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Podzimní smutnění
S úderem prvního podzimního dne se s roč-

ní pravidelností vždy objeví v časopisech, no-
vinách a dalších médiích téma deprese. A s tím
samozřejmě i návody jak s ní bojovat a vyhrát.
Pokud spadne první barevný lupen a objeví se
ranní mlha a my ještě neměli depresi, jako by-
chom ani nepatřili mezi normální lidi. Účin-
ným lékem proti depresi je například koupě
něčeho pěkného na sebe či do sebe (spotřební
průmysl se už těší), absolvovat všechna diva-
delní představení v okolí (konečně bude pro
koho hrát) a navštěvovat přátele (jen aby byla
dost velká sranda). Prostě se se smutnou nála-
dou a podzimní melancholií poprat.

No, já nevím jak komu, ale mě se barevné
lupení docela líbí. Mlhy a podzimní plískanice

jsou sice nepříjemné pokud jedu autem, ale
když se země potřebuje zásobit vodou před zi-
mou, tak jí to nebudu upírat. No a k tomu bo-
jování a praní, to už musím mít opravdu vážný
důvod. Raději šetřím energii pro jiné příležitos-
ti (hromada nevyžehleného prádla – to je boj !).

A tak si přejmenuji jedno z nejčastějších
novodobých slov Deprese na Smutnění. To už
zní srozumitelněji. Počkám až smutnění při-
jde, zasmutním si bez boje, protože vím, že až
mi bude Smutnění sahat až pod bradu, teprve
pak pochopím pravý význam jeho protikladu –
Radost. Radost z vlastní existence, radost
z bytí. A bude odsmutněno…

K.Jarolímková
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POZVÁNKA
na 9. veřejné zasedání

zastupitelstva města Nových Hradů,
které se koná v úterý 6. listopadu 2007
v 1800 hodin v sále bývalého Statku

v Nových Hradech.

Program:

1. Kontrola usnesení z 8. jednání
zastupitelstva

2. Dispozice s majetkem

3. Rozpočtová změna č. 4

4. Program MPR a MPZ na období
2008-2012

5. Interpelace

6. Diskuse

7. Závěr a usnesení
Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Julie Heralová na koncertě ZUŠ

Výlet na Žumberk

Hradní slavnosti
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Zápis z 28. schůze rady města
ze dne 26. 9. 2007

� 1. Dodatek č. 2 smlouvy
Rada města obdržela Dodatek č. 2 Smlou-
vy mezi Městem Nové Hrady a VAK JČ,
a.s. České Budějovice o nájmu, správě,
provozování a údržbě veřejného vodovo-
du a veřejné kanalizace města Nové Hra-
dy. Dodatek byl vypracován na základě
novelizace zákona č. 274/2001 Sb. o vo-
dovodech a kanalizacích a prováděcí vy-
hlášky č. 428/2001 Sb. Rada souhlasila
s Dodatkem č. 2 Smlouvy mezi Městem
Nové Hrady a VAK JČ, a.s. České Budějo-
vice o nájmu, správě, provozování a údržbě
veřejného vodovodu a veřejné kanalizace
města Nové Hrady a pověřila starostu jeho
podpisem.

� 2. Omezení provozu a uzavření MŠ pro
školní rok 2007/2008
Rada byla starostou informována o návrhu
omezení provozu a uzavření Mateřské ško-
ly v Nových Hradech na základě požadavku
ředitelky MŠ Nové Hrady. Rada souhlasila
s omezením provozu v době podzimních
prázdnin 25. a 26.10. 2007 a uzavřením celé
MŠ o vánočních prázdninách v době od
22.12. 2007 až 2.1. 2008. Omezení provozu
v roce 2008 bude projednáno na jednání příš-
tí rady za účasti ředitelky MŠ Nové Hrady.

� 3. Smlouva - odvlhčení budovy
Rada obdržela návrh Smlouvy o dílo mezi
Městem Nové Hrady a společností Hyd-
ropol ČR spol. s.r.o. Holešov o odvlhčení
budovy Základní školy Nové Hrady na zá-
kladě aplikace elektrofyzikálního systému
Hydropol. Rada souhlasila se Smlouvou o
dílo mezi Městem Nové Hrady a společnos-
tí Hydropol ČR spol. s.r.o Holešov o odvlh-
čení budovy Základní školy Nové Hrady a
pověřila starostu jejím podpisem.

� 4. Stavební úpravy autobusového
nádraží
Rada byla informována starostou města
o jednání ve věci stavebních úprav areálu
ČSAD Jihotrans a.s. – autobusové nádraží
v Nových Hradech. Z jednání vyplynulo, že
na základě dohody bude započato koncem
měsíce září se stavebními úpravami čekár-
ny v areálu ČSAD Jihotrans a.s. Tyto sta-
vební úpravy budou provedeny na náklady
vlastníka objektu a zhotovitel předpokládá
ukončení stavebních úprav do konce měsíce
října 2007. Rada vzala informaci o stavebních
úpravách autobusového nádraží na vědomí.

� 5. Vyjádření k projektu „Rekultivace
skládky odpadů Jižní město“
Rada obdržela dopis České inspekce životní-
ho prostředí, Oblastního inspektorátu České
Budějovice se souhlasným stanoviskem
k projektu „Rekultivace skládky odpadů
Jižní Město k.ú. Nové Hrady“. Rada vzala
obsah dopisu ČIŽP České Budějovice ze
dne 18.9. 2007 na vědomí.

� 6. Oznámení o poukázání finančního
příspěvku
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje,
Krajského úřadu, Odboru kultury, památko-
vé péče a cestovního ruchu o poskytnutí fi-
nančního příspěvku z grantu Jihočeského
kraje „Nemovité kulturní památky “ na ob-
novu Buquoyské rezidence v Nových Hra-
dech. Rada vzala oznámení o poukázání
finančního příspěvku na vědomí.

� 7. Důsledky porušení jednacího řádu za-
stupitelstva města
Rada obdržela dopis Ministerstva vnitra,
Praha se stanoviskem k údajnému poruše-
ní jednacího řádu zastupitelstva konaného
dne 6.9.2007 v Nových Hradech. Zákon
č. 128/2000., o obcích ( obecní řízení), ve
znění pozdějších předpisů, ve svém § 92
odst. 1 ( event. § 103 odst.5 ) svěřuje svolá-
vání zasedání zastupitelstva do pravomoci
starosty obce. Zákon o obcích současně
ukládá obecnímu úřadu, aby informace o
místě, době a navrženém programu připra-
vovaného zasedání vyvěsil na úřední desce
alespoň 7 dní před samotným zasedáním.
Z tohoto pohledu tedy nedošlo k porušení
zákona. Rada vzala dopis Ministerstva vnit-
ra, Praha  ze dne 17.9. 2007 na vědomí.

� 8. Oznámení o zahájení komplexní
pozemkové úpravy
Rada obdržela dopis Pozemkového úřadu
České Budějovice s oznámením o zahájení
komplexní pozemkové úpravy v katastrál-
ním území Nakolice. Rada vzala dopis Po-
zemkového úřadu České Budějovice ze dne
17.9. 2007 na vědomí.

� 9. Protokol z ústního jednání
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje, Odboru životního prostře-
dí, zemědělství a lesnictví se zaslaným
protokolem z ústního jednání k projednání
žádosti integrovaného povolení právnické
osoby HBSW a.s. se sídlem Byňov 117, By-
ňov u Nových Hradů, provozující zařízení
„HBSW Dobrá voda a. s. – výroba nápojů.
Rada vzala na vědomí zaslaný Protokol
z ústního jednání k projednání žádosti in-
tegrovaného povolení.

� 10. Rozhodnutí o uložení pokuty
Rada obdržela dopis České inspekce život-
ního prostředí Oblastního inspektorátu Čes-
ké Budějovice s rozhodnutím o uložení
pokuty ve výši 10. 000,- Kč , společnosti
HBSW, a.s. Byňov za nepředložení poplat-
kového hlášení pro stanovení výše záloh
poplatku pro rok 2007 za zdroj odběru pod-
zemní vody – vrt HV 4. Rada vzala obsah
dopisu ČIŽP Oblastního inspektorátu České
Budějovice ze dne 17. 9. 2007 na vědomí.

� 11. Výběrové řízení – Zřízení archivační-
ho skladu
Rada byla starostou města seznámena s pro-
vedeným výběrovým řízením na zhotovitele
archivačního skladu dokumentů v prostorách
půdy radnice v Nových Hradech. Výběrové
řízení bylo provedeno finanční komisí dne
24.9. 2007. Rada vzala na vědomí provede-
né výběrové řízení na zhotovitele archivač-

ního skladu dokumentů v prostorách půdy
radnice.

� 12. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o prodej pozemku
v katastrálním území Vyšné od pana Vlasti-
mila Tichavy, Suchdol nad Lužnicí. Žádá
o prodej parcely 186/1 o výměře 1910 m2,
která je ve vlastnictví Města Nové Hrady,
a to za účelem výstavby rodinného domu.
Rada souhlasila s prodejem parcely 186/1
o výměře 1910 m2 v k.ú. Vyšné za cenu
50,- Kč za 1 m2 a pověřila tajemníka zve-
řejněním záměru prodeje na úřední desce.

� 13. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o 5 ks břízy bělokoré,
která roste v ochranném pásmu trakčního
vedení železniční tratě. Povolení ke kácení
bylo vydáno pro Sudop Praha a.s., která
provádí realizační dokumentaci k elektrifi-
kaci železniční tratě České Velenice - Čes-
ké Budějovice. Dále bylo vydáno povolení
ke kácení pro Správu a údržbu silnic Jihoče-
ského kraje, závod České Budějovice, a to
4 ks lípy srdčité a 1 ks dubu letního. Rada
vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ Nové Hra-
dy, odboru životního prostředí ve věci povo-
lení kácení dřevin rostoucích mimo les.

� 14. Návrh na řešení dlužníků nájemného
Rada obdržela dopis Advokátní kanceláře
Papež, Jarušek a Volmanová České Budě-
jovice s návrhem na řešení dlužníků nájem-
ného Technických služeb Města Nové
Hrady. Všechny dluhy jsou vymáhány dle
zákona, a to jak soudní cestou, tak exekucí a
předepsaným splátkovým kalendářem vy-
máhaných dluhů. Rada vzala na vědomí
stav a řešení dlužníků nájemného.

� 15. Žádost o stanovisko – Plán péče
CHKO Třeboňsko
Rada obdržela dopis Ministerstva životního
prostředí Praha o vypořádání podaných při-
pomínek k Plánu péče CHKO Třeboňsko.
Rada vzala na vědomí dopis Ministerstva
životního prostředí Praha ze dne 24. 9.
2007.

� 16. Rozhodnutí o žádosti o vydání
integrovaného povolení
Rada obdržela dopis Krajského úřadu – Ji-
hočeského kraje, odboru životního prostředí,
zemědělství a lesnictví o vydání integrova-
ného povolení pro zařízení „HBSW a.s.
Dobrá voda – výroba nápojů.“ Projednává-
ní žádosti se zúčastnil v sídle Krajského
úřadu za Město Nové Hrady tajemník Jaro-
slav Šulc. Rada vzala na vědomí Rozhod-
nutí o vydání integrovaného povolení pro
zařízení „ HBSW a.s. Dobrá voda – výroba
nápojů.“

� 17. Žádost o prodej pozemku
Rada obdržela žádost o prodej pozemku
p. č. 225/1 o výměře 1523 m² v katastrál-
ním území Vyšné od pana Mariána Žiaka,
České Velenice. Žádá o prodej parcely, kte-
rá je vlastnictví Města Nové Hrady, a to za
účelem výstavby rodinného domu. Rada
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Zápis z 29. schůze rady města
ze dne  10. 10. 2007

� 1. Nájemní smlouva – dodatek č. 2
Rada obdržela Dodatek č. 2 Smlouvy mezi
Městem Nové Hrady a EuroTel Praha, spol.
s r.o ze dne 23.10. 1997, který upravuje sou-
časný stav, a to změnu provozovatele zaří-
zení na Telefónica 02 Czech Republic, a.s.
se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou
266/2. Kromě změny jména u provozovate-
le zařízení nedochází v dodatku č. 2 k žádné
další úpravě původní smlouvy.
Rada souhlasila s Dodatkem č. 2 a pověřila
starostu jeho podpisem.

� 2. Žádost o povolení dočasného
částečného záboru chodníku
Rada města obdržela žádost o povolení do-
časného záboru chodníku v ul. 5. května za
účelem uskladnění stavebního materiálu a
zřízení staveniště od paní Pavlíny Alexové,
bytem 5. května 92 Nové Hrady. Rada sou-
hlasila s dočasným záborem chodníku a
uskladněním stavebního materiálu v ulici
5. května v Nových Hradech. Rada pověřila

tajemníka vyměřením poplatku v souladu
s platnou vyhláškou.

� 3. Rozhodnutí ČIŽP
Rada obdržela dopis České inspekce život-
ního prostředí, Oblastního inspektorátu
České Budějovice ve věci pokácení dřevin
na pozemku p.č. 608 a 611 v k.ú. Údolí u
Nových Hradů. Česká inspekce životního
prostředí rozhodla, že pan Martin Tinka,
Pražmo 95 je vinen a ukládá jmenovanému
pokutu ve výši 100.000,- Kč za pokácení
dřevin bez povolení orgánu ochrany přírody
a poškození významného krajinného prvku
lesa. Rada vzala Rozhodnutí České inspek-
ce životního prostředí ze dne 9.10. 2007
na vědomí.

� 4. Oznámení o poskytnutí příspěvku
Rada obdržela dopis Jihočeského kraje –
Krajského úřadu, Odboru životního prostře-
dí, zemědělství a lesnictví o poskytnutí pří-
spěvku na hospodaření v lesích v celkové
výši 81. 720,- Kč na obnovu a zajištění les-
ních porostů umělou sadbou. Rada vzala
na vědomí oznámení o poskytnutí příspěv-
ku na hospodaření v lesích .
Příloha: Oznámení KÚ JK České Budějo-
vice, došlá pošta čj. 1886/07 ze dne 9. 10.
2007 (1 str.)
Hlasování: 5 pro návrh
Usnesení: Rada bere na vědomí oznámení
o poskytnutí příspěvku na hospodaření
v lesích.

� 5. Rekultivace skládky odpadu
Jižní město – zpracování PD
Rada obdržela daňový doklad vystavený na
základě Smlouvy o dílo č. Re/ke/2007/017
mezi Městem Nové Hrady a zhotovitelem
Rekka s.r.o., Novohradská 3, České Budě-
jovice za předanou projektovou dokumen-
taci I. i II. etapy „ Rekultivace skládky
odpadu Jižní město “ v k.ú. Nové Hrady.
Rada souhlasila s úhradou daňového dokla-
du č. 07/503 za vypracování projektové do-
kumentace na akci „ Rekultivace skládky
odpadu Jižní město “ v k.ú. Nové Hrady .

� 6. Sdělení Policie ČR – Referát cizinecké
a pohraniční policie Nové Hrady
Rada města obdržela dopis Policie České
republiky, Referátu cizinecké a pohranič-
ní policie Nové Hrady se sdělením o od-
stranění překážek na státních hranicích
mimo hraniční přechody v souvislosti se
vstupem ČR do Schengenského prostoru.
Rada souhlasila s odstraněním kovové
uzamykatelné závory v místě IV/61-3 –
hraniční přechod Nové Hrady – Pyhrab-
ruck. Rada pověřila tajemníka dalším jed-
náním v této věci.

� 7. Výpověď z nájmu nebytových prostor
Rada obdržela dopis Policie České republi-
ky, Správy Jihočeského kraje, Lannova tř.
26, České Budějovice s návrhem výpovědi
z nájmu nebytových prostor – budova čp. 396
Nové Hrady (budova hraničního přechodu)
k datu 28. února 2008. Rada vzala na vědo-
mí výpověď z nájmu nebytových prostor a
pověřila starostu města dalším jednáním
s Policií ČR ve věci ukončení nájemní
smlouvy. Rada pověřila tajemníka zveřej-

něním záměru pronájmu nebytového
prostoru po skončení výpovědní lhůty.

� 8. Oznámení o vytopení vstupní haly,
žádost o doplacení finančního příspěvku
Rada obdržela oznámení o vytopení vstup-
ní haly tělocvičny v Nových Hradech a žá-
dost o doplacení finančního příspěvku na
provoz a údržbu pro Tělovýchovnou jedno-
tu Nové Hrady. Rada pověřila starostu pří-
pravou jednání s Tělovýchovnou jednotou
Nové Hrady na příštím zasedání rady.

� 9. Oznámení o ukončení činnosti
v Kulturní komisi
Rada obdržela dopis pana Ivana Dorotovi-
če, bytem Nové Hrady, Navrátilova čp. 246
s oznámením o ukončení činnosti v Kultur-
ní komisi z důvodu pracovního zanepráz-
dnění. Rada vzala na vědomí oznámení
o ukončení činnosti pana Ivana Dorotoviče
v Kulturní komisi.

