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Přátelské setkání na hranici
Noc z 20. na 21. prosince 2007 znamenala

pro celou naší republiku vstup do schengen-
ského prostoru. Dlouho se nezdálo, že by tato
skutečnost měla nějak významně zasáhnout
do našeho života. Asi nejenom mladší genera-
ce už totiž hranice nevnímala
jako nějakou neprostupnou
čáru, která by měla jiný, než
geografický význam. Díky
pádu železné opony již 18 let
můžeme svobodně vycesto-
vat a jediným omezením
zůstaly kontroly na hranicích
a nutnost překračovat hranici
na určených přechodech.

Vstup do schengenského
prostoru tedy většina nás
vnímala asi tak, že tyto kon-
troly zmizí a že budeme moci
ještě svobodněji překračovat
státní hranici. Dlouho se také
zdálo, že tento fakt příliš ob-
čany nezajímá a mimo zájmu médií není ně-
čím, o čem by se příliš debatovalo či by
dokonce stálo za oslavu.

Přes tento zdánlivý nezájem se i Město
Nové Hrady zapojilo do akcí, které připomína-
ly vstup do schengenského prostoru. Díky po-

moci SDH Nové Hrady a Přeshraničního
impulzního centra SR jsme se s několika sta-
rosty z okolních českých a rakouských obcí
dohodli na společném setkání na hranici, kde
mělo proběhnout symbolické přeříznutí hra-
niční závory. Toto setkání jsme pojali jako
přátelské vyjádření společného zájmu na po-
kračujícím partnerství a spolupráci.

Již v průběhu příprav jsem zaznamenával
dotazy, zda se nějaká oficiální akce na hranič-
ním přechodu odehraje. Nakonec v pátek od-
poledne do prostoru hranice přišlo tolik našich

i rakouských občanů, že mi to doslova vyrazi-
lo dech. Ukázalo se, že pro mnohé je okamžik
definitivního otevření hranic velmi význam-
ný. Někteří vzpomínali na dobu, kdy byla
hranice uzavřená a oni nemohli za svými pří-

buznými do Čech či Rakous, další vzpomína-
li na okamžiky spojené s budováním a
hlídáním železné opony a jiní si připomínali
společná porevoluční setkání a formování
přátelství, která vznikala bez ohledu na od-
lišný jazyk či stranu hranice.

Sympatickým na hra-
ničním setkání nebyl pou-
ze pohled zpět, ale spíše
to, že většina účastníků na-
opak hovořila o plánech do
budoucna – o společných
cvičeních hasičů, o společ-
né péči o krajinu, o mož-
nostech zapojení mládeže
do projektů a především
do výuky obou našich ja-
zyků, jejichž neznalost
stále ještě nezbořila jednu
z posledních bariér mezi
námi a Rakušany – tu jazy-
kovou. Věřím, že další
vzájemná setkání a společ-

né aktivity povedou i k prolomení této bariéry.
Páteční diskusní kroužky naznačily, že v pří-
padě dobré vůle umíme najít společnou řeč.
A nějaké to chybějící slovíčko, špatný pád či
tvar slovesa vůbec nebyly důležité.

Mgr. Vladimír Hokr, starosta

P.S. Chtěl bych touto cestou poděkovat
všem, kteří se podíleli na přípravách oslav
vstupu do Schengenu, zejména manželům Pa-
pouškovým, paní H. Mocové a dalším hasi-
čům z Nových Hradů a Harbachu.

Místní organizace ČSSD
si dovoluje popřát všem svým příznivcům
a přátelům mnoho zdraví, spokojenosti,
osobního i rodinného štěstí a mnoho život-
ní energie do nadcházejícího roku 2008.

Přejeme i našemu městu Nové Hrady dny
plné pohody a rozkvětu.

Základní organizace Komunistické strany
Čech a Moravy v Nových Hradech
přeje všem svým členům a občanům vše
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti
v roce 2008.

