou diskuzi. Jednu pasáž
považuje za urážlivou a v podstatě od autora

Informace z jednání zastupitelstva
dokončení ze str. 5

pokračování na str. 7
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ubohou. Žádá Ing. Štangla, aby se vyvaroval
těchto spekulací a nepřekračoval meze sluš-
nosti.
Ing. Štangl odpověděl, že se pouze bránil, rea-
goval na útoky, které byly na jeho osobu vede-
ny v minulém Novohradském zpravodaji, kde
dle jeho mínění byly útoky ze strany dvou pi-
satelů stejně tvrdé, možná i tvrdší.
Pan Albert se znovu tázal Ing. Kasana, zda si
je naprosto jist, že nedával souhlas s navýše-
ním poplatku na výherní automaty.
Ing. Kasan odpověděl, že souhlas dával.
Pan starosta k této otázce doplnil, že i on hla-
soval proti návrhu pana Ing. Štangla, protože
pan Ing. Štangl tvrdil, že svůj návrh podmiňo-
val souladem se zákonem. To dle jeho názoru
není pravda.
Pan Koželuh se dotázal Ing. Štangla, zda trvá
na tvrzení, že článek do Novohradského zpra-
vodaje napsal (jak pan Ing. Štangl uvádí), aby
se odvděčil za několik stříbrných svým chle-
bodárcům  z NOS.
Ing. Štangl sdělil, že nebude odpovídat, že to
tak prostě napsal.
Paní Badošková vyjádřila svůj názor, že ji to
na jednání připadá, jako když se hádají mladí

malí kluci. Myslí si, že všichni se zavázali, že
jim půjde o to, aby město vzkvétalo a budova-
lo se. Dotazuje se, proč se navzájem zastupite-
lé osočují a nedají hlavy dohromady.
Apelovala na zastupitele, aby dali hlavy do-
hromady a přemýšleli
Pan Kopřiva vznesl dotaz, jak dopadlo jedná-
ní ohledně výpovědi smlouvy na provoz par-
koviště. Jaká částka se za to zaplatila, kolik se
zaplatilo za výběrové řízení na ředitelku MŠ.
Kdo toto uhradil. Dále poukázal v souvislosti
s interpelací Ing. Štangla na to, jak probíhalo
výběrové řízení na pracovníky města, hlavně
na p. Šebelovou a p. Kříhovou, jaké měly kva-
lifikační předpoklady.
Ing. Štangl odpovídá, že agenda ohledně vý-
běrového řízení je založena na MěÚ. Sdělil, že
p. Kopřivu zajímají věci, které stály řádově
desetitisíce, nezajímají jej, jaké dotace se do
města přivedly, např. na ČOV. Domnívá se, že
záležitost s bývalým nájemcem parkoviště
není uzavřena. Souhlasí, že poplatky byly ne-
úměrně vysoké, proto chtěli od smlouvy od-
stoupit.
Ing. Kříha se vyjádřil k tomu, že výběrová ří-
zení probíhala, že je možno do agendy nahléd-
nout na MěÚ.
Mgr. Jarolímek vyjádřil pochybnosti o konání
výběrových řízení, konstatoval, že toto prověří.

Pan starosta poprosil přítomné o zachování
zásad slušnosti, i když jednotlivci mohou mít
mnohokrát rozdílné názory, je třeba chovat se
slušně.

Pan Roule vznesl dotaz na Ing. Štangla. Po-
dotkl, že ne všechny dotace, které Ing. Štangl
zajistil pro město, měly smysl, jako příklad
uvedl dotaci na opravu kovárny – cca
7.000.000,- Kč.

Pan Vicány upozornil, že se nezpochybňuje
význam dotací, které bývalé vedení do města
přineslo. Navrhl, aby kontrolní komise pře-
zkoumala výběrová řízení, která v minulém
období na přijímání zaměstnanců  proběhla.

Ing. Kříha, jako předseda kontrolní komise
této kontrole nebrání. Komise již zkontrolo-
vala jedno výběrové řízení.

Pan Koželuh požádal o slušné chování ze
strany opozičních zastupitelů vůči zúčastně-
ným občanům města a upozorňuje, že by se
neměli chovat tak, jak k panu Kopřivovi.

Pan Roule požádal Ing. Štangla , aby se sou-
středil na někoho jiného, než na nového pana
starostu. Prosí, aby zavládl klid, zastupitelé se
věnovali potřebným věcem a pracovali do-
hromady.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným za účast.

Generální shromáždění
Euroregionu Silva Nortica

se konalo v klášteře Nové Hrady
Dne 13. 4. 2007 proběhlo v klášteře v Nových Hradech Generální

shromáždění Euroregionu Silva Nortica. Za účasti čestných hostů hej-
tmana Jihočeského kraje RNDr. Jana Zahradníka, radní země Dolní Ra-
kousko Mag. Johanny Mikl-Leitner, velvyslankyně Rakouské republiky
v ČR Dr. Margot Löffler-Klestil a velvyslance České republiky v Ra-
kousku Dr. Jana Koukala vyhodnotilo práci euroregionu za dobu 5 let
existence (založen v Hospodářském parku České Velenice / Gmünd 28.
5. 2002) a navrhlo strategii rozvoje euroregionu na roky 2007-2013.

Euroregion je významnou institucí pro přeshraniční spolupráci mezi
Jihočeským krajem a regionem Waldviertel, země Dolní Rakousko. Ří-
dícím orgánem je Výbor, jehož předsedou je za rakouskou část Ing. Jo-
hann Hofbauer, radní země Dolní Rakousko, a za českou část Ing.
František Štangl, radní Jihočeského kraje. Sekretariáty mají sídlo ve
Zwettlu a Jindřichově Hradci, v jejich čele stojí Mag. Ursula Poindl a
Mgr. Pavel Hložek. Projekty a konkrétní činnosti jsou projednávány
v rámci pracovních skupin. Česká část euroregionu má 50 členů, jed-
ním z nich je město Nové Hrady.

„Mezi hlavní úspěchy euroregionu v období 2002-2006 patří
založení sítě impulsních center a pracovních skupin, do které jsou za-
pojeny impulsní centra Nová Bystřice, Slavonice, České Velenice a
Sdružení Růže a euroregiony Silva Nortica a Šumava. Další úspěšné
projekty byly podpořeny z programu INTERREG: např. Sportfestival
Euregio 2005 v Jindřichově Hradci, spolupráce Biotechnologického
centra Nové Hrady s Fachhochschule Krems a ostatními univerzitami,
společný marketing a propojení nabídky v přeshraničním cestovním ru-
chu. K největším úspěchům euroregionu v oblasti infrastruktury patří
podíl na otevření nových turistických hraničních přechodů či na zaháje-
ní elektrifikace železniční trati České Budějovice – České Velenice –
Gmünd,“ řekl jednatel Mgr. Hložek.

Oba národní sekretariáty euroregionu jsou od roku 2004 Administrá-
tory Fondu malých projektů programu INTERREG IIIA. Česko-rakouský
Dispoziční fond podpořil v Jihočeském kraji v letech 2005-2007 více než
200 projektů obcí, měst, neziskových organizací, škol, sportovních klu-
bů, kulturních spolků apod. částkou přes 12,2 mil. Kč. Zatím 92 projek-

tům byly již schváleny a vyplaceny příspěvky z EU v celkové výši přes
6,5 mil. Kč. Další projekty budou dokončeny nejpozději v březnu 2008.
Řada projektů byla podpořena i v Nových Hradech a Sdružení Růže.