� 10. Smlouva o zřízení věcného  břemene
Rada byla starostou seznámena s návrhem
Smlouvy o zřízení věcného břemene a vstu-
pu na pozemek č. 148 díl 9 GP v k.ú. Údolí
u Nových Hradů mezi Městem Nové Hrady
a Českým hydrometeorologickým ústavem,
Na Šabatce 17, Praha 4. Na pozemku se na-
chází monitorovací vrt VP 0810, který je
zařazen do státní sítě sledování podze-
mních a povrchových vod. Rada souhlasila
se Smlouvou o zřízení věcného břemene a
postupuje ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva Města Nových Hradů.

� 11. Záznam z jednání
Rada obdržela záznam z jednání konaného
dne 26.9. 2007 v Údolí u Nových Hradů a
sepsaného spol. ZESA spol. s.r.o. České
Budějovice. Jednání se konalo za účelem
projednání rozpracované PD na stavbu zvý-
šeného odrazného pruhu a kanalizace
v Údolí u Nových Hradů. Rada vzala na vě-
domí záznam z jednání konaného dne 26.9.
2007 v Údolí u Nových Hradů.

� 12. Oznámení  o neúspěšnosti  žádostí
o finanční prostředky
Rada města obdržela dopisy od Jihočeské-
ho kraje, Krajského úřadu, kanceláře hej-
tmana se sdělením o nepřidělení finančních
prostředků z Grantového programu na pod-
poru jednotek SDH obcí. Pan Mgr. Michal
Jarolímek informoval radu o důvodech ne-
přidělení dotace. Dle sdělení Krajského
úřadu nebyly přiděleny dotace těm SDH,
které již v minulých letech obdržely finanč-
ní prostředky z Grantových programů kraje.
Dalším důvodem bylo nepředložení zřizo-
vacích listin SDH. Rada vzala Oznámení o
nepřidělení finančních prostředků pro SDH
na vědomí a pověřila starostu města ve spo-
lupráci SDH dohledáním zřizovacích listin

� 13. Žádost o přidělení a prodej pozemku
ke stavbě řadové garáže
Rada obdržela žádost pana Františka Han-
žlíka, Nové Hrady, o přidělení a prodej po-
zemku ke stavbě řadové garáže v Nových
Hradech. Rada vzala žádost o stavbu řado-
vé garáže na vědomí a postoupila ji Staveb-
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souhlasila s prodejem parcely 225/1 o vý-
měře 1523 m2 v k.ú. Vyšné za cenu 50,- Kč
za 1 m2 a pověřila tajemníka zveřejněním
záměru prodeje na úřední desce.

� 18. Žádost o prodej pozemků
v k. ú. Nové Hrady
Rada města byla seznámena panem Jarosla-
vem Císařem, Nové Hrady se žádostí o od-
koupení části pozemků v k.ú. Nové Hrady.
Jedná se o část pozemku par. č. 1019 – díl a
o výměře 56 m2 a část pozemku 1019/2 o vý-
měře 143 m2 – oplocený dvorek u čp. 117
v Nových Hradech. Podle sdělení pana Císa-
ře muselo dojít k chybě v letech 1965- 1967,
kdy jeho rodiče darovali městu přední dům
čp. 67 a 68 pro výstavbu 24 byt. jednotek a
tyto pozemky nebyly převedeny na jeho ro-
diče. Rada souhlasila s prodejem části po-
zemků par. č. 1019 díl a o výměře 56 m2 a
části pozemku 1019/2 o výměře 143 m2
a pověřila tajemníka zveřejněním záměru
prodeje na úřední desce.

� 19. Granty města – doplnění finančních
prostředků
Rada byla starostou města informována o
projednávání žádostí o poskytnutí grantů
z Grantového programu Města Nové Hra-
dy, které bylo provedeno Finanční komisí
dne 24.9. 2007. Komise navrhovala navý-
šení rozpočtu o částku 20.500,- Kč z důvo-
dů poskytnutí grantu všem zájemcům, kteří
splnili požadované podmínky. Rada sou-
hlasila s navýšením rozpočtu na rok 2007
v položce „ Grantové příspěvky „ o částku
20.500,- Kč a pověřila paní Evu Stráskou
provedením rozpočtové změny. Rada po-
stoupila rozpočtovou změnu ke schválení
zastupitelstvu města.

pokračování na str. 4
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nímu úřadu Nové Hrady k zařazení do
seznamu uchazečů .

� 14. Žádost o vyjádření ke stavbě
energetického zařízení
Rada obdržela dopis projekční kanceláře
PRO 22 v.o.s Čechova 59, České Budějovi-
ce se žádostí o sdělení a zakreslení případ-
ných podzemních sítí na stavbě „ Obora –
rekonstrukce NN “ v k.ú. Obora u Vyšného.
Rada vzala žádost na vědomí a pověřila ta-
jemníka ve spolupráci s Technickými služ-
bami města NH vypracováním sdělení
o případných podzemních sítích v místě
stavby.

� 15. Oznámení stavby
Rada obdržela dopis od pana Vladimíra Ku-
beše, Nové Hrady s oznámením stavby dře-
věné kolny na dřevo na vlastním pozemku
parc. č. 772/6 v k.ú. Štiptoň a žádostí o vy-
jádření města, jako jednoho z vlastníků sou-
sedních pozemků. Rada vzala na vědomí
oznámení stavby a neměla námitek ke
stavbě kolny na dřevo pana Vladimíra
Kubeše.

� 16. Kácení dřevin rostoucích mimo les
Rada byla seznámena s rozhodnutím MěÚ
Nové Hrady, odboru životního prostředí ve
věci povolení kácení dřevin rostoucích
mimo les. Jedná se o pokácení 2 ks lípy srd-
čité a 1 ks jasanu ztepilého na pozemku par.
č. 311/2 v k.ú. Nové Hrady na žádost Petra a
Šárky Burešových, Zahradní čtvrt´ 316
Nové Hrady. MěÚ Nové Hrady, odbor ži-
votního prostředí nepovolil kácení dřevin
rostoucích mimo les. Rada vzala na vědomí
rozhodnutí MěÚ Nové Hrady, odboru ži-
votního prostředí ze dne 8.10. 2007.

� 17. Stanovení měsíčního paušálu
za telefonní hovory
Rada projednala a stanovila paušální po-
platek za používání mobilního telefonu
člena rady pana Mgr. Tomáše Rolínka pro
účely výkonu jeho funkce. Rada stanovila
měsíční paušální částku ve výši 250,- Kč
na provoz mobilního telefonu s platností
od 1.10. 2007 pro člena rady pana Mgr. To-
máše Rolínka.

pokračování ze str. 3

Výměna
občanských průkazů
Upozorňujeme, že státní občané České re-

publiky , kteří vlastní občanský průkaz bez

strojově čitelných údajů vydaný do

31.12.1998, jsou povinni provést jejich vý-

měnu na občanské průkazy se strojově čitel-

nými údaji nejpozději do 31. prosince 2007.

Žádost o vydání občanského průkazu občan

předloží nejpozději do 30. listopadu 2007.

Novodobá historie městských lesů až po Kyrila
Vzhledem k četným dotazům ze strany

občanů, ohledně rozsahu a využití měst-
ských lesů i jejich stavu po lednovém orkánu
Kyril, jsem ve spolupráci s lesním hospodá-
řem Ing. Hubertem Švarcem připravil násle-
dující krátké shrnutí, ke kterému byly
využity údaje z Hospodářské knihy a evi-
dence lesního správce.

Úvodem několik stručných informací:
v období platnosti Lesního hospodářského plá-
nu (LHP 1.1.1994 – 31.12.2003) na bývalém
Lesním hospodářském celku Nové Hrady
došlo ke změně vlastníka, podle zákona
č.172/1991 Sb. Od Lesů České republiky, Lesní
správy Nové Hrady byl dne 3.4.1994 vrácen ma-
jetek v rozsahu 139,87 ha lesní půdy, (historický
majetek). V roce 1998 byla městu zapsána na
list vlastníka další malá část lesa o rozloze
26,25 ha. K dalšímu vrácení lesního majetku
města došlo dne 1.7.2001 v rozsahu 634,07 ha
(tzv. přídělový majetek po r.1945).

Po dalším dohledání a upřesnění několika
parcel, při přípravě a obnově lesního hospo-
dářského plánu a zápisu na list vlastníka
v roce 2002 a 2003 vlastní Město Nové Hra-
dy 811,49 ha lesních pozemků. Do doby pře-
dání městu byl tento majetek obhospodařován
podnikem Lesy České republiky, lesní sprá-
vou Nové Hrady. Před vznikem podniku LČR
byly tyto lesy v péči bývalých státních lesů –
lesní správy Žofina Huť, Jakule a Horní Strop-
nice.

V období od roku 1994 až do 30.4.2003 vy-
konával funkci Odborného lesního hospodáře
ing. František Gomelský a od 1.5.2003 byl do
této funkci jmenován ing. Hubert Švarc.

Polohopis lesního majetku města:
Majetková oblast městských lesů začíná
v obci Vyšné, odkud jeho východní hranici
tvoří státní hranice s Rakouskem, jižním smě-
rem až po úpatí hory Vysoká k obci Šejby. Od-
tud se vrací po severozápadním okraji lesního
bloku na osadu Mýtiny a dále pokračuje zá-
padním směrem na obec Světví, kde přechází
po cestě na přehradní hráz Humenické přehra-
dy. Zde se stáčí severním směrem po říčce
Stropnice Tereziiným údolím. V severním ok-
raji Tereziina údolí se stáčí západním směrem
po vodoteči až na okraj zemědělských poze-
mků a po jejich okraji se vrací zpět ve směru
na hráz Karolínského rybníka. Odtud dále po
cestě severním směrem, po silnici až k hrázi
rybníka Velký Stávek, kde se stáčí východním
směrem po Bukovské cestě až na nádraží
Nové Hrady – Jakule, dále pokračuje směrem
na České Velenice. Na křižovatce osady Obo-
ra se stáčí jihovýchodním směrem, po silnici
přes osadu Obora, do obce Vyšné, dále pak po
silnici východním směrem až na státní hranici.

Lesní hospodářský celek se nachází ve
třech přírodních lesních oblastech:

Jihočeské pánve
– podoblast Třeboňská pánev

Předhůří Šumavy
a Novohradských hor

Novohradské hory

Výčet zaujatých katastrálních území:
KÚ porostní půda bezlesí jiné pozemky

Šejby 25,32 ha 0,00 ha 0,09 ha
Byňov 109,08 0,05 5,50
Mýtiny 63,39 0,00 0,00
Nakolice 116,66 0,40 2,18
Nové Hrady 64,04 0,30 0,45
Štiptoň 46,73 0,94 4,05
Údolí u N.H. 101,41 0,32 0,59
Veveří u N.H. 208,15 0,86 3,12
Obora u Vyšné 0,74 0,28 0,00
Vyšné 52,13 0,62 0,42

Srážkové podmínky:
nejnižší srážkové podmínky jsou v jihočeské
pánvi, kde se pohybují od 650 do 700 mm.
V předhůří Novohradských hor stoupá úhrn
srážek až na 800 mm. Počet dnů se sněhovou
pokrývkou se pohybuje v rozmezí 35 – 40 dnů,
maximální výška sněhové pokrývky dosahuje
průměru okolo 20 cm. Mikroklimatické pod-
mínky, vzdušná vlhkost a vodní režim během
vegetačního období, jsou ovlivněny přiroze-
nou a zde i větší akumulační schopností zdej-
ších lesů vázat povrchové a spodní vody.

Nadmořská výška na zájmovém území se
pohybuje od 460m.n.m. do 700 m.n.m.

Obnova lesa:
za období hospodaření v městských lesích, po
dobu platnosti Lesního hospodářského plánu
od roku 1994 až 2003 bylo v lesních porostech
vytěženo celkem 9 478 m3 dřevní hmoty tj.
průměrně 1 000 m3 za rok. Z tohoto množství
bylo 9 238 m3 jehličnatého dřeva a 240 m3
listnatého dřeva. Podíl nahodilé těžby byl
42,3 % tj. 4 012 m3.

Plošné zastoupení dřevin:
Smrk ztepilý - 33,41 %
Borovice lesní - 49,80 %
Buk lesní -   3,98 %
Dub letní -   3,48 %
Bříza bradavičnatá -   2,44 %
Jedle bělokorá -   1,94 %
Zbytek zastoupení jsou ostatní dřeviny – mod-
řín, olše, jasan apod.

Zalesnění bylo provedeno na ploše 5,64 ha.
Plán zalesnění dle lesního hospodářského plá-
nu na roky 2004 až 2013 je 92,57 ha jehlična-
tými dřevinami což je 76,2 % a 28,98 ha
listnatými dřevinami (zejména dřevinami me-
lioračními a zpevňujícími) tj. 23,8 %.

V roce 2006 byly lesní porosty postiženy
sněhovou kalamitou v rozsahu přibližně
13 000 m3.

Orkán Kyril a jeho následky: dne 18. a 19.
ledna 2007 se nad velkou částí evropského kon-
tinentu prohnal orkán Kyril. Zasaženo bylo i
území České republiky. Průměrná rychlost vět-
ru se pohybovala od přibližně 54 km/hod až po
162 km/hod (v nárazech). (Meteorologická
stanice na polské straně Sněžky oznámila do-
konce údaj 216 km/hod.)

Řádění orkánu Kyril způsobilo velké mate-
riální škody, vichřice srazila k zemi v českých
lesích téměř 10 milionů metrů krychlových
dřeva. Nejvíce – 4 miliony kubíků strhl vítr na
jihu Čech. Poškozeny byly i lesy v majetku na-

pokračování na str. 5
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šeho města. První odhady dosahovaly cca 8 až
10 000 m3 polomového dřeva, tento odhad se
postupně po detailnějším zpracování vyšplhal
až na 13 500 m3. Poškozené byly zejména po-
rosty v Byňovských lesích cca 3 000 m3, Tere-
ziino údolí 1 800 m3, Mordová rokle 1 800 m3
a další část byla roztroušena téměř rovnoměr-
ně po ploše ostatních porostů. Velikost jednot-
livých ploch po vyklizení polomového dřeva se
pohybuje až kolem 3 ha, celková výměra ploch
k následnému zalesnění dosáhne odhadem až
25 ha. Tyto plochy budou zalesněné sazenicemi
smrku (60%), borovice 30% listnáčů 10% (tzv.
zpevňující dřeviny), část plochy bude připravena
pro přirozenou obnovu. Vzhledem k povaze kala-
mity, došlo k poměrně vysokému poškození
dřevní hmoty, a tím návazně i ke snížení jeho
ceny na trhu se dřívím.

Největší podíl kalamitního dřeva byl za-
tím zpracován klasickou těžební metodou tj.

těžař s motorovou pilou + kolový traktor s na-
vijákem cca 10 000 m3, dále kácecími stroji
(Harvestory) s vyvážecími soupravami cca
2 500 m3.

V místech s největším soustředěním polo-
mů došlo k částečnému poškození lesních
cest, které budou muset být v následujícím ob-
dobí opraveny.

Část polomového dřeva byla rovněž nabíd-
nuta ke zpracování zájemci z řad občanů na-
šeho města. Celkový zájem ale nepřesáhl
100 m3 tj. asi 200 prostorových metrů.

Městské lesy doznaly značného poškození
a náprava vzniklých škod si vyžádá jak zvýše-
né úsilí odpovědných pracovníků, tak bohužel
i zvýšené náklady na minimalizaci následků
vichřice. Věříme, že v zájmu uchování přírody
a celkového vzhledu novohradské přírody se
to povede.

Ing. Ludovít Kasan, místostarosta

Novodobá historie městských lesů ...
pokračování ze str. 4Rubrika „N-D“

Na následujících místech listopadového
zpravodaje otvíráme novou rubriku „Názo-
ry – Diskuse“ anebo chcete-li: „Nevím ? –
Doptám.“.

Jak často bude zařazena a jaký bude
míst obsah záleží především na Vás, čtená-
řích. Pokud se chcete na něco zeptat, vyjád-
řit svůj názor na věci veřejné či společenské
a myslíte si, že by to mohlo zajímat i ostat-
ní čtenáře a zastupitele města, napište nám
nebo přijďte do KIC Nové Hrady.

S Vašimi otázkami a připomínkami se
obrátíme na kompetentní osoby a odpově-
di otiskneme v nejbližším čísle NZ (podle
náročnosti zpracování odpovědi). Datum
uzávěrky jednotlivých čísel najdete na
poslední straně NZ.