Přání do Nového roku 2008
Děkujeme návštěvníkům a přátelům novo-
hradského Kláštera Božího Milosrdenství
za všechnu přízeň, jakožto mnoha dobro-
volníkům za veškerou pomoc, a všem oby-
vatelům Nových Hradů ze srdce přejeme
požehnaný Nový rok 2008.

Sestřičky, páteři a zaměstnanci Kláštera
Božího Milosrdenství

Tělovýchovná jednota Nové Hrady
vás zve na

SPORTOVNÍ PLES
18.1.2008 od 20.00 hod.

v sále hotelu Máj v Nových Hradech.
Hraje HYALIT

Bohatá tombola, vstupné 70,-Kč.
Srdečně zvou sportovci.

Myslivecké sdružení Nové Hrady
zve na tradiční

MYSLIVECKÝ PLES
v pátek 11. ledna 2008,

od 20.00 hodin

sál Hotelu Máj Nové Hrady
Bohatá (nejen)myslivecká tombola.

Hraje B-Quintett z Č.Budějovic

SDH Údolí
si vás dovoluje pozvat na

Údolský masopust,
který se uskuteční

26. ledna 2008
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Zápis z 31. schůze rady města
ze dne 12.11.2007

� 1. Usnesení - Krajský soud
– Biologické produkty – Tomek s.r.o.
Rada obdržela Usnesení Krajského soudu
v Českých Budějovicích ve věci prohlášení
konkurzu na dlužníka Biologické produkty
– Tomek s.r.o. , Hradební 244, Nové Hrady.
Správcem konkurzní podstaty byl stanoven
Ing. František Svobodný, Ant. Barcala 37,
České Budějovice. Rada vzala obsah usne-
sení na vědomí a pověřila tajemníka ve spo-
lupráci s TSM Nové Hrady přihlášením
pohledávky Města Nové Hrady u správce
konkurzní podstaty.

� 2. Protokol o státní kontrole
– ZŠ Nové Hrady
Rada obdržela dopis České školní inspekce,
Jihočeského inspektorátu České Budějovi-
ce o provedené státní kontrole, která byla
vykonána dne 8.10. 2007 na Základní škole
Nové Hrady. Při prováděné kontrole nebyly
zjištěny žádné nedostatky. Rada vzala ob-
sah dopisu České školní inspekce ze dne
1.11. 2007 na vědomí.

� 3. Natura 2000 – Terčino údolí

Rada obdržela dopis Správy chráněné kra-
jinné oblasti Blanský les o doplnění evrop-
sky významných lokalit do národního
seznamu – Natura 2000 a zařazení lokality
Terčino údolí do tohoto seznamu pro chrá-
něný druh (Modrásek očkovaný – Maculi-
nea teleius). Rada vzala obsah dopisu
Správy chráněné krajinné oblasti Blanský
les ze dne 24.10. na vědomí a pověřila od-
bor životního prostředí zasláním případ-
ných připomínek.

� 4. Zvýšený odrazový pruh a kanalizace
v Údolí u Nových Hradů
Rada obdržela dopis projekční kanceláře
Zesa spol. s.r.o , České Budějovice o reali-
zaci stavby „ Zvýšený odrazový pruh a ka-
nalizace v Údolí u Nových Hradů “. Rada
vzala obsah dopisu projekční kanceláře
Zesa s.r.o. na vědomí a pověřila starostu
dalším jednáním v této věci.

� 5. Finanční příspěvek
– Hospic Prachatice

Rada obdržela dopis od Hospic Prachatice
se žádostí o finanční příspěvek pro rok
2008. Rada vzala žádost na vědomí a pově-
řila tajemníka zapracováním případného
příspěvku do rozpočtu Města pro rok 2008.

� 6. Rozhodnutí Pozemkový úřad
– určení hranic pozemků
Rada obdržela rozhodnutí Ministerstva
zemědělství – Pozemkového úřadu České
Budějovice o určení hranic pozemků v ka-
tastrálním území Byňov, které se stane po

nabytí právní moci podkladem pro vy-
pracování soupisu nároků pro navazující
komplexní pozemkovou úpravu. Rada
vzala na vědomí rozhodnutí Ministerstva
zemědělství .- Pozemkového úřadu České
Budějovice a pověřila tajemníka provede-
ním kontroly dotčených pozemků v majet-
ku Města Nové Hrady.