„V novém programovém období Evropské unie 2007-2013 chce
euroregion podporovat rozvoj všestranné přeshraniční spolupráce za-
měřené na infrastrukturu a plánování, cestovní ruch, hospodářská cen-
tra a zaměstnanost a život v regionu – spolupráci měst, obcí, škol,
sportovních oddílů a kulturních spolků, neziskových organizací. Svoji
činnost zaměří na co nejlepší čerpání prostředků z podpůrných progra-
mů EU. Stane se rovněž Správcem Dispozičního fondu podpořeného
z Operačního programu Cíl 3: Česko-rakouská územní spolupráce.
V něm Jihočeský kraj získá částku 2,7 mil. EUR, tj. 10 mil. Kč ročně,
na malé projekty podporující trvale udržitelný rozvoj území a kavlitní
přeshraniční spolupráci měst, obcí a dalších neziskových subjektů v re-
gionu.“ řekl předseda Ing. Štangl. Pavel Hložek, jednatel ERSN

Na snímku zleva: hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník,
velvyslanec České republiky v Rakousku Dr. Jan Koukal, radní země
Dolní Rakousko Mag. Johanna Mikl-Leitner, předseda ERSN Ing.
František Štangl, velvyslankyně Rakouské republiky v ČR Dr. Margot
Löffler-Klestil a předseda ERSN Ing. Johann Hofbauer.

Informace z jednání zastupitelstva
dokončení ze str. 6
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Školy na hranici v dubnu
Že školení vůbec nemusí být nudné a zbytečné se přesvědčili naši

pedagogové ve středu 4. dubna. Toho dne v sále bývalého statku Nové
Hrady pořádala Novohradská občanská společnost v rámci projektu
Školy na hranici seminář o novém zákoníku práce. Školitelkou byla
osoba nanejvýše povolaná, Judr. Dana Hospodářská z Úřadu práce.
Nejenže svou autoritou a charizmatem zvládla sál plný učitelů a pře-
svědčila i skeptiky o svých znalostech, ale také na místě odpověděla na
množství otázek. Ředitelé škol tak například zjistili, že ani nový záko-
ník práce neumožňuje rozvázání pracovního poměru s učitelem tím, že
mu ředitel odebere ukazovátko a klíče od školy. Učitelé pak byli na-
opak trochu zklamáni nemožností odvolat ředitele jeho vyhozením
z okna ředitelny.

Dobré vztahy mezi pedagogy však těmito zjištěními ohroženy ne-
byly, což po chutném obědě potvrdilo posezení při kávě. Bylo to první
formálně neformální setkání všech pedagogů základních škol Nové
Hrady, Horní Stropnice, Benešov a ZŠ PŠ Trhové Sviny.

Z nahlášených 48 učitelů se dostavilo 48, účast tedy byla vzorná,
chování ucházející, nálada výborná. Doufejme, že stejně dobré vy-
svědčení budeme moci učitelům vystavit i po dalších seminářích 30.
dubna a 7. května.

Projekt Školy na hranici v dubnu pokračoval přípravou jednotli-
vých škol a pedagogů na projektové vyučování v příštím roce.

A také se nadělovalo. Základní školy N. Hrady, H.Stropnice a Be-
nešov dostaly první část vybavení pořízeného tímto projektem. Počíta-
če Fujitsu-Siemens, barevné trojkombinace tiskárny, skeneru a
kopírky Canon, digitální fotoaparáty Sony, mikroskopy Leica a digitál-
ní Ph metry Hanna, vyrobené na ostrově Mauritius. Horní Stropnice
navíc převzala velmi speciální zesilovač W.A.M.S. 04, který v jednom
přístroji vedle zesilovače, reproduktorů a bezdrátového mikrofonu má
i CD přehrávač a kazetovou mechaniku. Lidé, bydlící v blízkosti strop-
nické školy, se mají na co těšit! Milan Koželuh

Aktivity NOSky
Novohradská občanská společnost o.s.,

která vznikla před osmi lety, je co do počtu
členů asi jedním z nejmenších občanských
sdružení v Nových Hradech. Zpočátku byla
činnost NOSky zaměřena především na akce a
menší projekty, které svým obsahem rozvíjely
kulturní, společenský a sportovní (přesněji tu-
ristický) život na Novohradsku a které tuto ob-
last propagovaly. Od počátku činnosti byl
však kladen důraz na způsob realizace těchto
aktivit. Byla to vždy spolupráce s dalšími ob-
čany, neziskovými organizacemi a spolky,
podnikatelskými subjekty a místní samosprá-
vou.

Od roku 2005 rozšířila NOSka svou čin-
nost i na oblast dalšího profesního vzdělávání
jak pro své vlastní členy, tak pro další zájemce
a různé cílové skupiny. V současné době má
NOSka sedm členů. Jeden z nich je zaměst-
nancem sdružení a další tři lidé (nečlenové)
jsou v hlavním pracovním poměru prostřed-
nictvím realizovaných projektů. O jednom
z těchto současných projektů – „Školy na hra-
nici“ – jste se měli možnost dočíst v minulém
čísle NZ.

V roce 2006 realizovalo sdružení NOS
projekt „Rozšiřování služeb, ověřování no-
vých postupů“, který bude v červnu tohoto
roku končit. Tento projekt byl první, který byl

zaměřený na další profesní vzdělávání a
v rámci kterého se začala rovněž profesionali-
zovat i samotná NOSka. Důvodem profesio-
nalizace byla především stoupající náročnost
na získávání finančních prostředků, na nápady
a aktivity sdružení i na samotnou administraci
a realizaci projektů, prostřednictvím kterých
NOSka část své činnosti uskutečňuje. Rovněž
o tomto projektu jsme již v loňském roce in-
formovali v NZ.

Další aktivitou, která začala v lednu loň-
ského roku a potrvá do prosince 2007, je pro-
jekt „Vzdělávání pro jihočeský venkov“
zaměřený na další vzdělávání pro členy a za-
městnance místních akčních skupin. Pokud je
vám termín místní akční skupina (MAS) ne-
známý, můžete nahlédnout do dvou čísel Re-
gionálního zpravodaje, který rovněž naše
sdružení vydalo a je k dispozici v kanceláři
NOS (ul.Česká 64, Nové Hrady).

Další velkou kapitolou, která byla odstar-
tována již v závěru roku 2005, byly naše pro-
jekty v rámci programu Leader+, uskutečňova-
ného v mikroregionu Sdružení Růže (SR) a
financované z Evropského zemědělského orien-
tačního a záručního fondu a z rozpočtu Minis-
terstva zemědělství ČR. Určitě si někteří z vás
vybaví například Nedělní trhy regionálních
výroků, které byly součástí projektu Marke-
ting místních potravinových produktů. Hlav-
ním cílem tohoto projektu bylo důkladně

zmapovat potenciál území mikroregionu SR
pro rozvoj místního trhu s lokálními produk-
ty. Současně šlo také o identifikování potřeb,
překážek a limitů jak producentů, tak odběra-
telů a finálních konzumentů, které jim brání
v rozvoji tohoto trhu. Určitým pokračováním
této aktivity je spolupráce na pořádání lokál-
ních trhů místních produktů v mikroregionu
SR s dalšími subjekty (viz pozvánka První
medobraní v N. Hradech v tomto čísle NZ).

Z programu Leader+ jsme momentálně
dokončili projekt „Informační služby pro
Růži“, který byl realizován v období prosinec
2005 až leden 2007 (podrobnější informace
ve stejnojmenném článku tohoto čísla NZ).

Většina současných aktivit sdružení NOS
je financována ze zdrojů, které jsou veřejně
známé a přístupné dalším zájemcům, kteří
jsou schopni splnit podmínky příjemců fi-
nanční podpory, mají zajímavé nápady a chtě-
jí je opravdu uskutečnit. Na financování
některých projektů mikroregionálního cha-
rakteru se rovněž podílely i obce a města SR a
to formou návratného příspěvku, který bude
vrácen po vyúčtování projektu a obdržení do-
tace. Nicméně část aktivit NOSky je hrazena i
z vlastních zdrojů nebo je na bázi dobrovolné
práce.