K.Jarolímková

Nejasnosti kolem svolání a jednání
zastupitelstva – pohled z druhé strany

Hned na úvod je nutné uvést, že spor mezi

panem starostou a „některými zastupiteli“

není o soulad svolání, jednání a platnost přija-

tých usnesení 8. veřejným jednáním zastupi-

telstva města, které se konalo 6. září 2007 se

Zákonem č. 128/2000 Sb. v platném znění

(Zákon o obcích (obecní zřízení), dále jen „Zá-

kon“), nýbrž o soulad svolání 8. veřejného jed-

nání zastupitelstva města s Jednacím řádem

Zastupitelstva města Nové Hrady (dále jen

„Jednací řád“). Zatímco Zákon nic nehovoří

o tom, v jaké lhůtě před konáním zastupitel-

stva má starosta jednání svolat a pouze ukládá

obecnímu úřadu povinnost vyvěsit informaci

o místě, době a navrženém programu jednání

na úřední desce alespoň 7 dní před zasedáním

zastupitelstva obce, Jednací řád tuto lhůtu sta-

novuje naprosto přesně. V čl. 3 Jednacího řádu

zastupitelstva, který byl předložen ke schvále-

ní panem starostou Mgr. Hokrem a místosta-

rostou ing. Kasanem a schválen zastupitel-

stvem dne 13.6.2007 na 7. veřejném jednání

(tedy na jednání předcházejícím inkriminova-

nému 8. zasedání), se uvádí, cituji: „Zasedání

svolává starosta nejpozději do 10 dnů přede

dnem jednání“. Jednací řád je vydáván na zá-

kladě ustanovení §96 Zákona a upravuje po-

drobnosti o jednání zastupitelstva vč. jeho

svolání.

Již od prvního okamžiku, kdy byl pan sta-

rosta upozorněn na rozpor mezi ustanovením

Jednacího řádu (nikoli na rozpor se Záko-

nem!) a skutečným okamžikem svolání 8. ve-

řejného jednání Zastupitelstva města Nové

Hrady, se nás pan starosta snaží přesvědčit, že

k žádnému pochybení z jeho strany nedošlo a

zavalil nás mnohými rozporuplnými argumen-

ty. První argument zazněl již na samotném

jednání zastupitelstva, kde nám bylo několik-

rát zdůrazňováno, že pan starosta pozvánku

rozhodně napsal a elektronicky předal k další-

mu zpracování zaměstnancům MěÚ Nové

Hrady nejpozději v pondělí 27. srpna 2007 a

pokud pak došlo k časovému zpoždění, pak za

toto on nemůže. I přesto, že většina zastupitelů

tomuto ujištění uvěřila a hlasováním vyjádřila

svůj souhlas s pokračováním jednání, ukázalo

se, že pozvánku pan starosta vytvořil teprve

v úterý 28. srpna v odpoledních hodinách, kdy

ji také elektronicky předal k dalšímu zpraco-

vání a v žádném případě tak nemohla být dodr-

žena lhůta 10 dnů, uvedená v Jednacím řádu

pro svolání zastupitelstva.

Jelikož si zřejmě pan starosta tuto skuteč-

nost velice záhy po jednání zastupitelstva uvě-

domil, obrátil celý problém na soulad či

nesoulad celého svého počínání se Zákonem

(opět uvádím, že pan starosta nebyl upozorněn

na nesoulad svolání jednání zastupitelstva se

Zákonem, nýbrž s Jednacím řádem, který

„někteří zastupitelé“ vnímají jako závaznou

vyhlášku pro jednání zastupitelstva vč. jeho

svolání). Vydal se tedy na konzultaci na Mi-

nisterstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly ve-

řejné správy, pobočka České Budějovice,

o které nás následně informoval dopisem za-

stupitelům. V tomto dopise zaznívá několik

dalších argumentů:

1) „Z konzultace vyplynulo, že při svolání

zastupitelstva nedošlo k porušení Zákona

o obcích, proto jsou veškerá přijatá usnesení

zákonná a nezpochybnitelná. Nedošlo však

ani k porušení Jednacího řádu“, tolik interpre-

tace závěrů jednání panem starostou uvedená

ve zmiňovaném dopisu. V záznamu z jednání

zapsaného paní Mgr. L.Vojákovou, pracovni-

cí Ministerstva vnitra, pobočka Č.Budějovice,

se však pouze uvádí, že nedošlo k porušení

Zákona a konstatuje, že porušení Jednacího

řádu není ze Zákona „sankcionovatelné“ a ani

nemá vliv na platnost přijatých usnesení. Není

zde ani zmínka o tom, že by Jednací řád nebyl

porušen.

2) „Mgr. Vojáková považuje větu o svolání

zastupitelstva starostou města nejpozději

10 dnů před konáním za „nešťastnou a nicneří-

kající“, protože následně není definován, co

akt svolání znamená. Může to být dokonce i

pokračování na str. 6
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ústní formou či jednoduchým písemným ozná-

mením tajemníkovi úřadu apod. Z tohoto bodu

jednacího řádu nevyplývá, že by již 10 dnů

před konáním zastupitelstva měla být tato in-

formace zveřejněna na úřední desce, inter-

netu apod.“, tolik citace z dopisu starosty

města zastupitelům, v záznamu z jednání za-

psaného paní Mgr. L.Vojákovou, pracovnicí

Ministerstva vnitra, pobočka Č.Budějovice se

nic takového neuvádí. Je sice pravdou, že Zá-

kon ani Jednací řád a dokonce ani Minister-

stvo vnitra nedefinuje význam slova

„svolání“, ale interpretace pana starosty mi

připadá poněkud úsměvná. Podíváme-li se do

Pravidel českého pravopisu, je zde význam

slova „svolání“ vysvětleno jako vyzvat k jed-

nání, pozvat k jednání. Myslím si a jsem o tom

dokonce přesvědčen, že i v „nepolitickém“ ži-

votě to funguje tak, že pokud má či chce někdo

s někým jednat, musí být o této skutečnosti

všichni účastníci jednání včas vyrozuměni a

na jednání řádně pozváni. A pokud se účastní-

ci jednání dohodnou, že jednání bude svoláno

osobou pověřenou vedením jednání nejpozdě-

ji 10 dnů před jeho konáním, očekávají v této

době pozvání a nikoli ústní informaci či jedno-

duché oznámení směrem k jediné osobě z ce-

lého okruhu účastníků.

3) „Z hlediska zákona i jednacího řádu je

důležité splnění lhůty 7 dní pro zveřejnění na

úřední desce, internetu atd., což bylo splněno.

Dle záznamů a výpisu z internetu byla infor-

mace o konání zastupitelstva zveřejněna v úte-

rý 28. srpna 2007 v odpoledních hodinách –

tuto skutečnost je možno doložit výpisem, kte-

rý jsme obdrželi od firmy UNIPEX. Stejně tak

byla informace o konání zastupitelstva řádně

zveřejněna na úřední desce“, konec citace

z dopisu zastupitelům. V záznamu z jednání

zapsaného paní Mgr. L.Vojákovou, pracovni-

cí Ministerstva vnitra, pobočka Č.Budějovice,

se uvádí, že lhůta 7 dnů je důležitá pouze z hle-

diska Zákona, že by byla důležitá též z hledi-

ska Jednacího řádu ze zmiňovaného záznamu

nevyplývá. V tomto bodě si též všimněte, že

pan starosta již připouští, že k uveřejnění na

úřední desce nedošlo 10 dnů před konáním za-

stupitelstva.

4) „Drobné pochybení při uveřejnění in-

formace o konání zastupitelstva /chybné

označení dne v týdnu – středa na místo čtvrt-

ku/ není chybou, která by nějak zpochybňo-

vala správné vyhlášení informace o konání

zastupitelstva. Důležité je datum – tedy čísel-

né vyjádření konání zastupitelstva“, konec ci-

tace. V záznamu z jednání zapsaného paní

Mgr. L.Vojákovou, pracovnicí Ministerstva

vnitra, pobočka Č.Budějovice, se nic takové-

ho neuvádí, nicméně s tímto argumentem lze

souhlasit.

5) „Termín svolání zastupitelstva jsem

jako starosta určil po konzultaci s radou města

již v polovině srpna. Proto byly již na jednání

rady 26. srpna konzultovány některé podklady

pro jednání zastupitelstva“, konec citace s do-

pisu zastupitelům. V minulém čísle Novo-

hradského zpravodaje, v článku pana starosty

„Nejasnosti kolem svolání a jednání zastupi-

telstva“ se pak uvádí, opět cituji: „O svolání

jsem jako starosta města na základě konzulta-

ce s Radou města rozhodl již 22. srpna 2007,

...“. Takže, pane starosto, kdy jste tedy skuteč-

ně rozhodl o konání jednání zastupitelstva?

V polovině srpna, či v jeho dvoutřetinách?

A jak jste mohli na jednání rady dne 26. srpna

2007 konzultovat některé podklady pro jedná-

ní zastupitelstva, když v uvedený den se žádné

jednání rady nekonalo? Anebo konalo a zapo-

mněli jste tomuto jednání přiřadit pořadové

číslo a pořídit z tohoto jednání zápis? Ať jsem

hledal, jak jsem hledal, na internetových strán-

kách města jsem žádný zápis z jednání rady

města v uvedený den nenašel. Podle uveřejně-

ných zápisů se dne 14. srpna 2007 konala 25.

schůze rady města, následná 26. schůze pak

29. srpna 2007.

6) „Výklad „našeho problému“ byl paní

Mgr. Vojákovou takový, že starosta nejpozdě-

ji 10 dnů před konáním svolá zastupitelstvo.

Městský úřad pak má za úkol informovat na

úřední desce, internetu atd. nejpozději 7 dní

před konáním. Tím je dodržen Jednací řád a

především zákon, který je Jednacímu řádu

nadřazený“, konec citace. Opět uvádím, že

v záznamu z jednání, pořízeného paní Mgr.

L.Vojákovou se nic neuvádí o tom, že by ne-

došlo k porušení Jednacího řádu.

7) „Paní Mgr. Vojáková nás také informo-

vala o telefonické konzultaci Ing. P.Kříhy

s jejím kolegou Mgr. Klímou. Ten si na zá-

kladě dotazu Ing. Kříhy myslel, že jsme ter-

mín 10 dnů stanovili v čl.4, bod 8 – tedy, že

jsme si určili, že tato lhůta bude prodloužena.

V případě našeho Jednacího řádu však platí

stejné ustanovení jako v zákoně – tedy 7 dnů.

Vzhledem k tomu, že dotaz byl položen tele-

fonicky, asi došlo k nepochopení a následné

nepřesné argumentaci“, konec citace. Před

8. jednáním zastupitelstva jsem se skutečně

telefonicky dotazoval na vztah mezi Jedna-

cím řádem a Zákonem a bylo mi sděleno, že i

kdyby došlo k porušení Jednacího řádu je pro

zákonnost jednání a přijatých usnesení roz-

hodující, zda nedošlo zároveň k porušení Zá-

kona. Nesouhlasím však s panem starostou,

že bychom s panem Mgr. Klímou hovořili

o lhůtě, kdy má být na úřední desce uveřejně-

na informace o konání zastupitelstva. Pan

Mgr. Klíma mi pouze na můj dotaz, co záko-

nodárce myslel pojmem svolání, sdělil, že dle

jeho názoru toto může být chápáno také tak,

že je to uveřejnění informace úřední desce a

není nezbytné, aby každý ze zastupitelů ob-

držel písemnou pozvánku.

Několik dní po obdržení dopisu zastupite-

lům bylo všem zastupitelům dále doručeno

oficiální stanovisko Ministerstva vnitra pode-

psané paní ředitelkou odboru dozoru kontroly

veřejné správy, Ing. Marií Kostruhovou, které

se také nevyjadřuje k porušení Jednacího řádu

a zkoumá toliko soulad jednání zastupitelstva

a přijatých usnesení se Zákonem. Dokonce se

zde uvádí, že Ministerstvo vnitra porušení

Jednacího řádu posuzovat oprávněno nebylo a

ani tak neučinilo a důsledky z porušení Jedna-

cího řádu může v našem případě vyvodit v ro-

vině politické odpovědnosti pouze sama obec

(její zastupitelstvo).

I když nám pan starosta předložil celou

řadu argumentů pro obhajobu svého konání

při svolání 8. veřejného jednání zastupitelstva

města, alespoň u mne pochybnosti o tom, že

nebylo svoláno v souladu s Jednacím řádem

nadále přetrvávají. Jsem jedním z oněch „ně-

kterých zastupitelů“ a Jednací řád vnímám

jako závazný předpis pro jednání zastupitel-

stva, který v legislativě vydávané zastupitel-

stvem města stavím do jedné roviny se všemi

obecně závaznými vyhláškami města. Pouze

s tím rozdílem, že pokud se některý občan ve-

řejného jednání zastupitelstva nikdy neúčas-

tnil ani se účastnit nechystá, nijak se jej tato

„vyhláška“ nedotýká. Obávám se však toho,

že pokud všichni zastupitelé nesdílejí můj ná-

zor a již při prvním jednání zastupitelstva ne-

konají v souladu s tímto řádem a následně

slova zde napsaná vysvětlují tak, jak je právě

zapotřebí, nemusí být v budoucnu jednoduché

vymáhat dodržování ostatních obecně závaz-

ných vyhlášek města. Stejně tak nemusí být

jednoduché ani pro občany se těmito vyhláš-

kami řídit, protože i přes maximální snahu ne-

budou mít jistotu, že význam některých slov

nebude v různých okamžicích vykládaný růz-

ně. Mám na mysli především ty vyhlášky, kte-

ré určitým způsobem doplňují, zpřesňují či

rozvíjejí ustanovení daná platnými zákony,

aniž by s těmito zákony byly v rozporu.

Pavel Kříha

Nejasnosti kolem svolání ...
pokračování ze str. 5
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Komentář k článku Ing. P. Kříhy
Když mi paní Jarolímková v rámci přípra-

vy NZ nabídla, zda se chci v rámci diskuse vy-
jádřit k článku, který do NZ zaslal Ing. P.
Kříha, dlouho jsem váhal, protože si myslím,
že pravý důvod debaty o svolání zastupitel-
stva je v něčem úplně jiném. Pan Ing. Kříha
však ve svém článku uvedl dva argumenty,
které trochu komentovat musím. Ostatní pone-
chám bez komentáře, protože bychom pouze
opět popisovali tu samou věc s tím, že každý
z nás má jiný názor a každý si pojem „svolává“

může vysvětlovat po svém.

Nehodlám vést slovní rozbor jednotlivých
slov přes NZ, celá kauza pro mne skončila vy-
jádřením Ministerstva vnitra (dále MV) s tím,
že nedošlo k porušení zákona. O porušení Jed-
nacího řádu se nemohlo MV oficiálně vyjádřit,
neoficiální stanovisko, které poskytla pracov-
nice MV a které vyjadřovalo, že Jednací řád
nebyl porušen, jsem zastupitelům zaslal.

Pan Ing. Kříha se snaží vyvrátit, že nemoh-
lo být o termínu konání zastupitelstva rozhod-
nuto po konzultaci s radou města, protože
k mnou uvedenému datu není zápis z žádného
jednání rady města. Přesto je opak pravdou.
Rada města se schází pravidelně ve středu
(někdy z časových či programových důvodů
i v jiný den) - jeden týden máme oficiální jed-
nání rady, kdy projednáváme body dle progra-
mu (z tohoto jednání rady se pořizuje zápis),
druhý týden nám pak slouží jako jakási kon-
zultace, na které informuji radu o své činnosti,
společně připravujeme podklady pro některá
další jednání, řešíme otázky rozvoje města
apod. Z této konzultace rady se nepořizuje ofi-
ciální zápis, protože slouží jako podklad pro

další jednání a rozhodování.

Druhý bod, který musím okomentovat, je
o datu, kdy jsem měl vytvořit pozvánku na jed-
nání zastupitelstva. Nejsem si vědom, že bych
umožnil Ing. Kříhovi přístup do mého počíta-
če, proto by bylo zajímavé zjistit, jak k tomuto
argumentu přišel. Pravděpodobně je to na zá-
kladě souboru, který jsem elektronickou poš-
tou odeslal paní Morongové, aby jej měla ve
svém počítači k uložení (standardní postup).
Pominu otázku toho, jakou má tento mail vy-
povídací hodnotu (některé materiály nejprve
vytisknu ze svého počítače a po úpravě přepo-

sílám definitivní verzi k založení).