� 7. Usnesení – Pozemkový úřad
- ustanovení opatrovníka
Rada města obdržela usnesení Ministerstva
zemědělství – Pozemkového úřadu České
Budějovice o ustanovení opatrovníka, a to
Město Nové Hrady pro vlastníka nemovi-
tosti zapsaného na LV č. 447 –Adolf Fiala,
Byňov 18, vzhledem k jeho neznámému po-
bytu. Rada vzala na vědomí usnesení o usta-
novení opatrovníka, a to Město Nové Hrady
pro pana Adolfa Fialu, bytem Byňov 18
z důvodu neznámého pobytu.

� 8. Oznámení o zápisu změn
– Katastrální úřad
Rada obdržela dopis Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, České Budějovice s oznáme-
ním o zápisu změn jiných údajů do katastru
záznamem. Důvodem provedené změny je
tvorba digitální katastrální mapy. Provede-
nou změnou došlo k připsání na LV č. 1
(Obec Nové Hrady) parcely KN st. 874
o výměře 3 m2. Rada vzala na vědomí pro-
vedenou změnu na LV č. l pro Obec Nové
Hrady.

� 9. Rozhodnutí- MěÚ Trhové Sviny
- místní komunikace Byňov
Rada obdržela dopis Městského úřadu v Tr-
hových Svinech, odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství s rozhodnutím o obnovení
napojení místní komunikace Byňov – Na-
kolice na silnici II / 154. Rada vzala na vě-
domí dopis Městského úřadu v Trhových
Svinech, odboru dopravy a silničního hos-
podářství ze dne 30.10. 2007.

� 10. Stanovisko – MěÚ Trhové Sviny
– pan Motyčák
Rada obdržela stanovisko MěÚ Trhové Svi-
ny OŽP k plánované stavbě rodinného
domu na PK. st. p. 66 v k.ú. Štiptoň pana
Jana Motyčáka, Nové Hrady. Odbor život-
ního prostředí sdělil, že jimi vydané sou-
hrnné vyjádření ze dne 9.8. 2006 je
neplatné, protože nebylo do 31.12. 2006 vy-
dáno územní rozhodnutí a stavební povole-
ní. Rada vzala na vědomí stanovisko
Městského úřadu v Trhových Svinech, od-
boru životního prostředí ze dne 29.10. 2007

� 11. Žádost o povolení záboru chodníku
Rada obdržela žádost od firmy Leyer +
Graf stavební společnost s.r.o. Jivno 43 o
povolení dočasného a částečného záboru
chodníku v ulici Česká v Nových Hradech
před objektem čp. 73 za účelem uskladnění
stavebního materiálu a zřízení staveniště.
Místo a rozsah záboru je u domu čp. 73

v rozmezí 16,5 x 1,5 a stavební práce budou
prováděny na jaře 2008. Rada souhlasila se
záborem chodníku a pověřila tajemníka za-
jištěním výběru poplatků dle platné vyhláš-
ky. Rada pověřila starostu dalším jednáním
v této věci.

� 12. Zápis z jednání sociální komise
Rada byla seznámena se zápisem z jednání
Sociální komise ze dne 7. listopadu 2007.
Sociální komise na svém jednání projedna-
la žádost o byt 0+1 v DPS Nové Hrady pana
Jana Karby, bytem Horní Stropnice. Rada
vzala na vědomí zápis z jednání sociální ko-
mise a souhlasila s přidělením bytu č. 33
v DPS Nové Hrady panu Janu Karbovi,
Horní Stropnice.

� 13. Odstoupení od smlouvy
– Marcel Luksch
Rada obdržela dopis pana Marcela Luk-
sche, Horní Stropnice ve věci odstoupení
od kupní smlouvy prodeje stavební parcely
č. 311/35 v k.ú. Nové Hrady určené pro vý-
stavbu rodinného domu v Nových Hradech.
Rada vzala na vědomí odstoupení od kupní
smlouvy pana Marcela Luksche a pověřila
tajemníka zveřejněním záměru prodeje po-
zemku na úřední desce.