Za občanské sdružení NOS
Květa Jarolímková
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Projekt „Informační
služby pro Růži“

Spolufinancování Evropskou
uníí Evropským zemědělským
orientačním a záručním fondem
(EAGGF)

Projekt je součástí strategie
„Cestou 5 K“, která je realizo-
vána Místní akční skupinou
Sdružení Růže.

Občanské sdružení Novohradská občanská
společnost o.s. (NOS) realizovalo v období
prosinec 2005 až leden 2007 projekt pod ná-
zvem „Informační služby pro Růži“. Projekt
byl realizován v rámci programu Leader+ a
naplňoval jeden z cílů strategie Místní akční
skupiny Sdružení Růže (MAS SR) – vznik a
rozvoj takových služeb, které mohou posílit
sociální a ekonomické vazby v mikroregionu.

„Projekt Informační služby pro Růži“ se
skládal ze tří hlavních aktivit. První z nich
byla prezentace vybraného území mikroregio-
nu, a to Novohradska. Za tuto část odpovídala
Květa Jarolímková, která připravila podklady
pro vydání tištěného propagačního materiálu
„Novohradsko …vítejte u nás“, kterou násled-
ně graficky zpracoval a vytiskl Petr Hnilička
z Trhových Svinů. Obsahem materiálu byly
tipy na výlet za přírodními zajímavostmi, kul-
turními památkami, tipy na akce a pobyt, tipy
na výlet k sousedům, kontakty na důležitá
místa a instituce a mapka Novohradska. Tento
propagační materiál o Novohradsku, které je
územně součástí mikroregionu Sdružení

Růže, pak NOSka distribuovala na veletrh
cestovního ruchu Region Tour v Brně v lednu
2006. Smyslem této aktivity však nebylo pou-
ze vytištění samotného materiálu, ale i nasta-
vení určitého modelu spolupráce mezi
obcemi, které na území Novohradska leží.
V prosinci 2005 a lednu 2006 se do příprav i
samotné prezentace Novohradska na veletrhu
zapojily obce Malonty, Benešov nad Černou,
Horní Stropnice, Nové Hrady a PIC Sdružení
Růže. Výstupem této aktivity je rovněž studie
zaměřená na marketing cestovního ruchu pro
Sdružení Růže, kterou zpracoval Michal Jaro-
límek a Petr Heidinger.

Druhou aktivitou projektu bylo vydání
dvou čísel Regionálního zpravodaje zaměře-
ného na pozitivní příklady z programu Místní
akční skupiny a Rozvojové strategie SR. Čte-
náři se v nich dozvěděli o uskutečněných pro-
jektech obcí, neziskových organizací a
podnikatelů, o aktivitách samotné MAS SR
v rámci programu Leader. Celkem bylo před-
staveno prostřednictvím svých aktivit 19 obcí
a několik dalších projektů neziskových orga-
nizací či podnikatelů. První číslo vyšlo v srpnu
2006 a jeho první distribuce vedla na Země
živitelku, kde se prezentovaly Místní akční
skupiny z České republiky. Druhé číslo vyšlo
v lednu 2007 a stejně jako první, i toto bylo
distribuováno na obecní a městské úřady
v mikroregionu SR a významné instituce. Šéf-
redaktorkou zpravodajů byla Květa Jarolím-
ková, která při jejich přípravě spolupracovala
s lidmi z informačních a kulturních center regi-
onu – IC Borovany, IC Nové Hrady, IC Pohor-
ská Ves, IC Ledenice a obcemi, s předkladateli

a vlastními realizátory projektů a manažerem
MAS Janem Malíkem. Obě čísla zpravodaje
vytiskla Tiskárna JAVA Třeboň.

Poslední aktivitou projektu bylo vytvoření
videoprezentace mikroregionu Sdružení Růže,
která představuje dění v mikroregionu SR
v souvislosti s realizací strategie Místní akční
skupiny. V této, zhruba osmdesátiminutové vi-
deoprezentaci, jsou představeny aktivity a lidé
z šestnácti realizovaných projektů, např. Kera-
mická dílna v klášteře (Nové Hrady), Revitali-
zace podzámčí (Borovany), Vzdělávací kurzy
(Pohorská Ves), Řezbářské sympozium (Nové
Hrady), Svěcení obecního znaku a vlajky (Jí-
lovice), Festival dechových hudeb (Trhové
Sviny). Součástí videoprezentace je rovněž tři-
cetiminutový film pod názvem Sdružení Růže
v obrazech – „O krajině“a 362 krásných foto-
grafií. Autorem videoprezentací a fotografií je
Jan Hanzal z Jílovic. V současné době byly vi-
deoprezentace SR předány na obce a města
v mikroregionu. Postupně budou distribuová-
ny i na další místa a instituce či jednotlivým
zájemcům.

Tento projekt byl spolufinancován Evrop-
skou unií, Evropským zemědělským orien-
tačním a záručním fondem a byl součástí
strategie „Cestou 5 K“, která je realizována
Místní akční skupinou Sdružení Růže. NOS
děkuje všem obcím a městům, sdružením či
jednotlivcům, spolupracovníkům a přátelům
za pomoc a spolupráci při realizaci projektu
„Informační služby pro Růži“.

Za občanské sdružení NOS
Květa Jarolímková

Setkání družstev
hasičských sborů

V sobotu 21.4.2007 byl zahájen nový projekt z Dispozičního fondu
„Setkání hasičů“, do něhož jsou zapojeny tyto hasičské sbory: SDH
Horní Stropnice, SDH Nové Hrady, SDH Údolí a dobrovolní hasiči
z Harbachu, Heinrichsu a z Wulschau.

Všechny účastníky tohoto setkání nejdříve přivítal starosta Horní
Stropnice pan Václav Kučera. Po seznámení s programem akce před-
vedli profesionální hasiči Českých drah z Českých Budějovic vyproště-
ní z havarovaného vozidla. Následovala ukázka speciálních obleků,
které jsou používány při požárech či při chemickém ohrožení. Velmi
zajímavou vsuvkou byla prezentace nafukovacích vaků na zvedání ná-
kladních automobilů. Kdokoliv z hasičů si mohl improvizovaný zásah
s touto technikou vyzkoušet.

Po malém občerstvení byli rakouští hasiči seznámeni s pravidly čes-
kého požárního sportu. S velkým úspěchem se setkal nácvik požárního
útoku a příprava na soutěž, která se bude konat 9. června 2007 opět
v Horní Stropnici.

Členové rakouských sborů dobrovolných hasičů se po své účasti na
těchto nácvicích poprvé objeví také ve výše zmíněné soutěži. Trénink
absolvují u svých českých kolegů. Připravovaná akce tak slibuje velmi
zajímavou podívanou všem návštěvníkům, kteří se chystají svá hasič-
ská družstva 9.6. v Horní Stropnici podpořit.

Závěrem proběhlo malé vyhodnocení tohoto příjemně stráveného
dne. Všichni zúčastnění se shodli na tom, že tato setkání jsou velmi
důležitá a vyjádřili přesvědčení, že v budoucnu bude možné organizo-
vat společná cvičení, aby v případě potřeby bylo možné zasahovat při
požárech či jiných katastrofách společně. Tento projekt je spolufinan-
cován EU Dispozičním fondem.

Hermína Mocová, Manažerka IpC
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Velikonoční setkání
v historické kovárně

V letošním roce se jsme se již po čtvrté set-
kali na Bílou sobotu v Novohradské kovárně.