Na celém pseudoodhalení pana Ing. Kříhy
je spíše zajímavé, jakým způsobem se k této
informaci dostal. Druhý den po zastupitelstvu
přišel pan Ing. Kříha na radnici v doprovodu
kolegy – zastupitele L.Alberta a bez jakéhoko-
liv informování tajemníka MěÚ či starosty
města požadovali po paní Morongové nahléd-

nutí do jejího pracovního počítače, kde hledali

důkazy mého pochybení.
Využili toho, že jsme s tajemníkem města

kontrolovali povodňový stav na řece Stropni-
ci, a bez souhlasu či pověření zastupitelstvem
pátrali v úřadě. V případě Ing. Kříhy se jedná
již o druhý podobný případ – v tom prvním, při
jednání Kontrolního výboru, vyhledal bez pří-
tomnosti úředníků či vedení úřadu materiály
z kanceláře Stavebního úřadu, které nebyly

předmětem kontroly.
V obou případech obešel souhlas vedení

úřadu i starosty. Pracovníci úřadu si vzhledem
k jeho předchozímu působení jako místosta-
rosty i současné roli zastupitele nedovolili ne-
umožnit to, co pan Ing. Kříha požadoval. Pan
Ing. Kříha si však možná ani neuvědomuje, že
tím své bývalé podřízené nutí k porušování

pracovní kázně.
Osobně mi vůbec nevadí, že oba zastupite-

lé získali některé informace, protože jsem již
na jednání zastupitelstva řekl, že vše prošetřím
a požádám také o stanovisko MV. Velmi mi

ale vadí způsob, kterým oba zastupitelé postu-
povali. Myslím si také, že by ani moji před-
chůdci v době svého působení na radnici
nesouhlasili s praxí, kdy občan či zastupitel
přijde na úřad a začne si sám, bez jakéhokoliv
pověření a bez souhlasu vedení úřadu či sta-
rosty, vyhledávat informace v pracovním po-

čítači zaměstnanců.
Pokud by o informace zastupitelé požádali

přes tajemníka úřadu či starostu, informace by
dostali, stejně tak, jako jsem veškeré informa-

ce rozeslal po konzultaci na MV.
O soukromém pátrání obou zastupitelů

jsem se dozvěděl až po návratu z Č.Budějovic.
Do dnešního dne neměl ani jeden z pánů za-
stupitelů odvahu říci, že takto postupovali. Při
vzpomínce na plamenné řeči o úctě, respektu a
slušnosti, o správných postupech v mezích
řádů a zákonů a jejich dodržování si myslím,
že by mělo dojít opět na citaci. Nebyla by
z bible, ale spíše ze života ve smyslu kázat

vodu a pít víno…

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

Jen krátce
I přestože se o mně ví, že nejsem žádný

spisovatel, rád bych se jen krátce vyjádřil
k minulému jednání zastupitelstva. Osobně
mě zklamal přístup některých zastupitelů,
kteří odmítli jednat o dvou bodech, protože
nedostali podklady 4 dny před konáním zastu-
pitelstva, ale pouze 3,5 dne.

Chápu důležitost Jednacího řádu, ale nero-
zumím rychlé ztrátě paměti některých zastupi-
telů. Stejný bod byl i v Jednacím řádu
minulého zastupitelstva, přesto tehdejší opozi-
ce nebojkotovala projednání důležitých bodů
ani v případě, kdy jsme materiály obdrželi až

na jednání samotném. Stačilo, aby tajemník či
starosta požádali o projednání a opoziční
zastupitelé byli ochotní jednat. Nešlo nám
o boje, ale o to, aby se vše projednalo ku pros-
pěchu města a pro jeho další rozvoj.

Zákon je nadřazený Jednacímu řádu, po-
kud se tedy zastupitelé hlasováním dohodli, že
bod projednají, bylo a je vše v pořádku.

I dnes nepovažuji naši tehdejší vstřícnost
za hloupost nebo chybu a věřím, že i současní
zastupitelé budou ochotní jednat tak, aby to
bylo dobré hlavně pro město.

Miroslav Šlenc, místostarosta

…a zase nezklamali !
Tři králové z ODS – „AKŠ“ při minulém

zasedání zastupitelstva předvedli ukázku, jak
na sebe upozornit za každou cenu.

Dva už nám vládli v minulém období, tak-
že mají „všechno v malíčku“ ! Zvláště různé
vyhlášky a nařízení, řády a neřády. Co ale ten
třetí ? Zná tak dobře město i občany a ví, co
bychom si všichni přáli ? Vždyť mezi námi,
nebo spíše vedle nás, žije velmi krátce. Proč
tedy taková silná hesla – nehlasuji na protest!
Většině občanů je to ale srdečně jedno!

Pánové, příště pošlete za sebe manželky, ty
budou určitě vědět, jak účelně využít čas. Pře-
staňte nás otravovat hádáním a snažte se něco

účelného dělat. Jak řekl herec Menšík – „vždyť

stejně všichni pocházíme z jednoho autobu-

su“. A když vám stoupá krev do hlavy, nechte

si pustit žilou, nebo darujte krev nebo si kupte

medvídka Mývala!

Na vaše chování je spousta lidových

moudrostí, např. Vrána k vráně sedá, Nene-

chat na druhém nit suchou, Udělat z … kulič-

ku, Hádat se o suché z nosu, Udělat z komára

velblouda atd.

Také by vám prospěla návštěva „Pel-

hřimova“, abyste viděli, do čeho nakonec

všichni jdeme! HAHA
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Vandalismus – zastaví jej někdo?
Před patnácti lety byla vybudována školní

naučná stezka Sokolí hnízdo pro poznávání
přírody na Novohradsku. Na její vybudování
se podíleli členové ZO ČSOP, bývalí žáci
SZTŠ a po celou dobu sloužila jako místo sou-
těže žáků škol pod názvem: „Znáš přírodu No-
vohradska - Memoriál RNDr. Stanislava
Kučery“, který byl skutečným milovníkem
Novohradských hor.

Po celou dobu se o tuto stezku starali členo-
vé ZO ČSOP Nové Hrady. V tomto roce byla
provedena obměna všech 16ti informačních
tabulí v celkovém nákladu 64.000,-Kč. Po vě-
trné kalamitě v počátku letošního roku bylo
nutno nejen odstranit napadané stromy, ale
znovu vybudovat zábradlí a schody mezi za-
stávkami č.2 a 3. To vše vyžadovalo značné
úsilí členů organizace tak, aby stezka byla ho-
tová k 1.6.2007, kdy se uskutečnil 15. ročník
zmiňované soutěže žáků škol z okolí.

Stačilo však málo a nezodpovědní vanda-
lové poškodili naučnou stezku, která slouží
všem k poznání tohoto kraje. Nejvíce nás

mrzí, že k znehodnocení stezky došlo po její
opravě a krátce před předáním díla, které bylo
prováděno na základě grantu Jihočeského kra-
je, který věnoval částku 53.000,-Kč.

Případ však není ojedinělý. V jarním obdo-
bí došlo k poškození cypřiše u domu čp. 191
v Komenského ulici tak, že stažením kůry je-
den úplně zaschl. Jeho hodnota je nevyčíslitel-
ná už proto, že tvoří kulisu u uvedeného domu.
Šetření se snad blíží ke konci.

Protože jsem členem ČSOP od vzniku a
založení, na kterém měl podíl mimo jiných i
ing.Bohuslav Švarc, mám zato, že bychom
neměli být lhostejní k tomu, jak se dnešní
mladí baví, jak ničí majetek města i občanů,
a to vše bez postihu ! Když se jedná o děti,
jsem přesvědčen, že za jejich výchovu, ale i
spáchané škody, odpovídají rodiče. Nejde
donekonečna omlouvat stav, který ve městě
je. Vést k odpovědnosti se jistě vyplatí. My,
ochránci přírody, budeme žádat náhradu
škody, ať se jedná o kohokoliv.

Ján Dorotovič,
předseda 14/09 ZO ČSOP N.Hrady

Léta běží
V období let 2006 – 2009 vzpomínáme na

370. výročí zahájení prací na městském vodo-
vodu z Jedlice, který nám slouží v rámci svých
sil dodnes. V letech minulých ho nechala zho-
tovit paní hraběnka Marie Magdalena Buquo-
yová. Na tehdejší dobu to byl jistě odvážný
čin, zvláště pro ženu. Na její památku byla nej-
výše položená jímací studánka pojmenována
„Pramen Mariin“, a to v roce 1893. Od roku
1639 je město Nové Hrady propojeno s býva-
lou vesničkou Jedlicí pod horou Mandelstei-
nem vodovodem s životodárnou tekutinou,
jako dítě pupeční šňůrou s matkou.

Povodí této hory zásobuje vodu vesničky
z obou stran hranice a vody z ní odtékají až do
Severního moře. V letech kolem roku 1890
bylo dřevěné potrubí ve třech vodovodních řá-
dech vyměněno za jedno železné potrubí o
průměru 80mm a na Nové Hrady přiteklo do
vodojemu na Nehamru 300 m³ za den. Při svě-
cení mu dal pan páter Augustin Klement jmé-
no „Karlův.

Voda po městě a do myslivny v Údolí byla
rozvedena v roce 1884. Za město při slavnost-
ním uvedení vodovodu do provozu promluvil
pan starosta Černický. Jímací studánky byly
postupně opravovány takto: Lesní pramen
v roce 1890, Luční pramen v roce 1890, Zá-
mecký pramen v roce 1891, Mariin pramen
v roce 1893, Lesní pramen II. v roce 1893.

Práce byla o to složitější, že se chodilo „za
dráty“ pod ochranou příslušníků PS, kteří vy-
pínali napětí 4000 V ve vodičích a pak po
otevření vrat se procházelo , projíždělo a vrata
se za námi zavírala. Po skončení práce na řádu
se prováděl opačný postup. V posledních le-
tech to už byla slaboproudá ochrana.

Modernizace bytů a další rozestavěnost by-
tových jednotek zvýšilo spotřebu pitné vody a
tak se kolem roku 1970 postavila čerpací sta-
nice u bývalého mlýna pana Sládka a zároveň
úpravna vody v Nových Hradech. Od té doby
se většina surové vody pro úpravu čerpá od-
tud, zbytek přitéká dosluhujícím vodovodním
řádem z Jedlice. Loňská zima a letošní suchý
rok ukázaly na nedostatek vody z jednoho
zdroje a při další rozestavěnosti bytů a rodin-
ných domů, při denní spotřebě 350m³-400m³ a
do budoucna kolem 500m³se budou muset za-
stupitelé města poohlédnout po dalším zdroji
pitné vody pro naše město. Ve výběru nového
zdroje jim přeji hodně štěstí. Přál bych jim,
aby vydržel aspoň dalších 300 let, jako paní
hraběnce Buquoyové. I.Hlinšťák

MÍSTNÍ  AKČNÍ  SKUPINA
SDRUŽENÍ  RŮŽE

vypisuje

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na funkci manažera SPL –

vedoucího sekretariátu MAS

Nástupní termín od: 1. ledna 2008

Kvalifikační předpoklady:
� Minimálně 3 roky úspěšné

praxe manažera
(nebo vedoucího pracovníka)

� Důkladná znalost Programu
rozvoje venkova – především
IV. osy - LEADER

� Organizační a komunikační
schopnosti

� Řidičské oprávnění – skup.B
� Znalost německého

/ anglického jazyka

Termín podání žádostí s profesním
životopisem a doklady

o kvalifikačních předpokladech:
do 19.listopadu 2007

Na adresu: Sekretariát MAS SR
HORNÍ STROPNICE 212,
374 01 TRHOVÉ SVINY

Případné dotazy do 15.11.2007:
ZAŠLETE na sekretariát MAS, nebo

E-mail: malikruze@volny.cz
Budou zodpovězeny na stránkách
MAS: http://mas.sdruzeniruze.cz/

Masopustní výbor
zve všechny, kteří se chtějí

podílet na průběhu

Novohradského
masopustu

na schůzku, která se bude konat
dne 24.11.2007 od 19,00 hod.

v restauraci U Václava.

Jihočeská hospodářská komora
ve spolupráci s Jihočeským krajem

si Vás dovoluje pozvat na

INFORMAČNÍ WORKSHOP
Dotace, granty a podpory
ze Strukturálních fondů EU

Informační workshop určený pro podni-
katele spolu se zástupi samosprávy a
dalších organizací a institucí působící
v novohradském regionu je zaměřen
na problematiku čerpání finančních
prostředků ze Strukturálních fondů EU
a oblast partnerství mezi samosprávou
a podnikatelskou sférou.

Termín konání: 9.11. 2007,
od 10.00 do 12.00 hodin
Místo konání: Koželužna, Nové Hrady
Přednášející: Jihočeská hospodářská
komora - Ing. Dana Feferlová, MAS
Sdružení Růže - Jan Malík, manažer
sdružení
Určeno: podnikatelským subjektům,
zástupcům samosprávy, organizací a
dalších institucí
Program: SF EU – možnosti čerpání
dotací z fondů EU pro podnikatele,
konkrétní činnost MAS Sdružení Růže
Účast na workshopu je bezplatná.
Na semináři bude k dispozici občerstvení.

Zájemci o účast na semináři
se  mohou přihlásit do 5.11.1007
na adrese: Jihočeská hospodářská
komora, Husova 9, České Budějovice,
fax: 387 318 431,
e-mail: vohradnikova@jhk.cz.
http://www.jhk.cz,
http://partnerstvi.kraj-jihocesky.cz
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Hudba a čaj – pozvání na netradiční přednášku
Nemyslíte, že pokud se něco na světě do-

konale propojuje, souvisí spolu a spolupodílí
se na revitalizaci lidských smyslů, je to har-
monie dobrého čaje a kvalitní hudby? Já vím,
pro střední Evropu nic typického. Spíš pro Ja-
ponsko, Čínu nebo Indii. Tedy zatím. Doufám.
Nicméně – počet míst, kde můžete najít obojí
(hudbu i čaj) v České republice rapidně roste.
Kvalitativně i kvantitativně. A roste i počet
skalních příznivců. Těm místům se říká čajov-
na. Dobrá čajovna. Jednu takovou provozuje i
Jakub Lada Vavřina. Lada je čajový tovaryš.
Zvláštní název. Zvláštní Lada. Ale proč ne, i
čajovna je místo plné zvláštních chutí, vůní,
tónu, pocitů.

A jak s tím souvisí ta hudba? V čajovnách,
typických pro Dálný východ, se lidé scházejí
zamuzicírovat si a k tomu vypít šálek čaje.
Nebo, že by se scházeli vypít si šálek čaje a
k tomu si zamuzicírovat? Kdo ví…. Já bych
vás ráda pozvala na obojí….

Dne 8. listopadu 2007 v 19 hodin se v Di-
vadelním sále Zámku v Nových Hradech
uskuteční soubor přednášek o čajích Ruska,
Latinské Ameriky, Indie, Číny a Japonska,
spojené s bohatou ochutnávkou různých druhů
nejkvalitnějších čajů z daných oblastí a dopl-
něné prezentací fotografií z cest. Přednášet
bude Jakub Lada Vavřina, majitel Dobré ča-
jovny v Českých Budějovicích a cestovatel,
o kterém jsem se již zmiňovala výše.

Přednášky hudebně i tématicky doprovodí
kytarovo-houslové skladby. Na housle bude
hrát charismatická Heidi Vacek, na kytaru
Hedvika Matějková a pokud budeme mít štěs-
tí, dočkáme se i bonusu zahraném jejím otcem,
profesorem Janem Vackem, fenomenálním
houslistou.

Nyní přikládám trochu podrobnější rozpis
přednášky. Měla by být, stejně jako dobře při-
pravený čaj, osvěžující, bohatá v zážitku a ne-
zatížit ani hlavu ani žaludek :o) Tak tedy,…

19:00 – Úvodní slovo (M. Pokorna)
19:10 – Arr. H. Carleton – Ruská Fantasia,
housle: Heidi Vacek, kytara: Hedvika Matěj-
ková - během skladby ochutnávka čaje
19:15 – První přednáška ČAJE RUSKA (Ja-
kub Lada Vavřina)
19:30 – P. M. Barry, M. Taylor – Bailamos,
housle: Heidi Vacek, kytara: Hedvika Matěj-
ková - během skladby ochutnávka čaje
19:35 – Druha přednáška - ČAJE LATINSKÉ
AMERIKY (Jakub Lada Vavřina)
19:45 – C. Cui – Orientale, housle: Heidi Va-
cek, kytara: Hedvika Matějková - během
skladby ochutnávka čaje
19:50 – Třetí přednáška - ČAJE ČÍNY,
INDIE a JAPONSKA (Jakub Lada Vavřina)
20:15 – Oficiální zakončení (M. Pokorna)

Proč pořádáme přednášku právě na toto
téma? Novohradská univerzitní kolej (NUK)
získala z grantových prostředků Jihočeského
kraje finanční částku, která by měla podpořit
aktivity související s „Kulturní a sociální in-
tegrací občanů třetích zemí“ (SD/OSVZ
/80/07). NUK je partnerským sdružením Aka-
demického a univerzitního centra, sídlícího na
Zámku v Nových Hradech, které zaměstnává
a vyučuje v hojném počtu právě příslušníky
třetích zemí (mj. právě z Ruska nebo Indie).
Doufáme, že přednáška na neformální téma,
které je blízké a příjemné jak cizincům, tak
místním občanům (čaj, hudba), pomůže elimi-
novat byť i latentně přetrvávající xenofobní
tendence, nebo dokonce zbořit hranici mezi
pojmy „cizinec“ – „místní občan“ a zreduko-
vat je na prostý pojem ČLOVĚK….