� 14. Odstoupení od smlouvy
– Manželé Slowienovi
Rada obdržela dopis manželů Svowieno-
vých, bytem Rejta ve věci odstoupení od
kupní smlouvy na prodej nemovitosti ze
dne 1.10. 2003, a to pozemkové parcely
č. 311/26 v k.ú. Nové Hrady. Rada vzala na
vědomí odstoupení od kupní smlouvy man-
želů Slowienových a pověřila tajemníka
zveřejněním záměru prodeje pozemku na
úřední desce.

� 15 . Žádost o pronájem pozemku
– Jan Krtek
Rada obdržela žádost pana Jana Krtka,
Nové Hrady o pronájem části pozemků p.č.
320/9,320/10 a 325/4 o celkové výměře 600
m2 v k.ú. Nové Hrady. Rada rozhodla o vy-
řízení této žádosti až po ověření případného
prodeje tohoto pozemku.

� 16. Internetové stránky města
Rada obdržela dopis Kulturního a infor-
mačního centra Nové Hrady s návrhem na
úpravu internetových stránek Města Nové
Hrady. Rada posoudila návrh a pověřila sta-
rostu jeho zapracováním do připravované
celkové úpravy internetových stránek.

� 17. Vyúčtování grantu
– ZUŠ Trhové Sviny
Rada města obdržela vyúčtování od ZUŠ
Trhové Sviny – II. kolo grantu poskytnuté-
ho Městem Nové Hrady. Rada souhlasila
s vyúčtováním grantu II. kola poskytnuté-
ho Městem Nové Hrady a s proplacením
grantu.

INFORMACE Z RADNICE

pokračování na str. 3
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� 18. MPR - MPZ
Rada projednala návrh Anketního dotazníku
k Programu regenerace MPR a MPZ pro rok
2008. Rada souhlasila s návrhem dotazníku
a jeho podáním na Ministerstvo kultury ČR.
Rada pověřila paní Kříhovou odesláním do-
tazníku na Ministerstvo kultury ČR.

� 19. Prodej pozemku – Stanislav Kubíček,
Martin Brychta
Rada projednala žádost o prodej části poze-
mku č. 293/3 v k.ú. Nové Hrady pana Stani-
slava Kubíčka a Martina Brychtu Nové
Hrady. Rada konstatovala, že před vydáním
souhlasu k prodeji předmětného pozemku
je nutno zajistit identifikaci inženýrských
sítí a pověřila tajemníka zajištěním této
identifikace. Rada přesunula tento bod
k projednání na některé další radě po obdr-
žení stanovisek k provedené identifikaci in-
ženýrských sítí.

Zápis z 32. schůze rady města
ze dne 19.11.2007

� 1. Pečovatelská služba
– finanční spoluúčast
Rada obdržela dopis Pečovatelské služby
České Budějovice ve věci poskytování pe-
čovatelské služby na území Města Nové
Hrady se žádostí o součinnost včetně fi-
nanční spoluúčasti města na poskytování
sociálních služeb. Pro rok 2008 navrhuje
Pečovatelská služba částku za jednoho uži-
vatele pečovatelské služby 100,- Kč za mě-
síc. Rada vzala dopis Pečovatelské služby
na vědomí a požádala o zaslání finančního
hospodaření. Rada pověřila starostu dalším
jednáním v této věci.

� 2. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku-
Jiří Anděl

Rada města obdržela a projednala žádost pana
Jiřího Anděla, J. Bendy č. 19, České Budějo-
vice.o vyjádření vlastníka pozemku, a to Měs-
to Nové Hrady k výjimečnému povolení ke
kácení stromů a keřů rostoucích mimo les .
Jedná se o 1 ks lípy srdčité, 1 ks třešně ptačí, 2
ks břízy bradavičnaté nacházející se na parce-
le č. KN 12/1 (PK 11d1) v k.ú. Obora u Vy-
šné. Rada souhlasila s kácením stromů a keřů
rostoucích mimo les na základě rozhodnutí
komise životního prostředí.