Společnost Rožmberk o.p.s. a kovář Daniel
Černý zde opět uspořádali velikonoční setká-
ní, doplněné ukázkou tradičních řemesel.
Vedle malování velikonočních kraslic, pletení
pomlázek a pečení ozdobného pečiva, jsme
nejen s dětmi, ale i s dalšími návštěvníky také
kovali, drátovali a zdobili velikonoční perníč-
ky. Nově jsme mezi sebou přivítali i včelaře, u
kterých si ti mladší mohli vyrobit dekorace z
včelího vosku a ti starší ochutnat různé druhy
medoviny. Jako již tradičně měla velký úspěch
i ochutnávka velikonočních pokrmů, kterou
pro všechny připravily Stanislava Měchurová

a Eva Chadtová z Jílovic. Milým zpestřením
celé akce bylo vystoupení dětí v doudlebských
krojích - dětského souboru Rybníkáři z Třebo-
ně. Ke všemu nám svítilo příjemné jarní slu-
níčko, které přispělo k dobré náladě celého
dne. Za pomoc při organizaci této akce děku-
jeme Klášteru Božího Milosrdenství, který
poskytl zázemí dětskému souboru a hlavně
Městu Nové Hrady, které celou akci podpořilo
finančně.

„Sedm statečných“
(a stovky netečných)

Omlouvám se všem, kdo očekávají něko-
lik slov o reformách pro budoucnost – o tom
tenhle článek nebude. A nebude dokonce ani
o zoufalých vesničanech, odvážných pistolní-
cích a Calverově bandě. Bude jenom o sedmi
lidičkách, kteří zvítězili nad vlastní leností a
lhostejností.

Celé to vlastně začalo už v lednu. Vichřice
si zařádila i v okolí školní naučné stezky, pa-
dající stromy poškodily zábradlí u schodů pod
školní zahradou. Dřevaři už padlé kmeny od-
stranili, členové Českého svazu ochránců pří-
rody zprůchodnili a z větší části opravili
stezku, ale zbylo tu mnoho nepořádku, který
pro Nové Hrady jistě není dobrou vizitkou. A
to nenechalo v klidu několik novohradských
ochránců přírody a skautů z Horní Stropnice.
Sešli se v sobotu 14. dubna a dali se do práce.
Stahovali na hromadu zbylé větve a sbírali
„pobytové stopy“ po lidech, kteří mají o likvi-
daci odpadu představy velmi svérázné. Na
pouhých několika desítkách metrů schodiště a
v jeho bezprostředním okolí nasbírali celé dva
kbelíky skleněných střepů a plný velký pytel
dalších drahocenností – hlavně plechu, střepů
z keramiky a plastů. Na sluncem prohřátém
jižním svahu jim kolování nahoru a dolů při
odklízení větví dalo docela zabrat – nejmladší
účastnice to na konci vystihla dost přesně,
když prohlásila, že je „úplně zřícená“. Hlavní
odměnou jim byl pocit uspokojení, že po je-
jich zákroku stezka vypadá o poznání lépe než
před ním. K tomu, aby to tak vydrželo, přitom
stačí docela málo – aby o něco přibylo „stateč-
ných“, a hlavně – aby o hodně ubylo neteč-
ných. Za ČSOP J. Šáchová

Hledání
velikonočního pokladu
Ve středu 11.dubna 2007 jsme si zpestřili

odpolední program jarním velikonočním výle-
tem.Chtěli jsme se s dětmi rozloučit se smut-
nou a šedivou zimou a přivítat veselé a
barevné jaro. Paní Kovářová vyrobila loutku
Zimy, kterou potom děti symbolicky hodily
do řeky a rozloučily se s tímto ročním obdo-
bím. Cesta výletu vedla po stopách velikonoč-
ního zajíčka a zamířila do Terčina údolí.
Menší děti po cestě plnily zajímavé úkoly s
velikonoční tématikou a hledaly skupinku
starších dětí, které s paní vychovatelkou ukry-
ly poklad.

Po úspěšném hledání si každý odnesl balí-
ček s velikonočními dobrotami.

Jarní počasí nás
nezklamalo, sluníč-
ko nám vesele sví-
tilo na cestu a
podle úsměvů dětí
jsme si to všichni
báááječně užili!

Vychovatelky

a děti ze školní

družiny u klouza-

jícího sluníčka.
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Novohradská flétna
4. ročník soutěže  mladých  interpretů

Pod patronací prof.Vlasty Bachtíkové
Pod záštitou Mgr.Vladimíra Hokra, starosty města Nové Hrady
18.květen 2007  -  Státní hrad Nové Hrady
Soutěž je určena hráčům na flétny zobcové a příčné
Zvláštní ceny
• Za nejlepší provedení skladby V.Bachtíkové
• Absolutní vítěz soutěže kategorie A a B
Podmínky pro 1. a 2. kategorii
• žák prokáže svoji hudební a technickou zdatnost
• repertoár bude přednesen s doprovodem
Podmínky pro 3.- 7. kategorii
• žák zahraje 1 klasickou nebo barokní skladbu
• 1 skladbu z oblasti moderní nebo populární hudby
• z toho 1 skladbu zpaměti
• repertoár bude přednesen s doprovodem

Těšíme se na vaši návštěvu!

Klokan 2007
Již tradičně se naše škola zapojila do mezinárodní matematické sou-

těže Klokan 2007.
Pravidla této soutěže jsou poměrně složitá. Uvedu proto pouze

zvláštnosti, s kterými se žáci ve škole často nesetkávají, a proto se uve-
dené soutěže zúčastnili v době řádného vyučování všichni žáci druhého
až devátého ročníku povinně.

Za špatně zodpovězenou úlohu se jeden bod odečítá. Při řešení není
dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu. Řeše-
ní úloh vyžaduje spíše logické uvažování než klasické „počítání“.

Závěry o celkové úspěšnosti našich žáků může pozorný čtenář zís-
kat z následujícího přehledu nejúspěšnějších žáků v jednotlivých kate-
goriích:

Kategorie Jméno a příjmení Třída Počet
bodů

Úspěš-
nost v %

Cvrček - 2. a 3 třída Anna Čičolová III.A 48 80

Cvrček - 2. a 3 třída Eliška Kříhová III.B 47 78

Cvrček - 2. a 3 třída Daniela Chlebuchová III.A 43 72

Klokánek - 4. a 5. třída Hana Šáchová V. 78 65

Klokánek - 4. a 5. třída Lucie Homolková V. 68 57

Klokánek - 4. a 5. třída Jana Strapková V 59 49

Benjamín - 6. a 7. třída Andrea Šafárová VII. 74 62

Benjamín - 6. a 7. třída Michaela Kolářová VII. 65 54

Benjamín - 6. a 7. třída Simona Kloubková VII. 63 53

Kadet - 8. a 9. třída Jaroslav Nestával VIII.B 71 59

Kadet - 8. a 9. třída Tomáš Schmied IX. 63 53

Kadet - 8. a 9. třída Lucie Kühtreiberová VIII.A 62 52

Mgr. V. Rolínek

Mojí mamince k svátku
• Moje maminka je hezká jako kopretina.

Mám ji ráda, protože mi vaří a za to, že mi
ustlala postel. Své mamince přeji k svátku,
aby se smála. Eva Hájlová, 2. tř.

• Moje maminka je hezká jako víla. Já mám
rád maminku, protože mi dovolí pomáhat jí
a protože je na mě hodná. Přeji jí, aby byla
šťastná. Pavel Cepák, 2. tř.

• Moje maminka je usměvavá jako sluníčko.
Moje maminka je hodná. Chci jí poděkovat
za to, že je na nás hodná. A chtěla bych jí
popřát k svátku hodně štěstí a zdraví.
Bára Kučerová, 2. tř

• Moje maminka je hezká jako růže. Mám ji
rád, protože je hodná. Děkuji jí, že mi uvaří
oběd. Přeji jí k svátku hodně štěstí a zdraví.
Milan Bedri, 2. tř.