Nemoci pohybového aparátu na vzestupu
Onemocnění, zaviněná poruchami pohy-

bového aparátu spojená s dýchacími obtížemi
jsou příčinou více jak 90% případů pracovní
neschopnosti. Vlivem snížení pohybových ak-
tivit obyvatel s postupným odstraňováním na-
máhavé práce v zaměstnání se pronikavě
zvyšuje výskyt onemocnění. Jsou to poruchy
na chodidlech jako zbytnělá kůže, kuří oka,
ostruhy, dále pak bolesti kloubů dolních kon-
četin, kolen, kloubů kyčelních, bolesti v křížo-
vé a bederní oblasti, vyhřezlé plotýnky, bolesti
v krční páteři, úporné migrény, závratě, bolesti
loktů, brnění v konečcích prstů po ránu, ast-
matická onemocnění, rostoucí počet alergií a
další řada onemocnění zaviněných právě po-
ruchou v pohybovém a následně dýchacím
aparátu každého člověka. Vzhledem k tomu,
že se jedná o poruchy na páteřním systému
člověka a každý ze 24 obratlů se váže k někte-

rému z důležitých orgánů, se potom mohou
promítat v dalších poruchách např. ledvin, sli-
nivky břišní, jater, srdce, plic a způsobovat je-
jich nedostatečnou činnost i když mohou být
jinak zdravé. Mohou být příčinou nadváhy,
způsobovat vysoký tlak, cukrovku druhého
stupně, pocity závratí, snižování zrakové
schopnosti a mnoha dalších poruch, které až
po delším působení přecházejí ve skutečné
choroby. U žen mohou být příčinou poruch
menstruačního cyklu, nemožností otěhotnění,
chronických migrén, nespavosti, zácpy a dal-
ších. Problémy se týkají zejména řidičů z po-
volání, žen pracujících u pásové výroby a
jemné mechaniky, úředníků atd. to jest u lidí,
kteří v zaměstnání převážně sedí. Uvedené
potíže se promítají stále více do nižších roční-
ků a u dětí se vyskytují ve stále zvýšenějším
počtu včetně nárůstu hyperaktivity. V minu-

lém roce byla v Nových Hradech ve zdravot-
ním středisku otevřena soukromá ordinace
vertebrogenní terapie (vertébró = obratel),
která se odstraňováním uvedených problémů
pohybového aparátu zabývá. Jedná se o nein-
vazní (neoperační) jemnou pohybovou mani-
pulaci, kdy se srovná pomocí unikátní metody
více jak 120 kloubů z celkového počtu 180
v těle každého člověka. Následný efekt je po
terapii okamžitý a ošetřený „srovnaný“ člověk
odchází s pocitem uvolnění a o mnoho let
„mladší“ ale také s odstraněním mnohdy
dlouhodobých a úporných bolestí, jako jsou
ischiatický zánět, „zánět mezižeberního ner-
vu“, bolesti v ramenech apod.

Informujte se zcela nezávazně o Vašich
problémech či Vašich blízkých na telefonu
777 12 16 47 a domluvte si návštěvu ordinace
pro Vás nejvhodnější dobu.

Včely, včelař a včelaření
Vážení přátelé, pokud máte zájem vidět včel-

stva, úly a všechno, co s tím souvisí, zblízka,
máte jedinečnou příležitost. V letošním roce
jsem získal finanční prostředky z grantového
programu Jihočeského kraje - „Podpora začína-
jících a evidovaných stávajících včelařů“.

Díky tomu mne mohou nyní kontaktovat
zájemci o včelaření. Zapůjčím jim ochranný
oděv a společně se mnou mohou navštívit mé
stanoviště, kde se dopodrobna seznámí s prob-
lematikou včelaření. V současné době probíhá
„léčení“ včelstev, na přelomu roku se bude
„sbírat měl“ a ten pravý rozpuk včelařské práce
nastane zhruba v březnu až dubnu a potrvá do
srpna až září. Vše je velmi odvislé od počasí.

Pokud tedy bude někdo z vás mít zájem ab-
solvovat „včelařský rok“ spolu se mnou, může
mi volat na telefonní číslo 775 775 568, pan
Václav Švarc, a domluvíme si podrobnosti. Vše
je díky finanční podpoře Jihočeského kraje
zdarma. Jediné omezení je zde počet zájemců.
Jelikož je včelaření mým koníčkem v době
svého volna, mohu se dostatečně věnovat ma-
ximálně dvěma až třem lidem. Přeji vám hodně
odvahy přihlásit se a něco nového zkusit.

V.Švarc

Keramická dílna Kána
při novohradském Klášteře

Božího Milosrdenství

Keramická dílna Kána zve všechny zá-
jemce o výrobu vlastnoručních vánočních
dárků na sobotní tvořivé dopoledne konané
10.11. 2007.

Kurz bude probíhat od 8.00 do 13.00 v ke-
ramické dílně Kána v zadní části kláštera.

Glazovací dopoledne bude následně do-
mluveno na prosincovou sobotu.

Kurzovné za obě soboty činí 300 Kč.
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RCM Trhové Sviny o.s. zahajuje svou činnost !!!
Vlastně bych měl napsat oficiální název –

„Radio Control Model Trhové Sviny občan-
ské sdružení“. Již z názvu lze vyčíst, že jsme
skupina lidí, kteří se zabývají modelařinou,
zvláště pak modely, které jsou dálkově řízené
rádiem. Letecké modelářství tady v Trhových
Svinech má svou dlouholetou tradici a někteří
z Vás už určitě viděli létat modely letadel nad
loukou. Také někteří viděli na rybníce jezdit
motorové lodičky, či modely autíček. A po-
kud neviděli, tak doufám, že se Vám to v brzké
době povede a snad Vás to i zaujme. To jsem
chtěl nějak tak stručně pro začátek a teď bych
Vám rád představil naše sdružení a jeho plány
do budoucna.

Již v polovině loňského roku vstoupil náš
předseda pan Cyril Mašek v jednání s MěÚ Tr-
hové Sviny o získání pozemku k výstavbě drá-
hy pro RC (rádiem řízené) modely aut. Ze
strany města mu byly nabídnuty tři lokality,
z nichž s přihlédnutím k hlučnosti modelů byl
vybrán pozemek na louce proti Velkému ryb-
níku přes silnici na Rejta. Výstavbu nám rada
města dne 30.7.2007 schválila v námi předlo-
ženém rozsahu. Od té doby došlo k několika
změnám, úpravám a celkovému zlepšení pro-
jektu centra a započala jednání s úřady. Při
předběžné konzultaci se stavebním úřadem
v Trhových Svinech mi vedoucí Ing. Klein
sdělil, že od 1.1.2007 platí nový stavební zá-
kon č. 183/2006, který kromě vyjmenovaných
případů zakazuje stavět v prostorách, které ne-
jsou řešeny územním plánem a nový územní
plán se bude schvalovat až za 2 roky. V té
chvíli jsem se zděsil, že všechna práce přijde
nazmar, ale jelikož rád bojuji, obrátil jsem se
na Ministerstvo pro místní rozvoj, kde jsem
věc konzultoval s velice příjemnou úřednicí,
která se ve věci vyzná a ochotně mi poradila.
Je to pouze v tom, že v § 18, odstavce 5 zmiňo-
vaného stavebního zákona jsou vyjmenované
již řečené výjimky a mezi nimi jsou i slova ci-
tuji : „V nezastavěném území lze v souladu
s jeho charakterem umisťovat stavby, zařízení
........ které zlepší podmínky jeho využití pro
účely rekreace a cestovního ruchu, ......“ Tato
citace zákona hovoří o tom, že nevyužitý
pozemek, který nám město pronajalo, svou
činností využijeme k rekreaci, chcete-li ke
sportovní-hobby-rekreaci, neboť dle vyjádření
zmiňované úřednice je hobby součástí rekrea-
ce, s čímž bych souhlasil. Takže ve svém úsilí
budu i nadále pokračovat, doložím městu zá-
měry a budu doufat, že se vše povede. Samo-
zřejmě vše závisí jen na rozhodnutí a ochotě
stavebního úřadu. Proto doufám, že při mém
dalším jednání s jeho zástupci či panem ve-
doucím, mi rádi vyjdou vstříc a ochotně pomů-
žou. Vždyť to nedělám pro sebe, ale možná i
pro některé  z nich nebo jejich děti.

Tím jsem také nakousnul naše plány do bu-
doucna. Vybudování popisovaného centra je

pilotním programem občanského sdružení,
aby byla možnost se někde scházet a projedná-
vat další možné rozvíjení sdružení. ANO,
chceme si hrát, ale chceme tomu naučit i mlá-
dež, která zapomíná, co jsou to hračky a má
před sebou jen počítače a mobily. Takže tímto
jsem chtěl naznačit, že naším velkým cílem je
založit a vést mládež k modelařině. Dále chce-
me vejít v jednání o spolupráci s tělesně a
zdravotně postiženými občany, kterým by-
chom chtěli tuto zájmovou činnost také přiblí-
žit. Samozřejmě nezapomínám na kolegy
modeláře ze zahraničí, se kterými již započala
určitá jednání. Možná se Vám to zdá trochu
přehnané či fantastické, ale nic není nemožné.
Jestliže se nám podaří areál vybudovat, tak to
k nám přivede nejen zahraniční hosty, ale i tu-
zemské, neboť ve všech okruzích modelařiny
se pořádají v republice závody, které bychom
chtěli jednou pořádat i tady u nás, a proto
chceme, aby celý areál reprezentoval.

A co vlastně chceme na té louce stavět??
Bude tady štěrko-hlinitá členitá dráha pro mo-
dely buggy na elektromotor nebo spalovací
motor o délce 60 metrů a šířce 35 metrů.
K tomu budeme žádat o povolení k výstavbě
asfaltové plochy o rozměrech 38 x 25 metrů,
která bude určena pro silniční a driftovací
auta. Tento prostor bude oplocen kvůli nevíta-
ným návštěvám. Správcem areálu bude RCM
T. Sviny o.s., jehož členem může být kdokoli
z Vás. Ale to neznamená, že dráha bude urče-
na pouze členům. Kdokoli jiný si může dráhu
pronajmout za účelem „hraní si s autíčky“ a
plánujeme i zakoupení několika modelů, které
si bude možné půjčit. Asi Vás napadá, že naše
plány vyžadují velké investice a kdo to bude
platit. Ano, máte pravdu, předpokládaná cena
tohoto projektu je přibližně spočítána na 100 –
120.000,- Kč. Jelikož jsme tři zakladatelé
sdružení, stanovili jsme si počáteční pravidla,
že každý z nás do sdružení vloží 30.000,- Kč
nebo sežene sponzory. Další investice budou
z Evropské unie, kde chceme požádat o grant.
Rádi přivítáme každého, kdo by se chtěl podí-
let třeba i jen pracovně na tomto projektu.

Tímto ale naše aktivity nekončí, budeme
pro naše „hraní“ hledat vhodnou vodní plo-
chu, kde by se dalo jezdit s lodičkami a pokud
se dohodneme s majiteli pozemku v prostoru
letiště pro letadýlka, budeme i toto chtít inovo-
vat. Tak až se dráha postaví, zrenovuje letiště
a najde voda, můžou se všichni příznivci těšit
na mnoho předváděcích, soutěžních a zábav-
ných akcí. Samozřejmě nebudou chybět i sou-
těže TŘEBA I PRO VAŠE DĚTI......

Tak a to je asi vše, čím bych Vám chtěl před-
stavit nově vzniklou zájmovou organizaci, která
je tu pro všechny, kteří si rádi hrají a nebo hrát si
chtějí. Vlastně ještě bych zapomněl podot-
knout, kam se případní zájemci mohou obrátit
v případě zájmu o členství (nebo nám chcete
právě Vy pomoci budovat ???) ve sdružení.
Buď to můžete učinit písemně na adrese Cyril
Mašek, Nové Město 21, 374 01 Trhové Sviny,
nebo telefonicky na čísle 602307411 – p. Ma-
šek, 606888411 – p. Poles.

Poles Bohuslav – hospodář RCM T.S. o.s.

INFORMACE Z REGIONU

Tipy na listopadový výlet do BOROVAN
� TOČTE SE, PARDÁLOVÉ – staropražský kabaret

komponovaný hudební pořad nejen pro seniory
15.11.2007, od 15.00 hod., klubovna Podzámčí Borovany

� SWING & EVERGREENY – hraje Zámecké trio
17.11. sobota 16.00 hod., kinosál Borovany

� ISLAND očima cestovatele Martina Klaboucha
21.11.2007,17.00 hod., klubovna Podzámčí Borovany

� ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVA DEKORACÍ Petry Baštýřové
pedig a vlastní tvorba, trendy letošních Vánoc, aranžmá ze sušiny
1.-2.12. 2007, 9 -18.00 hod., přístavba radnice

Rybářství Nové Hrady s.r.o.
Vás zve na

výlov rybníka
ŽÁR velký

Výlov se koná ve dnech
2. – 4.11.2007
(pátek až neděle)

Zveme všechny příznivce
rybářského řemesla

 pro děti bude připravena
ukázka jednotlivých
druhů ryb

 občerstvení zajištěno – rybí
speciality

 medovina na zahřátí

Prodej živých ryb
od 9.00 do 16.00 hod.
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KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V NOVÝCH HRADECH (závěr)
Ústav fyzikální biologie JU, se sídlem na zámku v Nových Hradech,

je od října 2005 spoluřešitelem projektu CZ.04.1.03/3.2.15.1/ 0143
„Vzdělávání vědecko-výzkumných a akademických pracovníků v pře-
nosu technologií v Jihočeském kraji“.

V jednom z minulých čísel jsem zmiňovala 3 kola kurzu „Biotech-
nologie a biologické přístrojové techniky“. Od té doby se uskutečnila i
zbývající kola dalších kurzů.

Kurz „Technologie udržitelného rozvoje“ jsme zaměřili na techno-
logie využitelné v našem klimatickém pásmu. Soustředili jsme se zej-
ména na produkci energie a energetickou soběstačnost. Východiskem
bylo konstatování, že před 2. světovou válkou byl venkov energeticky
soběstačný a energie se většinou exportovala do měst. Dnes je situace
opačná. Diskutovanými oblastmi byly hlavně malé vodní elektrárny,
bioplyn, solární energetika a rybníky a udržitelnost krajiny. První kolo
proběhlo 1.-3.2.06 a jeho součástí byla i exkurze do Welsu v Rakousku
na výstavu „Energiespar Messe“, což je jedna z nejrozsáhlejších evrop-
ských výstav, zaměřených na zelenou energii a její energetickou účinnost.

Druhé kolo kurzu proběhlo 1.-3.2.07. Tentokrát jsme zajistili ex-
kurze do bioplynové stanice v Třeboni, biotechnologického inkubátoru
v Nových Hradech a na farmu soukromého zemědělce ing.Blížence,

kterou jsme chtěli představit z hlediska možností využití technologií
udržitelného rozvoje. Přednášky se týkaly oblasti alternativního zpra-
cování biomasy vysokoteplotním krakováním, kultivací řas pro bio-
technologie, fotovoltaiky, malých turbín a vodního hospodářství.

Třetí kolo se konalo 17.-19.9.07 a podařilo se nám shromáždit od-
borníky na problematiku fotovoltaiky a jejího využití z celé republiky –
z firem Solartec s.r.o., HIC Services s.r.o., která plánuje výrobu krysta-
lického křemíku v hospodářské parku České Velenice – Gmûnd,
Ekotechnik s.r.o. (rozšiřující stávající fotovoltaickou elektrárnu v Bu-
šanovicích), FAST VUT Brno apod. Na všech třech kurzech se vystří-
dalo 26 školitelů a 54 posluchači.

Kurzy „Ochrana duševního vlastnictví“ z odborného hlediska zajiš-
ťovala Advokátní, patentová a známková kancelář Kudrlička a Sedlák.
První kurz se konal 1.-3.6.06 a byl zaměřen na specifikaci jednotlivých
způsobů ochrany duševního vlastnictví v ČR po přístupu k EU, patento-
vé rešerše, proveditelnost práv k duševnímu vlastnictví a prostředky
vymáhání práv a na stanovení hodnoty patentů. 2.kolo proběhlo
19.-21.10.06 a týkalo se případových studií ochrany průmyslových
práv u malých a středních podniků v Evropě, přehledu základních fo-
rem ochrany technických řešení (zlepšovací návrh, patent, užitý vzor,
průmyslový patent), přípravy podloh pro přihlášku vynálezu apod. i
s praktickými příklady. 3.kolo se konalo 18.-20.7.07 a problematika se
týkala zákonů vztahujících se k chráněným kmenům a biotechnologi-
ím, ochrany softwaru, softwarových patentů v oblasti genomiky, řaso-
vými fotobioreaktory, řasovými biotechnologiemi a chráněnými
kmeny – tedy už úzce specializovaných okruhů. Kurzů „Ochrany du-
ševního vlastnictví“ se zúčastnilo celkem 49 posluchačů, kterým před-
nášelo 25 lektorů.