� 3. Žádost o koupi pozemků
– Bronislav Kubeš

Rada obdržela žádost Bronislava Kubeše ,
Nové Hrady o koupi pozemků par. č. 1535 o
výměře 799 m2 a parc. č. 786/2 o výměře
454 m2 v katastrálním území Štiptoň. Rada
souhlasila s prodejem pozemků par. č. 1535
o výměře 799 m2 a parc. č. 786/2 o výměře
454 m2 v katastrálním území Štiptoň a po-

věřila tajemníka zveřejněním záměru pro-
deje na úřední desce. Rada postoupila žá-
dost k projednání na jednání zastupitelstva
Města Nových Hradů. Z 10

� 4. Žádost o vyjádření vlastníka pozemku
– vrtaná studna - manželé Štruncovi
a Mgr. Maxa
Rada obdržela dopis se žádostí o souhlas
k umístění vrtané studny a příslušné přípo-
jky u rekreačních objektů čp. 15 a č.p. 59
v Nakolicích od manželů Štruncových
a Mgr. Bohumíra Maxy na pozemku p.č.
KN 1188/1 ve vlastnictví Města Nové Hra-
dy. Rada souhlasila s umístěním stavby –
vrtané studny na části pozemku parč. č. KN
1188/1 Rada pověřila tajemníka MěÚ dal-
ším jednáním ve věci zřízení věcného bře-
mene na předmětnou stavbu, případně
možnost odkoupení předmětné části poze-
mku po geodetickém zaměření stavby včet-
ně ochranného pásma..

� 5. Návrh na vyplacení odměn
pracovníkům TSM
Rada byla seznámena s návrhem ředitele
TSM na vyplacení odměn pracovníkům
TSM za odbornou a kvalitní práci za druhé
pololetí roku 2007. Základem výplaty od-
měn bude hrubá mzda za 5 měsíců druhého
pololetí s přihlédnutím za zásluhy a výkon
jednotlivých pracovníků. Rada vzala obsah
dopisu ředitele TSM na vědomí a souhlasi-
la s vyplacením řádných odměn zaměstnan-
cům TSM za druhé pololetí 2007. Rada
stanovila odměnu řediteli TSM dle návrhu.

� 6. Vyúčtování nákladů – Rudolf Rusiňák
Rada města obdržela vyúčtování nákladů
spojených s účastí pana Rudolfa Rusiňáka, ,
Nové Hrady na XVI. Mezinárodní vetera-
niádě ve sportovní gymnastice v Liberci ko-
nané 10. listopadu 2007. Rada poděkovala
panu Rusiňákovi za úspěšnou reprezentaci
Města Nové Hrady a souhlasila s proplace-
ním cestovních náhrad ve výši 732,- Kč.

� 7. Příspěvek Sdružení Růže – „děti“
- sociální služby
Rada opakovaně projednala vyplacení pří-
spěvku do Sdružení Růže, který je určený
pro podporu sociálních zařízení /Borůvka,
Domeček, Nazaret/. Jedná se o příspěvek,
kterým město Nové Hrady společně s další-
mi obcemi a městy v rámci Sdružení Růže
podporuje tyto organizace. Rozdělení vy-
braných prostředků provede Sdružení Růže
dle návrhu schváleného valnou hromadou
SR. Rada souhlasila s vyplacením příspěv-
ku a pověřila paní Stráskou provedením
rozpočtové změny.

Zápis z 33. schůze rady města
ze dne 28. 11. 2007

� 1. Dodatek smlouvy
Rada obdržela a projednala Dodatek ke
smlouvě č. 30 TS/1998 o dodávce služeb

v oblasti odpadového hospodářství zaslaný
Technickými službami Třeboň s.r.o. Do-
datkem je řešena cena za svoz pevného do-
movního odpadu a vzhledem k růstu cen
pohonných hmot dochází k zvýšení cen za
jeho odvoz. Rada souhlasila s navrhovanou
úpravou ceny pro rok 2008 a pověřila sta-
rostu podpisem předloženého Dodatku ke
smlouvě č. 30 TS/1998 – ceník služeb pro
rok 2008. Rada pověřila tajemníka MěÚ
přípravou podkladů pro celkové posouzení
problematiky odpadového hospodářství.