• Moje maminka je hezká jako slunečnice.
Mám ji ráda, protože s námi jezdí na výlety.
Chci jí poděkovat za všechno v životě.
Adélka Zemanová, 2. tř.

• Moje maminka je hezká. Mám ji rád, pro-
tože se o nás stará. Chci jí poděkovat za to,
že se stará o brášku. Přeji jí k svátku hodně
štěstí. Jakub Silmbrod, 2. tř.

• Moje maminka je hezká jako růže. Mám ji
ráda, protože je chytrá. K svátku jí přeji
všechno nejlepší.
Lucka Ottenschlägerová, 2. tř.

• Moje maminka je moc hodná. Mám ji rád,
protože se o mě stará a pomáhá mi. A chci jí

poděkovat, že mě má moc ráda. A chci jí
přát, aby měla hodně štěstí.
Honzík Marhoun, 2. tř.

• Moje maminka je jako lesní veselá víla.
Mám ji ráda, protože se o mě stará. Mám ji
ráda, protože nám vaří dobré obědy. Chci
své mamince popřát všechno nejlepší
k svátku a aby se jí nic nestalo.
Jana Homerová, 2. tř.

• Moje maminka je hodná. Mám ji rád, pro-
tože je hezká. Chci jí poděkovat za to, že se
o nás stará. Své mamince přeji k svátku,
aby nebyla moc nemocná.
Péťa Michale, 2. tř.

• Moje maminka je jako kopretina na poli.
Mám ji ráda, protože je na mě hodná. Dě-
kuji ti za to, že jsi na mne tak hodná. Přeji ti,
aby se ti narodila holčička.
Eliška Homolková, 2. tř.

• Moje maminka je chytrá. Mám ji rád, pro-
tože je hodná a hezká. Chci jí poděkovat za
to, že mi kupuje jídlo. Přeji jí k svátku hod-
ně štěstí a zdraví. Honzík Blafka, 2. tř.

• Moje maminka je krásná jako fialka. Já
mám maminku ráda, protože po mně uklízí.
Chci jí poděkovat za to, že je na mě hodná.
Mamince přeji k svátku, ať není smutná.
Pavlínka Hatalová, 2. tř.

Tak taková vyznání maminkám snad ani nepo-
třebují již žádný komentář. Proto se pouze
připojuji s přáním, aby všechny maminky (a
nejen ty od druháčků) měly radost ze svých
dětí                Marie Rolínková, učitelka 2. tř.

VEČER MAMINKÁM - PETARDA PROMOTION o.p.s. Vás
zve v neděli 13. května 2007 v 19:30 hod. na Slavnostní večer, u pří-
ležitosti Dne matek, který se uskuteční v Domě kultury Metropol v Čes-
kých Budějovicích již tradičně pod záštitou Miroslava Kalouska,
ministra financí ČR. Večer plný zajímavých rozhovorů a písniček bude
věnován všem maminkám. (což ale nevylučuje účast otců) ???

Slavnostní večer plný překvapení bude moderovat také maminka,
paní Monika Žídková, Miss Evropy 1995 a diváci se mohou těšit na Pet-
ra Koláře, Ewu Farnou, Kláru Doležalovou, P. Jakuba Berku, Jana
Železného a další zajímavé hosty.

Již od 16,00 hodin toho dne, budou ve foyer DK Metropol připrave-
ny ZDARMA pro všechny maminky poradenské služby našich před-
ních kadeřníků, vizážistů, stylistů a dalších odborníků na ženskou krásu.
Předprodej vstupenek (99,-Kč) v DK Metropol, Senovážné náměstí 2,
České Budějovice.

Vincencké
společenství
Nové Hrady

srdečně zve zájemce na pouť

do rakouského
poutního místa

���

MARIAZELL
���

v sobotu
19. května 2007

Přihlásit se můžete u paní
L.Bráchové osobně

nebo na tel.: 386362531

cena zájezdu: 400,- Kč
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Vyprat a pověsit
Jednoho krásného jarního dne jsem měla štěstí vidět nevšední úkaz.

Tedy pro mne nevšední, neb jsem zvyklá na (ne)tradiční způsob dělby
práce mezi mužem a ženou - muž pracuje, žena je tolerantní, zvládá zby-
tek a také pracuje.

Tím nevšedním úkazem bylo věšení vypraného prádla. Přesněji ře-
čeno věšení vypraného prádlo mužem a ženou najednou. Opravdu mne
to dostalo do romanticko-euforického stavu a okamžitě jsem začala
vyndávat z brašny fotoaparát, abych si ten vzácný okamžik zaznamena-
la. Přitom jsem se už těšila, jak o tom napíšu fejeton do našeho květno-
vého plátku, který věnuji všem zamilovaným a budu moralizovat, že i ve
středním věku to může být spolu pěkné. Jak muž a žena, tak rozdílné by-
tosti, kdy každý myslí víc tou svou polovinou mozku, vidí svět kolem sebe
úplně jinýma očima a mají různé názory na doktory z Růžové zahrady,
mohou spolu dělat krásné, obyčejné a zároveň užitečné věci. Třeba spo-
lečně pověsit vyprané prádlo.

Jenže ouha, ten harmonický pár mi fotit nedovolil. Prosila jsem, ale
marně. Oba si hájili svoje teritorium a soukromí. Naštěstí. Až později
mi došlo, jak bych zveřejněním jejich společné fotografie s popiskem
„láska kvete v každém věku“ zprznila to, co patří jenom jim. Takže o
lásce, která může mít mnoho podob a kvete na jaře a v každém věku, ně-
kdy příště.

Nicméně přece jenom k něčemu by nás tento nevšední úkaz mohl in-
spirovat. Třeba k tomu, aby všichni ti, kteří spravují a rozvíjejí to naše
pěkné městečko, ať už jsou ve svých názorech, přesvědčeních a vírách
tak moc rozdílní a myslí více či méně různými polovinami mozku , doká-
zali vždycky s nadhledem to „vyprané prádlo“ doma společně pověsit.
Sláva nevšedním úkazům…. K. Jarolímková

� 5.5. – Jarní sbírka šatstva
Novohradský Klášter Božího Milosrdenství organizuje ve spolupráci
s diakonií Broumov charitativní sbírku šatstva. Očištěné oděvy lze no-
sit do kláštera do 5. května.

� 8.5. – Fatimský den na Dobré Vodě
V úterý 8. května, v den památky Panny Marie Prostřednice všech mi-
lostí, proběhne tradiční měsíční pouť na Dobrou Vodu. Začátek světel-
ného procesí bude v 18.00 v chrámových ambitech.

� 12.5. – Varhany a sbory: koncert chrámové hudby
V sobotu 12. května v 18.00 začne v novohradském kostele koncert
chrámové hudby, při níž zazní unikátní přenosné varhany z roku 1711.

� 27.5. – Svatodušní pouť na Dobré Vodě
V neděli 27. května o slavnosti Seslání Ducha svatého proběhne na
poutním místě Dobrá Voda u N. Hradů slavná mše svatá. Začátek pout-
ní mše bude v 10.30. Svoz autobusem je zajištěn v následující časy:
Nové Hrady - 10.00, Horní Stropnice - 10.10.

� Pondělky od 15.00 - Mimiškolička při klubu maminek
8 lekcí mimiškoličky pod vedením porodní asistentky Mirky Caplové
z kulturně vzdělávacího centra Pansofie v Č. Budějovicích pro děti ve
věku od 2 do 8 měsíců probíhá v měsíci květnu každé pondělí od 15.00.