Školení se účastnili pracovníci ÚFB JU, ÚSBE AV ČR, vědci i dok-
torandi z třeboňských akademických pracovišť, ZF JU a z VÚRH JU ve
Vodňanech, pracovníci firem technologického inkubátoru i studenti
technických oborů z různých vysokých škol. Všechny kurzy byly nato-
čeny na video a jsou dostupné na serveru pro absolventy.

Mgr. Naďa Štysová
Ústav fyzikální biologie JU v Nových Hradech

Třeťáčci ve světě Fantazie
Začal nový školní rok a s ním, po dvouleté přestávce, také další roč-

ník Výtvarné a literární olympiády, kterou pořádá společnost Centro-
pen ve spolupráci s agenturou Křídla. Této olympiády se zúčastnili žáci
třetí třídy, kteří v hodinách českého jazyka a výtvarné výchovy vytváře-
li vskutku netradiční díla v podobě krátkých příběhů či obrázků, jenž se
měly vztahovat k jednomu z těchto témat:

A: Fintilka křídlatá aneb kdo se skrývá v trávě.

B: Ufík záhadný aneb z nebe mi spadl nový kamarád.

C: Potkala se trumpeta s fixkou aneb co si povídají věci kolem nás.

Všechny slohové i výtvarné práce byly ohodnoceny samotnými
žáky, kteří si mezi s sebou vybrali tři nejlepší. Tato vybraná slohová a
výtvarná díla byla pak poslána do celonárodního kola, kde odborná ko-
mise určí pořadí na prvních třech místech. (Hlavním kritériem hodno-
cení je originalita a nápad, není rozhodující formální dokonalost práce.)
Děti vskutku pracovaly s nadšením a nechaly se zavést do světa Fanta-
zie, který je v jejich věku opravu neobyčejný. A vy teď můžete sami po-
soudit, kam až daleko třeťáčci zašli.

Mgr. Marie Rolínková, třídní učitelka

Potkala se trumpeta s fixkou aneb co si povídají věci kolem nás

Kdysi se v jednom městečku potkala trumpetka a fixka. Trumpetka
říkala: „Člověče, ty jsi nějaká žlutá, jsi v pořádku?“ Fixka řekla: „Ale
jo, jenom mám horečku a bolí mě hlava, ale jinak jsem v pořádku.“
„Měla bys dojít k doktorovi.“ „Ale já už jsem tam byla a říkal, že mám
ležet a brát prášky. Dva ráno a dva večer.“ „Tak já půjdu, řekla trumpe-
ta, abych tě neobtěžoval.“ „Tak ahoj!“ „Ahoj, řekla trumpeta, a ať se
rychle uzdravíš.“ „Děkuju.“ A fixka se uzdravila a bylo jaro.

Květiny rozkvétaly a trumpeta s fixkou si házely s míčem, houpaly
se na houpačkách a sluníčko svítilo. Trumpeta a fixka spolu nejraději
jezdily na kole, pak si vzaly brusle a byly na ulici a jezdily si od rána do
včera. Bavilo je to, jezdily si i na koloběžkách.

Jednou přiletěl poštovní holub a hodil jim dopis. V dopise bylo na-
psáno: firma Itálie 388, děláme výborné obědy, přijeďte hned zítra v 11
hodin ráno, vyražte ve 3 hodiny ráno.

Ráno si trumpeta a fixka zabalily oblečení, nějaké jídlo a pití, boty,
hřebeny, ručníky, kartáčky a pasty. A už jely na letiště, tam čekaly jen 5
minut a už tam bylo letadlo. Cesta stála padesát tisíc.

V Itálii byly asi tři týdny. Měly chatu jeden metr od moře, spalo se
jim dobře, ale byla jim trošku zima a trošku teplo. Fixka měla narozeni-
ny a za dvanáct dní měla trumpeta svátek. Fixce je 12 let a trumpetě 14
let a slavila to celá Itálie. Obě byly moc šťastné a trumpeta si řekla: Kéž
bych tady mohla bydlet. A fixa řekla: Je mi krásně!

Jana Homerová

Ufík záhadný aneb z nebe mi spadl nový kamarád
Byl jeden krásný den a Ufík uviděl, jak na zem padá meteorit. Šel se

podívat a uviděl malého mimozemšťana. Jmenoval se Žok. Ufík řekl:
„Já jsem Ufík.“ A už měl nového kamaráda. Ufík Žokovi ukázal, kde
bydlí a Žok řekl Ufíkovi, jak sem spadl: „Můj táta mě poslal pro loď.“
Žok otevřel dveře a letěl, ale neuměl řídit, a tak spadl.

Žok a Ufík šli do skladu vyhozených věcí a chtěli udělat loď, aby
mohl Žok letět za svým tatínkem. Stavění lodě bylo dost těžké, ale stálo
to za to. Ufík řekl Žokovi, jak se to řídí a Žok nakreslil mapu. Ufík
zkoušel loď, ale neletělo to, a pak Ufík na to přišel: chyběl motor. Se-

pokračování na str. 12
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hnat motor bylo ale dost těžké… Když Žok nastoupil a nastartoval, letěl
za tatínkem.

Další den odpoledne něco spadlo z nebe. Byl to dopis od Žoka a
v něm bylo napsáno: Děkuji ti,milý Ufíku, že jsi mi pomohl s návratem
k rodině! Někdy přiletím i s tatínkem. Pavel Cepák

Fintilka křídlatá aneb kdo se skrývá v trávě
Fintilka strašidýlko si našla na louce nového kamaráda. A ptá se ho:

„Jak se jmenuješ?“ A on říká: „Zajíček Ušáček. A ty?“ „Strašidýlko
Fintilka. Pojď si hrát!“ Tak si hráli a hráli, dokud nezačalo pršet. Zajíček
odskákal do doupěte a Fintilka tam zůstala úplně,úplně sama…

Šla domů a začala kašlat. Lehla si do postele, maminka jí uvařila
horký čaj a zavolala paní doktorku. Paní doktorka řekla, že má zápal
plic a předepsala brufen. Fintilka ho polykala jednou ráno a jednou ve-
čer. Maminka uvařila paní doktorce kávu a povídali si. Fintilka si četla
a četla a když paní doktorka odešla, lehla si do postele a usnula i s ma-
minkou.

Za pár dní byla zdravá. Tatínek jim udělal překvapení a jeli do Itálie.
Fintilce je už dobře a má velkou radost, protože prožila spoustu

legrace. Adéla Zemanová

Ufík záhadný aneb z nebe mi spadl nový kamarád
Ufíkovi spadlo z nebe pidi štěně. A za ním druhé pidi štěně. A šli se

představit: „Já jsem Vix.“ „A já jsem Baf. A ty jsi Ufík? Tak si pojďte
hrát na babu!“ „A zítra si budeme hrát s mým páníčkem, užijeme si
spoustu legrace. Odletíme do jižních Čech, tam se nám bude líbit. Tak
se na to připravte!!!“ Lucie Ottenschlágerová

Potkala se trumpeta s fixkou aneb co si povídají věci kolem nás
Šla fixa na výlet a potkala trumpetu. Trumpeta řekla: „Čau fixo.

Pojď se mnou.“ A šly do hor. Na skále si postavili stan. V noci vylezla
fixa a uviděla strašidlo. Běžela do stanu a vzbudila trumpetu. Trumpetě
to strašidlo bylo povědomé. Sundala závoj a bylo to pero.

Filip Liška

Ufík záhadný aneb z nebe mi spadl nový kamarád
Šla jsem ven a přede mnou něco spadlo do bílého sněhu. Zeptala jsem

se: „Kdo jsi?“ Z toho sněhu vykoukl zelený mužík a lekl se mě. Povídá:
„Jak se jmenuješ?“ Řekla jsem mu své jméno a on řekl, že se jmenuje
Ufo. Měl zelené uši a trčely mu. Nejdříve jsem se ho bála, ale pak jsem se
s ním skamarádila a prožili jsme spolu mnoho dobrodružství.

Eliška Homolková

Fintilka křídlatá aneb kdo se skrývá v trávě
Když šel Ferda za Fintilkou, viděl na cestě zraněného brouka, tak

zavolal doktora. Doktor brouka vyléčil, brouk Ferdovi poděkoval a Fer-
da šel dál k Fintilce. Když došel k Fintilce, dal si čaj s medem. Protože
byla zima. A ještě přišel na návštěvu brouk. A společně si hráli Člověče
nezlob se. Fintilce se podařilo Ferdu vyhodit, Ferda se rozzlobil a šel
domů. Ale pak si uvědomil, co udělal, tak se znovu zeptal:“Můžu jít
dál?“ A dobře si hráli. Jan Marhoun

Potkala se trumpeta s fixkou aneb co si povídají věci kolem nás
Věci kolem nás si povídají všechno možné. Třeba:“Ten pán byl div-

ný.“ Nebo elektrika:“Ten kluk ztratil 10 Kč. Co s těmi penězi udělá-
me?“ A dveře řekly:“Pojď si za to koupit limonádu.“ Tak si šly koupit
limonádu. Jenomže se stalo, že limonádu neměli, tak si koupili
brambůrky. Milan Bedri

Fintilka křídlatá aneb kdo se skrývá v trávě
Fintilka je kůň, který létá. Má mnoho kamarádů: včeličku Lízu a

pejska Alíka. Pejsek Alík je ještě malé štěně. Fintilka létá za kamarády,
kteří před ní běží. A hrají si spolu v trávě. Většinou si hrají na schováva-
nou a někdy i na honěnou.

Jednou se Alík ztratil. Líza si všimla, že se ztratil a letěla za Fintil-
kou, která to už věděla. Čekala na ní a vydali se Alíka hledat.

Našly ho pod stromem, jak na něj prší mráček Modráček. Líza po-
prosila, ať na Alíka neprší a může být jejich kamarád. Tak mráček přes-
tal pršet, a byli skvělými kamarády až na věky.

Eva Hájková

Přehlídka komorních
souborů ZUŠ

Trhosvinenská Umělecká základní škola uspořádala v pátek 12. říj-
na 2007 přehlídku komorních souboru ZUŠ, jejíž jedna část byla v No-
vých Hradech a souběžně s ní i v Trhových Svinech.

Přátelé hudby si tak mohli poslechnout, co všechno dokáží děti, kte-
ré se věnují hudbě a jsou zároveň členy nějakého hudebního souboru.
Dopolední blok navštívily jako posluchači čtyři školní třídy ze ZŠ
Nové Hrady a odpolední blok, který začal od 15 hodin, byl pro ostatní
veřejnost.

Přehlídku u nás zahájil soubor Barokní trio z Ostravy složené z 1.a
2. houslí a klavíru, který podal profesionální výkon. Za dobu své pětile-
té existence nasbíralo trio už několik cen, např. dvakrát 1.cenu
z ústředního kola soutěže ZUŠ, cenu Karla Diterse a úspěch mělo trio i
za hranicemi republiky.

Další soubory přehlídky byly z Českých Budějovic, Bechyně, Pra-
chatic, Jablonné v Podještědí, Prahy. Místní ZUŠku reprezentoval sou-
bor SINGING HORSES z Malont, Heřmánek z Trhových Svinů a
Cvrčci z Nových Hradů. K.J.

Třeťáčci ve světě Fantazie
pokračování ze str. 11

Cvrčci

Heřmánek
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(Ne)podařený výlet za humna
Už po třetí uspořádali členové místní organizace ČSOP Nové Hrady

podzimní poznávací výlet pro děti a rodiče. Po Třeboňsku a Trhosvi-
nensku to tentokrát mělo být Českokrumlovsko. Trochu nám sice bylo
líto, že se na výlet přihlásilo jenom „půl autobusu“, ale nakonec to bylo
naopak dobře. Objednaný autobus nedorazil, neboť chytil jiný směr,
takže dospěláci operativně a s dodatečnými rodičovskými souhlasy
změnili plán, vzali svoje auta  a vyrazili směrem na  Žár.

V Žáru na návsi jsme auta zaparkovali a po vlastních se vydali do
Žumberku. Novým sobotním cílem se stala výstava chryzantém, ovo-
ce a aranžovaných dekorací. Ačkoli se tato výstava pořádá už přes
dvacet let, pro některé děti to byla první příležitost se na ni podívat.
Když už jsme se všichni nasytili jablky a nádhernými kytičkami (tedy
pouze pohledem), vydali jsme se zjistit, čímpak je ta vodní nádrž
pod tvrzí napouštěna.

Zpočátku byla cesta příjemná, ti pozornější našli i několik hříbků,
ale brzy se křoví zahušťovalo a mokřiny prohlubovaly. Když jsme nara-
zili na potok, který tekl směrem od Kamenné a pokračoval do vodní ná-
drže, jeden z dospěláků řekl, že je to potok Svinenský. Měl pravdu, na
mapě to je napsané také. Akorát přes něj nebyly žádné mostky, tak jsme
si museli  vystačit z padlými stromy, přeskoky a vzájemnou pomocí.

Po zdolání této cesty plné nástrah jsme se posilnili a zahřáli si hrdlo
a ruce horkým čajem v místní restauraci. Nohy jsme si také zahřáli, ale
to až znovu v tvrzi, když jsme si na ně navlékli obrovské pantofle, které
vždy tak parádně a neuvěřitelně kloužou. Jo a ten malovaný nábytek, co
byl uvnitř, tak ten se nám také líbil.

A protože vracet se zpět po stejné cestě je nuda, tak jsme to vzali ze
Žumberka do Žáru pro změnu přes Božejov. Výletu za humna popřálo i
odpolední sluníčko, dospěláci moc nezlobili a děti hladem a únavou ne-
trpěly. Takže příště zase někam jinam. Třeba na Českokrumlovsko ?

K.Jarolímková

Na tomto snímku vidíte vítězného draka, který na letošním III. ročníku Drakiády
na Kozáku vydržel ve vzduchu 3 min.16 vteřin. Vůbec se tím nechci chlubit, ale
byl to můj drak a udržet ho ve vzduchu takovou dobu mi dalo fakt zabrat. Nejpr-
ve nechtěl vůbec nahoru, a tak jsem mu převázala trochu provázky a najednou
dostal rozum. Chytil luft a provázek málem nestačil. No, hlavně jsem chvílemi
nestačila já. Naposled jsem totiž draka pouštěla asi před deseti lety a to se ještě
ani nevznesl. A přitom jsem jej mohla pouštět každý rok, ale nedělala jsem to. A
jak jste na tom Vy ?
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Muzikanti ze ZUŠ
V pondělí 22.října se uskutečnil v tomto školním roce první koncert

žáků ZUŠ T.Sviny, pobočka Nové Hrady. Na koncertě vystoupili žáci
od prvního ročníku až po šestý. Z nejmenších žáčků, kteří zpívali, hráli
na flétny nebo klavír, to byli Kristýna Poleseová, Pavlína Vaňková,
Štěpán Brácha, Vojtěch Kříha, Jan Šabatka a Tereza Gondeková. Je-
jich vystoupení v hudebním sále před rodiči a posluchači bylo poprvé a
tak  mohli ukázat, co se za tak krátkou dobu naučili.

Mezi zkušenějšími muzikanty a zpěváky pak byli Jakub a Michal
Kusákovi, Markéta Vargová, Aneta Benešová, Dominika Stojková,
Blanka Hrvolová, Alena Maxová, Filip Kusák, Hana Šáchová, Mo-
nika Pellová, Julie Heralová, Aneta Polesová a Simona Vochosko-
vá. Pěknou muzikantskou atmosférou koncertu provázel učitel
Jaroslav Brácha. K.J.

Vážení rodiče a  přátelé hudby, zveme vás na

druhý koncert žáků
Základní umělecké školy T. Sviny,

který se uskuteční

ve čtvrtek 22.11.2007 od 17.00 hodin
v hudebním sále ZUŠ

na Státním hradě Nové Hrady.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Pozvánka a předprodej

Kulturní centrum Nové Hrady
zve na divadelní představení

Čistá kořist
(Pověstný anglický humor v detektivní komedii

o jedné z variant, jak rychle zbohatnout.)