� 2. Nabídka prodeje
Rada obdržela dopis Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových České Budě-
jovice s nabídkou prodeje movité věci, a to
hrobového zařízení a hrobového místa po
zemřelém Františku Janečkovi, na hřbitově
v Nových Hradech. Rada vzala na vědomí
nabídku prodeje a postoupila věc k vyjád-
ření  TSM Nové Hrady.

� 3. Žádost o povolení připojení k místní
komunikaci
Rada obdržela dopis Společnosti solár-
ních stavitelů s.r.o. se žádostí o povolení
k připojení k místní komunikaci pro za-
jištění obsluhy nově plánované výstavby
ekologických bytových a rodinných domů
v Nových Hradech. Rada souhlasila s do-
pravním řešením a připojením této komu-
nikace k pozemku parc. č. 864, který je
majetkem města, pro plánované ekosídliš-
tě Nové Hrady.

� 4. Žádost o pronájem parkovacího místa
Rada obdržela žádost o pronájem parkova-
cího místa od MUDr. Jana Ječného před
jeho bydlištěm v Nových Hradech, Zahrad-
ní 339 na rok 2008. Rada souhlasila s pro-
nájmem parkovacího místa na rok 2008 za
cenu 300 Kč měsíčně s tím, že splatnost
pronájmu je od 1.1. 2008.

� 5. Smlouva o nájmu nebytových prostor
Rada obdržela návrh smlouvy o nájmu ne-
bytových prostor od Národního památko-
vého ústavu, územní odborné pracoviště
České Budějovice na rok 2008. Jedná se
o Smlouvu NH 02/2008 o přenechání části
objektu Státního hradu Nové Hrady k do-
časnému použití za účelem konání svateb-
ních obřadů na dobu určitou, a to od 15.3 do
30.11. 2008. Rada souhlasila se smlouvou
o nájmu nebytových prostor NH – 02/2008
a pověřila starostu jejím podpisem.

� 6. Žádost o povolení záboru veřejného
prostranství
Rada obdržela žádost Společenství vlastní-
ků jednotek Nové Hrady 67 o povolení zá-
boru veřejného prostranství za účelem
uložení střešní krytiny pro opravu střechy
domu Česká 67, která je v havarijním stavu.
Rada souhlasila se záborem veřejného pros-
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tranství (části chodníku u domu č. 67) na
nezbytně nutnou dobu. Rada upozornila na
nutnost předání veřejného prostranství v ne-
poškozeném stavu po ukončení stavby.
Rada pověřila tajemníka zajištěním výběru
poplatků za zábor veřejného prostranství
dle platné vyhlášky.

� 7. Návrh na navýšení počtu plastových
nádob
Rada města obdržela návrh Městského úřa-
du Nové Hrady, odboru životního prostředí
na navýšení počtu a rozmístění dalších plas-
tových nádob ( kontejnerů o objemu 1100 l)
pro ukládání tříděného odpadu v Nových
Hradech. Rada souhlasila s pronájmem
plastových nádob dle návrhu a pověřila sta-
rostu podpisem nájemní smlouvy.

� 8. Žádost o prodej části pozemku
Rada obdržela žádost pana Jiřího Lechnera
o prodej části pozemku č. 809/1 v k.ú. Nové
Hrady. Na této části parcely je přístupová
cesta k rodinnému domu č.p. 272, část plo-
chy je zpevněna asfaltovým zástřikem a
byla zhotovena na vlastní náklady pana
Lechnera. Rada pověřila tajemníka prově-
řením vlastnických vztahů v okolí rodinné-
ho domu č.p. 272 a posouzení možného
prodeje pozemku č. 809/1 v k.ú. Nové Hrady.