� 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

Aktuální program akcí najdete také na www.klaster.cz

Květnový program v novohradském
klášteře a farnostech



� Příběh zrození
Jeden z největších příběhů lidstva ...
Příběh zrození se ve své filmové podobě

dostává na plátna kin vůbec poprvé. Film za-
znamenává náročnou cestu Marie a Josefa, zá-
zračné otěhotnění a narození Ježíše, které
navždy změní chod dějin. Prostřednictvím to-
hoto dramatického a zároveň podmanivého
příběhu se spolu s párem mladých lidí vydává-
me na cestu z jejich domova v Nazaretě do
Betléma, kde od pradávna sídlí Josefův rod,
aby se tam při sčítání lidu, nařízeném králem
Herodem, dali zapsat. Cesta o délce více než
160 kilometrů vedla nehostinnými pustinami a
byla pro oba o to náročnější, že Marie byla
v posledním měsíci těhotenství ...

� Dreamgirls
Sláva je pomíjivá, hvězdy zapadají, ale sny

zůstanou.
Na základě Broadwayského muzikálu trio

zpívajících černošek našlo cestu do hitparád
na začátku let 1960. Snímek zachycuje trnitou
cestu za slávou v podání dívčího tria Dreamet-
tes, jejich vzestupy a pády, oběti, které musely
svému snu přinést, a hlavně je plný skvělé
hudby. Film vznikl podle stejnojmenného di-
vadelního muzikálu, který patří k tomu nejlep-
šímu, co vzniklo na prknech proslulého
divadla Broadway. Curtis Taylor prodává
auta, ale rád by prorazil v hudebním průmyslu
- touží po vlastní nahrávací společnosti a pís-
ničkách, které budou hrát ta nejposlouchanější
americká rádia. Na lokální pěvecké soutěži
v Detroitu potkává tři dívky, jež by mu mohly
ve splnění jeho snu pomoci. Deena je nadpo-
zemsky krásná, Effie velmi talentovaná a Lor-
rell dokonalý spojovací článek. Brána
k úspěchu se jim začne otevírat, když dosta-
nou nabídku zpívat vokály v písničkách aktu-
ální hvězdy Jamese “Thunder” Earlyho, který
účinně mísí rock´n´roll se soulovou muzikou.
Čím dál ambicióznější Curtis jim ale umetá
cestičku k vlastní kariéře. Otázka je, zda cena,
kterou všechny tři za výstup na vrchol zaplatí,
nebude přece jen příliš vysoká.

� Happy Feet
Pokud nedovedete zpívat, jste mezi tučňá-

ky z arktických plání nikým. Tučňák Brumla
je bohužel tím nejhorším zpěvákem na celém
širém světě. Co mu však chybí tuhle, nechybí
mu tamhle. Je totiž skvělý tanečník, ba co víc,
je blázen do stepu. Brumla je prostě natolik
jiný, že jej přísný vládce národa tučňáků, sta-
řešina Noah, nadobro vyloučí z komunity. Náš
hrdina se poprvé v životě dostane mimo do-
mov a v dálavách se setkává s věru podivnými
brachy, kteří sice tučňáky bezesporu jsou, ale
vůbec tak nevypadají - Adelie Amigos pod ve-
dením zkušeného Ramona. Brumlovy “správ-
ňácké” pohyby se jim zalíbí natolik, že mu
nabídnou spolupráci. V zemi Adeliů se Brum-
la společně s guru Lovelacem a partou Ami-
gos vydává přes širé ledové pustiny vstříc
mnoha dobrodružstvím, aby při nich zjistil, že
svým zvláštním darem může změnit svět o
kousek k lepšímu ...
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Pozvánka do kina FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - KVĚTEN 2007

středa 2.5. 20.00 hod.

• PŘÍBĚH ZROZENÍ (102 min.)
Jeden z největších příběhů lidstva ...
Film zaznamenává náročnou cestu Marie a Jo-
sefa, zázračné otěhotnění a narození Ježíše,
které navždy změní chod dějin.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 5.5. 20.00 hod.

• ŽIVOTY TĚCH DRUHÝCH
(137 min.)

Kde je moc neomezená, soukromí nic nezna-
mená.
Zcela výjimečným obrazem syrové atmosféry
NDR roku 1984.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 9.5. 20.00 hod.

• MOJE SUPERBEJVALKA (97 min.)
On jí zlomil srdce. Ona jemu všechno.
Komedie USA s Umou Thurmanovou v titulní
roli.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 12.5. 20.00 hod.

• DREAMGIRLS (131 min.)
Sláva je pomíjivá, hvězdy zapadají, ale sny
zůstanou.
Oskarová adaptace muzikálu proslulého di-
vadla Broadway.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 16.5. 13.45 - ŠD, 17.00 hod.

• HAPPY FEET (87 min.)
Everybody Dance Now!

Rodinný animovaný film.
Přístupné, český dabing. Vstupné 40 Kč

středa 16.5. 20.00 hod.

• DVEŘE DOKOŘÁN  (120 min.)
Láska není obyčejný zločin. Psychologické
drama ze současného Londýna.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 19.5. 20.00 hod.

• HUDBU SLOŽIL, SLOVA NAPSAL
(105 min.)

Není comeback jako comeback ...
Romantická komedie USA. Hrají Drew Bar-
rymore a Hugh Grant.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55 Kč

středa 23.5. 20.00 hod.

• KVASKA (102 min.)
První český film ze zákulisí muzikálu.
Od režisérky muzikálových hitů Krysař a Ta-
jemství! S původní hudbou Daniela Landy!
Přístupné od 12 let. Vstupné 55Kč

sobota 26.5. 20.00 hod.

• KREV JAKO ČOKOLÁDA (124 min.)
Od producentů filmu Underworld.
Romantický strašidelný film USA.
Přístupné od 15 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

středa 30.5. 20.00 hod.

• PRÁZDNINY MR. BEANA (105 min.)
Katastrofa dostala svůj vlastní pas.
Přístupné od 12 let, film v původním znění
s titulky. Vstupné 55Kč

VARHANY  A  SBORY
Unikátní přenosné varhany z r. 1711

Chrámové sbory
Borovany, Ledenice, Nové Hrady

se představí
na koncertech v kostelích

� So 12. května
Nové Hrady v 18 hodin

� So 19. května
Borovany v 18 hodin

� So  9. června
Ledenice v 18 hodin

Koncerty jsou součástí projektu
podpořeného z programu Leader+

KINO
Připravujeme
Červen
• Goyovy přízraky

• Vratné lahve

• Bestiář

Červenec
• Neznámý svůdce

• Piráti z Karibiku III.

• Divočáci

Srpen
• Roming

• Vratné lahve
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V sobotu 26. května 2007
pořádáme v novohradské kovárně

první Novohradské medobraní,
které bude spojeno s představením nejen výrobků z medu,

ale i dalších místních produktů z regionu Novohradska
a ze sousedního Rakouska.

Medobraní bude příležitostí nejen k ochutnávce medu,
medových perníčků a medoviny, ale i posezení při živé hudbě,

ochutnání různých místních i rakouských specialit i získání nových
informací od přítomného odborníka – medaře.

Novohradské medobraní potrvá
od 9.00 do cca 17.00 hodin u kovárny.

Akce je podpořena dotací MŽP ČR.
Medobraní pořádá společnost Rosa ve spolupráci se Svazem včelařů, Přeshraničním
impulzním centrem a Novohradskou občanskou společností.

Divadelní ochotnický soubor
„SUchdolské Divadlo“, o.s.

ze Suchdola nad Lužnicí
zve do svých řad nové

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

Pomozte nám udržet amatérskou scénu
v našem kraji !!!