úterý 6.11.2007
představení od 19.30 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny

Vstupenky včetně dopravy autobusem: 210,-Kč

Předprodej a rezervace vstupenek:
KIC Nové Hrady, 386 362 195, 602 150 208

Pozvánka a předprodej

Kulturní centrum Nové Hrady
zve na divadelní představení

Prázdniny snů
(hraje Divadelní společnost HáTa)

čtvrtek 13.12.2007

představení od 19.30 hodin
Kulturní dům Trhové Sviny

Vstupenky včetně dopravy: 210,-Kč

Předprodej a rezervace vstupenek:
KIC Nové Hrady, 386 362 195, 602 150 208

Simona Vochosková Markéta Vargová
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Program novohradského kláštera v měsíci listopadu
� Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 2.11.

V pátek 2.11. v 17:00 začne v Buquoyské hrobce na novohradském hřbitově zádušní mše
svatá za všechny věrné zemřelé. Po ní bude následovat svěcení hrobů.

� Výroba vánočních dárků v keramické dílně Kána 10.11.
Sobotní otevřené tvořivé dopoledne 10.11. bude od 8.00 do 13.00 věnováno výrobě
vánočních dárků. Kurzovné 300 Kč.

� Svatomartinské odpoledne 11.11.
11.11. přijede do Nových Hradů sv. Martin na bílém koni. Abychom ho pěkně uvítali, zveme
děti a rodiče do novohradského kláštera, kde si v neděli 11.11. od 15:00 společně vyrobíme
lampiony a naučíme se písničky. Sv. Martin k nám přicválá na svém koni v 17:30 a my ho
doprovodíme na novohradské náměstí. Před radnicí nám sv. Martin zahraje příběh ze svého
života a my mu zazpíváme.

� Fatimský den na Dobré Vodě 13.11.
V úterý 13.11. v 17:00 začne na Dobré Vodě světelným procesím tradiční fatimský den.
Odjezd autobusů je následující: Hranice - 15:55, Byňov – 16:05, Nové Hrady – 16:20,
Horní Stropnice – 16:30.

� Koncert duchovní hudby 18.11.
V neděli 18.11. v 10.00 po mši svaté vystoupí v novohradském kostele Novohradský pěvecký
sbor, Pěvecké kvarteto a Brass Collegium, které nedělní dopoledne obohatí o koncert
duchovní hudby.

� Adventní vázání věnců 28.11.
Ve středu 28.11. před první adventní nedělí proběhne v novohradském klášteře tradiční
vázání adventních věnců. Pro veřejnost budou adventní dílny v klášterní knihovně otevřené
od 13:30 do 16:30. S sebou je třeba si přinést svíčky, drát a ozdoby.

Pozvání na akce
Kulturního a informačního

centra Nové Hrady
Vážení čtenáři Novohradského zpravodaje, příznivci pěkných fil-

mů, milovníci vážné hudby, dechovky a všichni ti, kteří si občas potře-

bují odpočinout od práce a vnímat svět prostřednictvím tónů, obrazů a

srdci příjemných prožitků…zvu vás opět na nějaké to vybočení z kolo-

toče všedních a pracovních dnů.

Aniž bych si to plně uvědomovala při programování říjnového

kina, podařilo se mi sestavit filmovou nabídku, ve které kralovalo

hned několik silných a zajímavých ženských osobností. Nejprve to

byla Irina Palm ve stejnojmenném filmu, která ve svém sebeobětování

ve prospěch vnuka dokázala překonat hranici své důstojnosti a s obdi-

vuhodnou grácií se vyrovnala s „penisovým loktem“. V dalším sním-

ku bojovala proti společenským konvencím přelomu 19.a 20.století a

především proti pokrytectví spisovatelka dětských knih Beatrix Potte-

rová. Chtěla žít podle svých představ a také to dokázala. Dalším vel-

kým „životním bojovníkem“, který nezůstal lhostejný pro třiadvacet

lidí v kině, byla Edith Piaf. A v podání vynikající herečky Marion Co-

tillardové, která v některých pasážích s hlavní hrdinkou vlastně splý-

vala, to byla dávka „ženské síly“ dvojnásobná. A obdiv za statečnost si

zaslouží i malá Ofélie ze syrově chladného a realisticky drsného

snímku Faunův labyrint.

V plánovaných listopadových filmech budou naopak „kralovat“ spí-

še muži. Daniel Radcliffe Anthony Hopkins, Kevin Kostner, Richard

Gere, Ivan Trojan nebo Jiří Macháček. Jeden z filmů v nabídce je na

přání stálých diváků našeho kina. Film se jmenuje HAVANA BLUES a

zvu na něj i sváteční diváky. Na chvíli opusťte nekonečné seriály a při-

jďte do kina. K.Jarolímková

Vítkovci na hradě
O posledním říjnovém víkendu navštívili náš hrad Vítkovci v plné

zbroji. A předvedli, že se v brnění a s mečem v ruce cítí jako jejich
předchůdci z doby gotiky. Nebylo těžké jim uvěřit, že to s tou zbraní
myslí vážně a také bylo zajímavé sledovat malé i velké kluky, jak fandí
vítězům a litují poražené.

A že jste o Vítkovcích ve spojení s naším městem už někdy slyšeli?
Tak to máte tedy pravdu. Ten nejznámější se jmenoval Ojíř z Nových
Hradů a hlídal zemskou bránu na přelomu 13. a 14.století. Vítkovci
z hradních slavností však pocházejí z Postoloprt a už přes deset let
historickým šermem baví sebe i diváky při nejrůznějších příležitos-
tech a akcích. K.J.

Zveme na prodejní výstavu
výtvarných prací

Zdeňky Dermové

v Koželužně

háčkované klobouky jako dekorace
obrázky ubrouskovou technikou

malování horkým voskem (encaustic)

VERNISÁŽ  VÝSTAVY
čtvrtek 15.11.2007

od 18.00 hodin
Koželužna

v programu vystoupí žáci
ZUŠ N.Hrady
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sobota 3.11. 20.00 hod.

� HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
(139 min.)

Producent David Heyman si pro pátý příběh „po-
tterovské““ série vybral nepříliš známého brit-
ského televizního režiséra Davida Yatese hlavně
kvůli komplikovanějším nuancím příběhu. Ten
prý dokáže podat i politické otázky zábavným
způsobem. Ve snímku Harry Potter a Fénixův
řád je politikaření v kouzelnickém světě na den-
ním pořádku. Na ministerstvu a ve škole Henry-
mu nikdo nevěří, že se Pán zla vrátil…
Přístupný, český dabing.. Vstupné 55 Kč

středa 7.11. 20.00 hod.

� KOŘENÍ ŽIVOTA (105 min.)
„Kuchařský“ film Koření života je remake ro-
mantické komedie německé spisovatelky reži-
sérky Sandry Netelbeckové, uvedené v české
distribuci pod názvem Recept na lásku. Pro
půvabnou šéfkuchařku Kate je povolání vším.
Ovšem do chvíle, kdy se musí začít starat
o svou neteř a kdy se objeví v její manhattan-
ské restauraci nový sympatický kuchař Nick.
V hlavních rolích Catherine Zeta – Jonesová a
Aaron Eckhart.
Přístupné od 12 let, české titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 10.11. 20.00 hod.

� OKAMŽIK ZLOMU (114 min.)
Kriminální thriller Gregoryho Hoblita Okamžik
zlomu je variantou oblíbeného příběhu o doko-
nalém zločinu, jenž ovšem nikdy tak dokonalý
není, byť si jej viník naplánoval sebelépe. Starý
letecký inženýr Ted Crawford má prosperující
firmu, zálibu v konstruování složitých kinetic-
kých objektů a také o hodně mladší ženu. Když
zjistí, že si našla milence, rozhodne se pro rafi-

novanou dokonalou vraždu jak ženy, tak i mi-
lence. A protože je přesvědčen, že jeho plán je
geniální, vybere si za protivníka u soudu mla-
dého , sebevědomého a dosud úspěšného žalob-
ce Willyho Beachuma. Zda a jak bude vražda
potrestána vám dopoví hlavní představitelé
snímku Antony Hopkins a Ryan Bowling.
Přístupné od 12 let, české titulky. Vstupné 55 Kč

středa 14.11. 20.00 hod.

� HAVANA BLUES (110 min.)
Dva mladí kubánští muzikanti Ruy a Tito sdílejí
stejný sen: stát se slavnými a konečně vypad-
nout z Havany. Ruy žije s Caridad a dvěma dět-
mi. I když se stále ještě milují, jejich vztah, jak
se zdá, směřuje ke konci. Tito je sám, bez part-
nerky, obývá byt se svou babičkou. V průběhu
zkoušek a příprav na jejich první velký koncert
se dozvídají, že na Kubě jsou španělští produ-
centi, kteří hledají mladé talenty. Tváří v tvář
tomu, co se zdá být největší šancí jejich života
stojí těžký úkol:musí dobýt „Španěly“.
Přístupný od 12 let, české titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 17.11. 20. 00 hod.

� MRS.BROOKS (120 min.)
Titulní hrdina je bohatý a oblíbený byznys-
men s milující manželkou a milovanou dce-
rou. Zároveň je však obávaným Otiskovým
vrahem, zabíjejícím ze závislosti na vraždění.
Ve snímku se více než na akce klade důraz na
charakterizaci hlavních protagonistů, kterými
jsou Kevin Costner a Demi Mooreová.
Přístupný od 15let, české titulky. Vstupné 55 Kč

středa 21.11. 13.45 a 17.00 hod.

� DIVOKÉ VLNY (88 min.)
Tvůrci 3D animované rodinné komedie Divo-
ké vlny pojali svůj film v netradičním stylu:

trochu jako dokument, trochu jako reportáž a
trochu jako film ve filmu. Hrdiny napínavého
vyprávění ze sportovního prostředí jsou pře-
devším tučňáci, zastoupení hned několika dru-
hy.Přijďte si zasurfovat  do kina s nimi.
Přístupný, český dabing. Vstupné  40 Kč

středa 21.11. 20.00 hod.

� SKANDÁL (117 min.)
Snímek Lasseho Hollströma pojednává o jed-
nom z největších amerických mediálních
podvodů, tedy o podvržené autobiografii po-
divínského milionáře Howarda Hughese. Je-
jím autorem byl v roce 1971 nepříliš úspěšný
spisovatel Clifford Krviny (nar.1930), jemuž
pomáhal přítel Richard Suskind a manželka
Edith.Ambiciózní muž dokázal předstírat spo-
lupráci s boháčem, stranícím se jakékoli publi-
city. Využíval jeho vlastní strategie a čelil
nebezpečím tak, že byl ve svém podvádění
stále ofenzivnější..
Přístupný od 12 let, české titulky. Vstupné 55 Kč

sobota 24.11. 20.00 hod.

� INTERWIEV (81 min.)
Snímek, jehož téma je dialog muže a ženy ve
vymezeném prostoru a čase. Interview natočil
herec (a režisér) Steve Buscemi jako střetnutí
politického novináře s hereckou hvězdou béč-
kových filmů a TV show, s níž musí žurnalista
udělat rozhovor. Děj se odehrává v průběhu
několika hodin v hereččině rozlehlém bytě.
Postavy hrají spolu „ďábelskou“ hru, při níž
se místy smazává hranice mezi upřímností a
lží, v níž se bouřlivě proměňují emoce a v níž
vychází najevo nejrůznější věci z minulosti
postav.
Přístupné od 12 let, české titulky. Vstupné 55 Kč

středa  28.11. 20.00 hod.

� MEDVÍDEK (98 min.)
Stálý tvůrčí tým, scénárista Petr Jarchovský,
režisér Jan Hřebejk a producent Ondřej Tro-
jan, vsadili i v hořké komedii Medvídek na
osvědčený model, jejž si během let vypraco-
vali a který zaručuje velkou diváckou odezvu.
Opět se zabývají manželskými a přátelskými
vztahy v různých paripetích, přičemž akcentu-
jí jak humorné situace, tak závažné mezilidské
problémy (nevěra, neplodnost, podvádění,
lži). V hlavních rolích Ivan Trojan, Jiří Ma-
cháček, Roman Luknár, Tatiána Vilhemová,
Aňa Gaislerová a další.
Přístupné od 12 let. Vstupné 55 Kč

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM - Nové Hrady - Listopad 2007

OKÉNKO DO KNIHOVNY
� Eversz, Robert: Na mušce Elvis.

Je to první díl volné pentalogie Roberta
Eversze, v níž vystupuje hlavní hrdinka Nina
Zero. Jakkoli tato kniha lecčím patří k žánru
akčnímu či krimi, můžeme ji číst také jako bil-
dungs román. Na začátku hlavní hrdinka, ještě
pod jménem Mary Alice Bakerová, blonďatá a
v nažehlené sukničce, pracuje v dětském foto-
salonu Jeníček a Mařenka a chová se tak, jak
se na hodnou dceru despotického otce na ame-
rickém maloměstě patří. Pak ovšem omylem
vyhodí do povětří terminál mezinárodního le-
tiště v L.A. a vydá se na novou cestu…

� Řeháčková,Věra: Hon na kluky.
Dívčí román.Po skončení školní docházky

se stěhuje patnáctiletá Zuzka z vesnice do
podnájmu v Brně.Dostává stejně starou spolu-
bydlící Nikolu, která sem přichází z dětského
domova. Obě děvčata se chtějí vyrovnat měst-
ským holkám. Podle jejich úsudku k tomu sta-
čí jediné: co nejdříve začít chodit s nějakým

klukem. Jejich honba za známostí dopadne
málem tragicky.
� Hejtman, Pavel: Operace Charón.

Politicko špionážní thriller.
� Hammett, Dashiell: Město děsu.

Steve Threefall se díky barové sázce vydá
na rekordní přejezd kalifornsko-nevadské
pouště s cílem v poměrně mladém městě
uprostřed pustiny. Po zaslouženém, nepříliš
příjemném seznámení s místními představite-
li zákona ohromeně zjišťuje, že ve zdejších uli-
cích se odehrávají těžko vysvětlitelné věci- i
vraždy.Cítí se zavlečen do temných nebez-
pečných sítí zločinců, jež nakonec vyústí ve
strašlivou katastrofu.
� Fišerová, Miroslava: Potrefené husy.

Je to příběh o tom, že člověk nikdy nemá
ztrácet naději. I když se situace zdá bezna-
dějná a vaši nejbližší vás zklamou,vždycky se
může objevit někdo, kdo vám pomůže, nebo
vás alespoň vyslechne. Pak zjistíte, že na tom
ještě nejste nejhůř. Janošková J.

Prosinec
Bournovo ultimátum, Transformers,
Gympl, Hvězdný prach, Ratatoule

Leden
Zbouchnutá, Venuše

Únor
Vášeň a cit, Kurz negativního myšlení,
Poslední plavky

Kino-připravuje
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Mezinárodní mistrovství  Allkampf-Jitsu - Fighting, Untermeitingen – SRN
5 medailí putuje do Nových Hradů

Dne 13. října 2007 se v německém Untermeitingenu sešli bojovníci,
věnující se stylu Allkampf-Jitsu , aby změřili své síly v jeho nejnároč-
nější formě, a to v zápase zvaném Fighting. Zápasníci dorazili, jak z po-
řádajícího státu, jímž bylo Německo-kolébka stylu Allkampf-Jitsu, tak
z České republiky a Rakouska. Česká výprava obsáhla sportovce z ně-
kolika škol (Kladno, Chomutov, Praha, Most, Hradec Králové a jihoče-
ské SKP České Budějovice a TJ Karate Nové Hrady), a čítala 34 členy.

Samotný zápas – Fighting je, jako celý styl Allkampf-Jitsu, vybra-
nou směsí z různých bojových umění. Každá z jeho tří částí je vyjmuta
z jiného bojového stylu a následně smíchána do uceleného, logického
kompletu. Nejprve se dva soupeři utkají jako v klasickém karate či ta-
ekwondu, kde si mezi sebou bojují údery a kopy na povolené pásma.
Jakmile je ovšem boj dostane natolik blízko, že jeden druhého zachytí
(většinou za oděv), jsou již údery zakázány, a přichází druhá část.
V této se protivníci snaží jeden druhého povalit na zem. Bodovaný je
samozřejmě jakýkoliv úspěšný pokus, ale nejvíce, ty provedené pěkně
technicky dle pravidel Juda (a podobných umění). Poslední část ode-
hrávající se na zemi je opět kombinací, která v sobě zahrnuje páky, zne-
hybňování a určité povolené formy škrcení. Zde se dají body „nasbírat“
několika způsoby. Bojovník soupeře pákou či škrcením přinutí, aby se
vzdal, což dá tento najevo zaplácáním (na žíněnku či soupeře). Lze také
zvítězit, znehybněním protivníka v určené poloze na zádech, po dobu
deseti, či dvaceti vteřin. Celý boj trvá dvakrát dvě minuty, minutovou
přestávkou (děti mají po minutě a půl). Zdá se to jako chvilka, ale una-
vení boxeři v zápasech v televizi, jsou proti bojovníkům, kteří skončili
svůj duel ve Fightingu, čilí jako rybičky. Zde jde o jednu z nejnáročněj-
ších forem svalové zátěže, jelikož soutěžící po svém těle, v krátkém ča-
sovém úseku, požaduje nestejnoměrnou námahu.