Kontaktujte nás a informujte se na:
602 806 508 (Vít Pávek)

http://www.divadlo.unas.cz
info@divadlo.unas.cz

suchdolske.divadlo (Skype)

Podpořte finančním darem suchdolskou
amatérskou scénu:

Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 0711064369 / 0800

Kulturní dům
BESEDAČeské Velenice

Vás zve na divadelní zájezdy:
• Dne 16.června 2007 zájezd na Otáčivé

hlediště do Českého Krumlova na lout-
kové představení pro děti „Zlatovlá-
ska“, začátek představení v 17.00 hod.

• Dne 26. června 2007 zájezd na Otáčivé
hlediště do Českého Krumlova na či-
nohru Jihočeského divadla „Sluha dvou
pánů“, začátek představení ve 21.30 hod.

Informujte se v KD Beseda České Veleni-
ce u kulturní referentky paní Přibylové
(384 794 480).
Kontaktní osobou pro Suchdol nad Lužnicí
je Vít Pávek (602 806 508).

Základní škola v Rapšachu
Vás zve na zájezd:

Dne 18. května 2007 zájezd do Hudebního
divadla Karlín v Praze na muzikál „Pro-
ducenti“.
Cena za lístek: 180,-Kč až 360,-Kč;
cena za autobus: 210,-Kč.
Závazné přihlášky nahlašujte na telefonu
384 786 161 (paní Křížová).

8. ročník novohradského
Běhu Terryho Foxe

Termín: pátek 18. května 2007            Místo: areál Zámku
Program:
10.00 – 12.00 dopolední program pro školku a školu
14.00 -  16.00 odpolední program pro děti i dospělé

- hry pro děti a dospělé
- vystoupení aerobiku a karate
- finálová utkání Foxího turnaje
- novohradské rekordy
- rozhovor a autogramiáda hostů

16.00 hodin: start hlavního Běhu Terryho Foxe
Zveme všechny novohradské „Foxice a Foxíky“!

Přijďte si s námi zasportovat a podpořit boj proti rakovině!

ZO KSČM společně s KČP
zve všechny občany

na pietní akt k uctění památky

obětí II. světové války, který se uskuteční

dne 8. května 2007 od 17.00 hodin u hrobu

rudoarmějců na místním hřbitově před hrobkou.

� Mimiškolička při novohradském
klubu maminek, pondělí od 15h

Dubnové a květnové pondělky tráví společně 11 maminek se
svými ratolestmi na mimiškoličce. Děti zde navazují svá první
„kamarádství“ a zjišťují, že na světě nejsou samy. A maminky
se dozvídají užitečné rady o péči o své děti.

První Novohradské medobraní
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Městský úřad Nové Hrady, Náměstí Republiky 46, 373 33 Nové Hrady

vyhlašuje výběrové řízení na pozici
pracovník informačního centra

• název územního samosprávního celku: Město Nové Hrady
• druh práce a místo výkonu práce:

obsluha návštěvníků informačního centra, zajišťování a tvorba propagačních materiálů,
spolupráce s jinými informačními a kulturními centry a institucemi zabývajícími se ces-
tovním ruchem, spolupráce na kulturních akcích města a při přípravě Novohradského
zpravodaje, znalost projektového managementu, zajišťování informací pro občany města,
zajišťování infomací do médií.

• Požadované vzdělání: SŠ
• Další požadavky:

znalost práce na PC, řidičský průkaz sk. B, znalost cizího jazyka (nejlépe Nj, Aj) , organi-
zační schopnosti, komunikativnost, společenské vystupování, časová flexibilita, znalost
regionu

• Platová třída odpovídající druhu práce: 7, pracovní poměr na dobu neurčitou

• Zkušební lhůta: 3 měsíce

• Lhůta pro podání přihlášky: nejpozději do16. května 2007 do 12 h

• Předpokládaný nástup: červen 2007

• Místo a způsob podání přihlášky: výhradně písemné přihlášky zaslané poštou nebo do-
ručeny osobně na podatelnu MěÚ Nové Hrady

• Náležitosti písemné přihlášky:
jméno, příjmení a titul zájemce
datum a místo narození zájemce
státní příslušnost zájemce
místo trvalého pobytu zájemce
datum a podpis zájemce

• K přihlášce se připojí tyto doklady:
- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním

zaměstnání a o odborných znalostech a dovednostech
- kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Město Nové Hrady
����

hledá brigádníky
do Informačního

centra
(obsluha návštěvníků informačního
centra, zajištění prohlídek města),

pro období
květen – září 2007.

POŽADAVKY:
znalost města a regionu,

znalost cizího jazyka (nejlépe Nj, Aj),
základní znalost práce s PC,

komunikativnost,
společenské vystupování,

časová flexibilita (práce o víkendu)

Staráme se  o památné stromy
Víte, že v rámci pověřeného úřadu v No-

vých Hrady, bylo od roku 1989 do roku 1998
vyhlášeno na 41 památných stromů, které se
nachází v okolí Nových Hradů, v Novohrad-
ských horách?

Tyto staré památné stromy jsou význam-
nými krajinnými prvky ve volné krajině i
v lese, patří k obdivuhodným výtvorům příro-
dy a provázejí lidstvo od jeho počátků. Byly
považovány nejen za objekt přírodní, který
poskytoval úkryt před nepohodou, ale i nepřá-
teli a divokou zvěří. Často jim byla přisuzová-
na i nadpřirozená síla.

V roce 2003 byla provedena revize zdra-
votního stavu těchto stromů a od tohoto roku,
se provádí jejich řízené, postupné ošetření
z dotačního titulu Ministerstva životního pros-
tředí z „Programu péče o krajinu“. Jedná se o
preventivní ochranu, ošetření proti tracheo-
mykózním onemocněním o monitorování je-
jich celkového zdravotního stavu a tím o
prodloužení jejich života.

Do roku 2006 bylo ošetřeno 24 těchto pa-
mátných registrovaných stromů. Tento vý-
chovný a zdravotní zásah provádí od r. 2003
Místní organizace ČSOP Nové Hrady. Při
kontrole prováděné regionálním pracovištěm
Agentury ochrany přírody a krajiny, bylo hod-

noceno ošetření těchto stromů vždy jako
účelně a odborně provedené.

V letošním roce je opět zažádáno o dotaci
z Ministerstva životního prostředí z „Progra-
mu péče o krajinu“ na ošetření dalších 8 pa-
mátných stromů.

Současně se v rámci záchrany a regenera-
ce alejí zejména v oblasti Kapinosu a Janovky
pokračuje ve vyřezání náletových a výmlad-
kových stromů topolu, osiky, jívy, olše lepka-
vé, olše šedé a břízy bradavčité, které utlačují
vysazené sazenice dubu letního, jilmu drsno-
listého, lípy srdčité a jeřábu obecného, které
byly vysazovány v letech 1999 – 2001 z gran-
tového programu SFŽP ČR „Regenerace VKP
Janovka – Kapinoské aleje“. Bez provedení
tohoto výchovného zásahu by byl jejich další
růst ohrožen.

Tuto akci bude financovat Město Nové
Hrady a odborný zásah bude provádět
opět  MO ČSOP Nové Hrady.

Závěrem je nutno dodat, že památné stro-
my a významné krajinné prvky liniových vý-
sadeb si zasloužily a zaslouží naši péči a
pozornost, aby pro další generace zůstaly ne-
jen pomníkem dávných dob, jedinečnou pří-
rodní zajímavostí, ale i ozdobou krajinného
rázu Novohradska.

Marie Šebelová, OŽP MěÚ Nové Hrady

Oznámení
MěÚ Nové Hrady oznamuje občanům

města, že ve čtvrtek 10. 5. 2007, proběhne či-
pování nově přibylých psů a jejich zapsání do
evidence.