V sobotu ráno vše vypuklo. Organizace byla dobrá (vše usnadnila
jazyková vybavenost některých členů českého týmu), a tak se zápasy
velice rychle rozběhly. Velkou výhodou bylo možné nasazení dostateč-
ného počtu rozhodčích, na všechna tři sportoviště. Krok vpřed nejen
pro tento den, který potěšil hlavně „naše barvy“, bylo, že mezi rozhod-
čími působili poprvé i Češi, (president českého AKJ a trenér Chomu-
tovské školy Martin Matouš a náš jihočeský trenér Martin Hermann,
jako první získali licenci mezinárodního rozhodčího pro Fighting) a tak
všichni získali hned alespoň malý pocit větší objektivnosti v hodnoce-
ní. Brzy byly vyvěšeny rozpisy zápasů, v jednotlivých věkových a vá-
hových kategoriích, a soupeření samotné na sebe nenechalo dlouho
čekat. Problém pro diváky, ale časové ulehčení pro všechny, představo-
valy tři zápasiště, což znamenalo, že nikdo nemohl nikdy stihnout
zhlédnout vše, co by si přál – a bylo na co koukat.

Pro Nové Hrady zasvítil vítězný kov hned několikrát. Naše jediná
dívka Magda Pelechová se soupeřkami moc nezdržovala (asi neměla

mnoho času,byla jednou z překladatelek). V rychlosti se probojovala do
finále, kde svou protivnici vyřadila provedením tří dokonalých technik
po sobě (tzv. technické KO), což jí zabralo asi 30 vteřin a vybojovala
naši první zlatou medaili. Láďa Bárta měl smůlu a ve své kategorii měl
jen jednoho soupeře. S tím si ale poradil a další zlato pro Nové Hrady
přibylo do kapsy. V kategorii mužů do 94 kg obsadil druhé místo David
Švenda, který byl ve finálovém zápase poražen šampiónem Německa.
Další, tentokrát bronzovou, medaili pro nás získal Tomáš
Hermann. Nakonec byli z každé kategorie vybráni reprezentanti do me-
zistátního utkání. Za Českou republiku to byli Tomáš Hermann, Jin-
dřich Kolář (SKP České Budějovice), David Švenda, Jana Krausová
(ŠBU Most) a Patrik Poc (TRC Chomutov). Jistě si všimnete, že jsou
v této sestavě dva cvičenci z Nových Hradů a jeden z Českých Budějo-
vic. Toto poslední prestižní utkání bylo asi nejnapínavější z celého dne.
Tomáš Hermann si tu zchladil žáhu a porazil soupeře Fridricha Kosaka
ze SRN, který v jejich váhové kategorii získal zlato. Vítězné tažení naší
skupiny zakončil David Švenda tím, že svého soupeře porazil asi po
jedné minutě technickým KO. President AKJ Martin Matouš si tak
mohl odvést krásný zlatý putovní pohár (který je v současné době
v Č.Budějovicích), který si  náš tým skutečně zasloužil.

V porovnání s minulými ročníky této soutěže, je třeba se pozastavit
zejména nad zlepšující se organizací a vysokou kvalitou zápasů.

Celá výprava z ČR znovu ukázala, že patří mezi nejlepší co může
celý styl Allkampf-Jitsu ukázat světu.

David Švenda

Tým TJ N. Hrady a SKP Č. Budějovice

David ŠvendaTomáš Hermann
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Mezinárodní závody policie v Českých Budějovicích
Ve dnech 9.-12.10.2007 se sjelo do Českých

Budějovic více jak 200 policistů z jedenácti stá-
tů Evropy k zápolení v šesti sportovních discip-
línách. Policisté a policistky se utkali ve střelbě,
karate, judo, závodu horských kol, policejním
víceboji (plavání ,běh a střelba) a kvadriatlon
soutěž dvojčlenných týmů (běh-kros,jízda na
lodi a horská kola).

V disciplíně karate soutěžil člen našeho
oddílu, Martin Hermann, který získal 3. místo

v disciplíně kata za reprezentanty ČR Marti-
nem Slámou a Danielem Krhůtem. V letošním
roce je to již Martinův třetí bronz v disciplíně
kata na mezinárodním poli.

V současné době se připravuje bronzový
tým z Adelaide ve složení Hermann, Sláma,
Šenkýř na nadcházející Mistrovství České re-
publiky seniorů v karate v disciplíně kata tým.

M.Hermann

ASPV a KARATE při TJ Nové Hrady
vás zve na

5. SPORTOVNÍ AKADEMII
NA POČEST ZUZKY MAIEROVÉ

neděle 11.11.2007 od 14.00
hodin v hotelu Máj

PROGRAM:
ukázka rodičů a dětí

dětský aerobik a fitness aerobik
rytmická a sportovní gymnastika

ukázka orientálního tance
ukázka sportovního karate

a praktické sebeobrany allkampf-jitsu

Výsledky kuželkářů po vstupu do nové sezony
Družstvo „A“

TJ Spartak Pelhřimov – TJ Sokol Nové Hrady  6 : 2
TJ Sokol Nové Hrady – TJ Slavoj Žirovnice  3 : 5
TJ Jiskra Nová Bystřice – TJ Sokol Nové Hrady  5,5 : 2,5
TJ Sokol Nové Hrady – TJ Fezko Strakonice  3 : 5
TJ Slovan Kamenice nad Lipou – TJ Sokol Nové Hrady  7 : 1

Jak je vidět z dosavadních výsledků nedaří se našim hráčům družstva „A“ dotáhnout zápasy do
vítězného konce. Je to daň za nezkušenost ve vyšší soutěži, kde rozhoduje každá kuželka.

Družstvo „B“
TJ Sokol Nové Hrady – TJ Calofrig Borovany  7 : 1
TJ Lokomotiva České Budějovice – TJ Sokol Nové Hrady  2 : 6
TJ Sokol Nové Hrady – TJ Nová Ves  7 : 1

Oproti družstvu „A“ si družstvo „B“ vede velmi dobře a jeho výsledky jsou při začátku sezóny
uspokojivé. Jen tak dál.

Ještě k jarním turnajům
Omlouváme se, že jsme Vám zůstali dlužni výsledky jarních turnajů, které jsme pořádali po
skončení jarní části ligové soutěže.

Velikonoční turnaj
Velikonočního turnaje se účastnilo cca 86 občanů z Nových Hradů a okolí. V kategorii registro-
vaných jsme předali 15 cen, v kategorii neregistrovaných bylo předáno 25 cen a v kategorii dětí
do 14 let bylo předáno 15 cen. V kategorii dětí dostal cenu každý malý účastník.

Turnaj o pohár starosty města Nové Hrady
Tohoto turnaje se účastnilo 10 čtyřčlenných družstev z podnikatelských subjektů působících
v Nových Hradech a okolí. V tomto turnaji bylo předáno celkem 15 hodnotných cen. Ceny jed-
notlivcům a družstvům předal starosta města Nové Hrady p. Mgr. Vladimír Hokr.

Memoriál Josefa Machutky
Tento turnaj byl také celkem slušně obsazen. Zúčastnilo se 9 čtyřčlenných družstev z okolních
sportovních kuželkářských oddílů. I na tento turnaj jsme připravili hodnotné ceny, jak pro druž-
stva, tak i pro jednotlivce.

Na tyto turnaje jsme obdrželi grant od města Nové Hrady na částečné pokrytí nákladů.

Rádi bychom Vás pozvali na „Vánoční koulení o ceny“, které se bude konat 15. a 16.12.2007.

Za TJ Sokol Nové Hrady Stanislav Sladký, Starosta TJ Sokol

AVZO technických sportů ZO. Nové Hrady
vydává PROPOZICE veřejné

střelecké soutěže

O  NOVOHRADSKÉHO
KAPRA

Datum konání: sobota 10.listopadu 2007
Místo konání: sportovní střelnice
u “Zevlova mlýna” v Nových Hradech
Časový rozvrh soutěže:
8:00-9:00 - prezentace závodníků, zaháje-
ní střelec. soutěže
- malorážková pistole, 3+10 ran, 25m,
MPT (20/50)

- velkorážová pistole, 3+10 ran, 25m, terč RF
- malorážková puška, 3+10 ran, 50m, terč RF
- malorážková puška, 10 ran, padací figury,
vstoje- postup.

cca 14:00 - vyhlášení výsledků, předání cen
Startovné: 100Kč
Protesty: písemně do 10 min u hlavního
rozhodčího - kauce 300Kč

Účastníci soutěže startují na vlastní nebez-
pečí, jsou povinni dodržovat pravidla pro
bezpečné zacházení se zbraní a řídit se po-
kyny organizátora soutěže. Zbraně a střeli-
vo dle zák.č.119/2002 Sb. Chrániče sluchu
a ochranné brýle povinné.
Nedodržení zásad bezpečné manipulace se
zbraněmi a střelivem může být důvodem k
vyloučení závodníka ze soutěže.
Jury: Ředitelka soutěže: Ing. Ladislava Bártová

Hlavní rozhodčí: Jaroslav Búda
Rozhodčí a techn. zajištění: členové
AVZO N.Hrady

Pořadatel si vyhrazuje právo časové či
technické změny
Občerstvení zajištěno

Fotbalové přípravky pokračují v dobrých výkonech
Mladší přípravka

20. září 2007 N.Hrady – SKP Č.B „C“ 10:1 ( 5:1 )
5x Cepák P., 4x Marhoun J., Hanžlík M.

1.října 2007 Hluboká n/Vlt. – N.Hrady 11:3 ( 5:1)  3x Marhoun J.
5.října 2007 N.Hrady – N.Ves 5:0 ( 3:0 )  4x Marhoun J., Hriňa D.
9.října 2007 Mladé - N.Hrady 10:1 ( 7:1 )  Marhoun J.
12.října 2007 N.Hrady – Lišov 3:1 (1:1 )  3x Marhoun J.

Starší přípravka
21.září 2007 Ledenice – N.Hrady 1:6 ( 0:3 )

3x Staněk Z., 2x Marhoun J., Šisler V.
26.září 2007 N.Hrady – N.Hodějovice 7:3 ( 3:1 )

4x Staněk Z., 2x Marhoun J., Šisler V.
4.října 2007 Mladé – N.Hrady 3:3 ( 2:3 )  2x Marhoun J., Kříha T.
12.října 2007 N.Hrady – Lišov 2:4 ( 0:1 )  Staněk Z.( pen. ), ( vlastní )
17.října 2007 Římov – N.Hrady 1:7 ( 1:3 )  2x Marhoun J., 2x Staněk Z.,

Hanžlík J., Rehák P., Šisler V.
Bližší informace na: www.novehrady-fotbal.estranky.cz

M. Hermann
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Petr Michale
Pod Zámeckým 400

Nové Hrady

tel.: 602 143 170
michale@volny.cz

Ve spolupráci s Městem Nové Hrady

nabízíme lukrativní zaměstnání

reprezentanta – pojišťovacího poradce

Nabízíme (co vám jinde nenabídnou):
� Hlavní pracovní poměr
� Pružnou pracovní dobu – vlastní organizace času
� Práci s lidmi
� Stálou péči o zaměstnance a profesní rozvoj
� Kvalitní školení a podporu celého týmu
� Nadstandardní sociální výhody
� Působnost v oblasti vašeho trvalého bydliště
� Po zapracování možnost převodu kmene

Požadujeme:
� SŠ/VŠ (minimálně výuční list)

Kontaktovat nás můžete:
e-mail: dspolcova@koop.cz

telefon: Bc.Špolcová 602 359 315

INSTALATÉRSTVÍ

� Prodáme lehký valník (v dobrém stavu)  za koně.
Kontakt 386 361 048. Cena dohodou.
Pokud bude mít o valník zájem společnost nebo organizace, která ak-
tivně pracuje s handicapovanými lidmi, věnujeme valník zdarma.

� Hledám pronájem garáže v Nových Hradech i bez el.energie. Tele-
fon 605 718 722

TRAFIKA
Ing. Milana Hromasová

Nabízí v trafikách
� Školní potřeby

� Noviny, časopisy , Novohradský zpravodaj

� Kupony pro mobilní telefony

� Kvalitní baterie všech druhů

� Dioptrické brýle

� Mapy, pohledy města a přání k různým výročím

� Filmy a vyvolání do 48 hodin

� Audio a video kazety

Těšíme se na vaši návštěvu

Pořadatelé kulturních, společenských
a sportovních akcí

začněte prosím už pomalu plánovat své aktivity na příští rok a
dejte nám o nich vědět.

Jedná se především o akce přesahující rozsahem, nabídkou a za-
měřením hranice Vaší organizace. Dáme o nich vědět dál a průběžně
k nim budeme doplňovat další akce pořádané Kulturním a informač-
ním centrem Nové Hrady.

Přehled akcí nám prosím poskytněte nejlépe do poloviny prosin-
ce (anebo i dříve), a to buď písemně nebo alespoň ústně. Stačí název
akce, pro koho je určena, termín a kontakty na pořadatele. Na ostat-
ním se domluvíme operativně.

Děkuji za Vaši vstřícnost a spolupráci.
za KIC Nové Hrady,

Květa Jarolínmková, kic@novehrady.cz,
tel.386 362 195, 602 150 208
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Fakturujte na EXPO I, spol. s r.o., Fučíkova 255,
378 42 Nová Včelnice, IČO 26072386, DIČO  CZ26072386

PROVEDEME

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TĚŽBU DŘEVA,
PŘIBLÍŽENÍ A ODVOZ DŘEVA

VYTĚŽENOU HMOTU

VYPLATÍME V HOTOVOSTI
PŘED ODVOZEM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

TÉŽ VÝKUP LESNÍCH POZEMKŮ
A HOTOVÉ KULATINY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, PLATBA PŘEDEM.

Firma MEDISIZE CZ, s.r.o. sídlící v Trhových Svinech,
zabývající se výrobou zdravotních prostředků z plastů,

hledá zaměstnance na pozice:

Informujte se na konkrétní podmínky!
Personální oddělení MEDISIZE CZ, s.r.o., Tovární 560, 374 15 Trhové Sviny,

tel. č. 386305261, e-mail musilova@medisize.cz

�skladník
Požadujeme: - vyučení

- znalost práce na PC
- znalost obsluhy VZV a vedení

skladu výhodou
- zodpovědnost, samostatnost

�dělník ve výrobě zdravotních prostředků
Požadujeme: - práce ve dvousměnném provozu

- zodpovědnost, samostatnost

�obsluha balicího automatu Multivac
Požadujeme: - vyučení technického směru

- znalost práce na PC
- zodpovědnost, samostatnost

Nabízíme: - náročnou práci v kolektivu rychle se rozvíjející firmy
- 13. a 14. plat
- příspěvky na závodní stravování, penzijní připojištění aj.

Nástup možný ihned!
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Milan Cvach
Trhové Sviny,

mobil 728 678 397

Montáž topení, plyn, voda

Výhodné ceny na montáž kompletního topení,

topenářské a instalatéřské poradenství.
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K OBLEČENÍ I KVALITNÍ A LAHODNÉ VÍNO

Sudová vína
� Frankovka
� Veltlínské zelené
� Vlašský ryzlink
� Müller Thurgau

od  32,50 Kč/l

Jakostní vína
� Müller Thurgau

� Veltlínské zelené

� Ryzlink vlašský

� Neuburské

� Ryzlink rýnský

� Rulandské bílé

� Tramín červený

� Sauvignon

od 38,50 Kč/0,7l

� Svatovavřinecké

� Frankovka

� Modrý Portugal

� Cabernet Sauvignon

od 47 Kč/0,7l

Přívlastková vína
� Kabinet
� pozdní sběr
� výběr z hroznů
� výběr z bobulí
� výběr z cibéb
� slámová vína
� ledová vína

v cenách od 69 Kč/0,7l

Na návštěvu se těší
Rostislav Píbr, Novohradská 154,Č.Budějovice, tel. 38 724 02 24,
fax 38 724 17 02/03, mail: Pibr@seznam.cz

Vzhledem k tomu, že vína jsou prodávána v cenách výrobce, vhodné i pro restaurace, kavárny apod.

Pokud použijete tento inzerát při nákupu oblečení v našich obchodech
na Novohradské 154 či  Hroznová ul. 15 v Č.Budějovicích

do konce listopadu 2007, obdržíte 10 procentní slevu.

Momentální nabídka:

Celkem 50 druhů vín

U firmy Rostislav Píbr,Novohradská 154, Nové Hodějovice, České Budějovice, kde
od roku 1992 nakupujete oblečení, můžete nyní v nově otevřené vinotéce nakoupit
i moravská vína z velkopavlovické podoblasti, která jsou zde skladována ve stálé
teplotě 12 stupňů.