Akce se uskuteční v průjezdu MěÚ Nové
Hrady od 16:00 do 17:00 hod.

Cenu mikročipu v hodnotě 240 Kč uhradí
občané na místě. Aplikace je hrazena z roz-
počtu města.

Pokud máte psa čipovaného na vlastní ná-
klady, nebo pokud má pes tetování, je nutno
nahlásit číslo čipu nebo číslo tetování k zaevi-
dování. Jestliže došlo k úmrtí Vašeho evido-
vaného psa je nutno toto též nahlásit na MěÚ -
odbor životního prostředí, aby mohlo dojít
k vyřazení psa z evidence. (číslo telefonu –
386101016).

V případě zájmu o mezinárodní čip, je toto
nutno nahlásit předem (do 27. 4. 2007) na
MěÚ – OŽP.

Cena mezinárodního mikročipu je 340 Kč
a za vystavení cestovního pasu 50 Kč.

Je mi 5 let a měl jsem krásnou novou čer-
venožlutou koloběžku s nafukovacími
koly. Už ji nemám, protože mi ji o veliko-
noční sobotě někdo vzal před nákupním
střediskem, když jsem byl s maminkou
nakoupit.

Jestli něco o mé koloběžce víte, nechte
vzkaz na informačním centru na radnici.

Děkuji.
Ríša Kempný

ul. 5. května 117, Nové Hrady
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„Novohradsko vás vítá“

OTEVÍRANÍ LETNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY
V NOVÝCH HRADECH 18. – 20. 5. 2007

„ HISTORICKÉ BUDOVY NOVOHRADSKA“
Zveme všechny občany a návštěvníky Novohradska a Nových Hradů na otevírání

turistické sezony 2007, které jsme připravili v duchu historie a kulturních památek.
Ve dnech 19. 20. května budou zpřístupněny  kulturní a historické budovy

v Nových Hradech a okolí, ve kterých Vás přivítají průvodci nebo bude připraven speciální program.

Od 18. května - Rezidence
Výstava „Půvaby a tajemnosti  klementinských rukopisů  z 13. – 14. století“

(Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky, Velislavova bible a další)

19.  května - Radnice
Otevření nově zrekonstruovaných prostor Radnice  a výstava fotografií o uskutečněných

přeshraničních projektech v našem regionu od 10:00 hodin

19. - 20. května – Radnice
prezentace filmu o Novohradsku - beseda s autorem Janem Hanzalem v přízemí radnice

sobota 17 – 19 hodin, neděle 10 – 12 hodin
prezentace internetových stránek Novohradské hory obrazem: http://tsviny.cz/nhory/nhory.htm

19. - 20. května
Možnost návštěvy historických památek: hrad, klášter, kostel, zámek, Buquoyská hrobka, Rezidence,

Koželužna, nové prostory radnice, kovárna v Nových Hradech, kostel na Dobré Vodě a kostel v Horní Stropnici

Doprovodné programy:
� 18. května – Běh Terryho Foxe 10.00 – 12.00     dopolední program pro školku a školu

14.00 -  16.00    odpolední program pro děti i dospělé

� 19. května – fotbalové utkání – TJ Nové Hrady - Hrdějovice
Od 17:00 hodin na hřišti TJ Nové Hrady

� 19. května - Obvodová soutěž hasičských sborů, pořádají SDH Nové Hrady
ve spolupráci s SDH Údolí v  Údolí, začátek ve 13hodin

Pořádá: MĚSTO NOVÉ HRADY
Spolupořadatelé: KLÁŠTER BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, PŘESHRANIČNÍ IMPULZNÍ CENTRUM,

NOVOHRADSKÁ OBČANSKÁ SPOLEČNOST, OBEC HORNÍ STROPNICE
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Přijďte povzbudit
naše nejmenší

FOTBALISTY
Oddíl kopané TJ Nové Hrady zve všechny fanoušky fotbalu

(nejen) na mistrovská utkání mladší a starší přípravky, která

se konají v uvedených termínech vždy od 17.00 na fotbalo-

vém hřišti. Přijďte strávit odpoledne podporou našich nejmen-

ších nebo jen procházkou na hřiště.

Občerstvení zajištěno.

Mladší přípravka ( 6 – 8 let ) Starší přípravka ( 9 – 10 let)

Čtvrtek 3.5.2007 Pátek 4.5.2007

N. Hrady – Mladé N. Hrady – Loko Č.B „B“

Pátek 1.6.2007 Čtvrtek 17.5.2007

N. Hrady – N.Ves N. Hrady – N.Hodějovice

Pátek 15.6.2007 Pátek 8.6.2007

N. Hrady – Lišov N. Hrady – Mladé

MO ČRS Nové Hrady
zve všechny děti do 15 let na

DĚTSKÉ
RYBÁŘSKÉ

ZÁVODY
dne 2. června 2007 od 6.00 hod.

na Zevlův rybník v Nových Hradech
a

dne 9. června 2007 od 6.00 hod.
na Farský rybník v Horní Stropnici

Tyto závody se uskuteční za finanční podpory z prostředků
Grantového programu rozvoje sportu

v Nových Hradech a okolí v roce 2007.



18 NOVOHRADSKÝ  ZPRAVODAJ květen 2007

Jízda  pro  Růži
V sobotu 12.5.2007 bude v 8.30 hodin před

borovanskou radnicí zahájen již VI. ročník
cykloturistické „Jízdy pro Růži“. Letos zůsta-
neme věrni původní trase, to je přes Nové
Hrady a Srubec. Jak si v minulých 5 ročnících
ověřilo 535 účastníků, je tato akce vhodná od
nejmladších cyklistů po nejstarší důchodce,
protože každý účastník se může připojit
k jízdě, nebo ji ukončit kdekoliv po trase
podle svých sil a času.

I při letošní jízdě obdrží každý účastník
jízdy pamětní list a stravenku na svačinu
v Nových Hradech. Prvních 60 z těch, kteří
cestou získají 12 (ženy a mládež do 16 let jen
10) pamětních razítek z každé projeté obce,
obdrží od 16 do 18 hodin v hotelu ALF v Bo-
rovanech prémii od Sdružení Růže a to Obráz-
kový atlas neobvyklých turistických cílů
v ČR. Bývá dobrým zvykem, že některé obce
dávají účastníkům jízdy mimo pamětních ra-
zítek i drobné upomínkové předměty, nebo i
drobné pochutiny.

Pořadatelé se těší na společnou jízdu s Vá-
mi. Podrobnější informace Vám mohu sdělit
na  č.t. 731 76 3333. Josef Malík

• Prodám Škoda 125 L
r.v.88,nová STK 03/09, v dobrém stavu,
cena 8 000 Kč. tel. 607884064

www.novehrady.cz
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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
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Kekrt Aleš
Nová vzorková prodejna:
Školní1152,Trhové Sviny

najdete nás v bývalém objektu Fruty

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

� Stavební činnost, sádrokartony
a obkladačské práce.

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

e-mail: kekrtales@seznam.cz

OKNA - DVEŘE
PODLAHY

Uhelné sklady Staněk
u železničního nádraží
Suchdol nad Lužnicí

Otevírací doba:
pondělí - pátek 7:30 - 16:00

telefon: 384 782 209, mobil: 723 738 553

Nabízím Vám:
ČERNÉ UHLÍ
HNĚDÉ UHLÍ

bílinské kostka 249,
ořech1 240,
ořech2 161,
komořanské kostka 241,
ořech1 232,-

BRIKETY - na objednávku
Ceny jsou uvedeny včetně DPH

Uhlí je neustále uskladněno pod plachtami.
Možnost složení dopravníkem do Vaší uhleny.

Nejnižší ceny tohoto roku, platí do vyprodání zásob