� 9. Žádost o schválení odměny
Rada obdržela žádost ředitelky MŠ Nové
Hrady o navržení a schválení odměny za
práci v roce 2007. Rada souhlasila s vypla-
cením odměny ředitelce Mateřské školy
Nové Hrady dle návrhu.

� 10. Stanovení místní úpravy provozu
Rada města obdržela dopis Městského úřa-
du Trhové Sviny, odboru dopravy a silniční-
ho hospodářství se stanovením místní úpravy
provozu – trvalé úpravy silničního značení
na silnici III/15425 v obci Byňov – místní
část Jakule. K úpravě značení dochází na
žádost Města Nové Hrady. Rada vzala na
vědomí stanovení trvalých úprav silniční-
ho značení na silnici III/15425 v obci By-
ňov, místní část Jakule.

� 11. Dohoda na poskytnutí služeb
pro umístění odchycených psů
Rada obdržela dopis Městského úřadu, od-
boru životního prostředí s návrhem uzavře-
ní dohody o poskytování služeb pro potřeby
města v případě umístění odchycených, na-
lezených či opuštěných psů. Po provede-
ném výběrovém řízení byl navržen Psí
domov s.r.o. , Hrachov 13, 262 56, Krásná
Hora , okr. Příbram, vzhledem k tomu, že se
zde hradí pouze vstupní jednorázový popla-
tek. Rada souhlasila s umístěním psů
u společnosti Psí domov s.r.o Hrachov 13,

Krásná Hora a pověřila starostu podpisem
smlouvy.

� 12. Žádost o pronájem částí pozemků
Rada města obdržela žádost o pronájem
části pozemků čís. 325/4, 320/9 a 320/10
v k.ú. Nové Hrady od manželů Koštelo-
vých. Pozemky sousedí s parcelou v jejich
vlastnictví ( parcela č. 325/16 ) a pronajaté
pozemky by chtěli dlouhodobě užívat a pří-
padně výhledově odkoupit. Rada vzala žá-
dost na vědomí. Vzhledem k tomu, že se
jedná již o druhou žádost /první podal pan
J. Krtek/ o pronájem těchto pozemků, pově-
řila starostu města a tajemníka MěÚ dalším
jednáním se žadateli a přípravou podkladů
ve věci pronajmutí těchto pozemků.

� 13. Žádost o sdělení k převodu pozemků
Rada byla seznámena s žádostí Pozemkového
fondu České republiky České Budějovice o
podmínkách převodu zemědělských a lesních
pozemků nacházejících se v k.ú. Nové Hrady,
k.ú. Údolí u Nových Hradů a k.ú. Veveří.
Rada neměla žádné připomínky k žádosti Po-
zemkového fondu k převodu pozemků. Rada
pověřila tajemníka vyřízením žádosti s ohle-
dem na schválený územní plán a starostu pod-
pisem příslušných formulářů.

� 14. Žádost o souhlas s převedením
nedobytných pohledávek
Rada města obdržela žádost o souhlas s převe-
dením nedobytných pohledávek z minulých let
z majetkového účtu 315 00 na podrozvaho-
vý účet 971 04 z důvodu nevymahatelnosti
pohledávek. Pohledávky přestupkové ko-
mise byly vymáhány soudní exekucí a bylo
zjištěno, že pohledávky jsou nevymahatel-
né z důvodů , že nebyly u dlužníků nalezeny
movité věci, které by bylo možno po soupi-
su prodat v dražbě. Rada souhlasila s převe-
dením nedobytných pohledávek z minulých
let z majetkového účtu 315 00 na podrozva-
hový účet 971 04 a postoupila věc k projed-
nání na jednání zastupitelstva Města
Nových Hradů.

� 15. Žádost o posouzení cenové nabídky
na pokácení stromů v Oboře
Rada byla seznámena starostou města s ná-
vrhem cenové nabídky na pokácení stromů
v Oboře. Toto výjimečné pokácení stromů
je nutné provést s ohledem na blízkost elek-
trického vedení a přilehlých objektů tak,
aby nedošlo k vzniku případných škod na
soukromém i veřejném majetku, odbornou
speciální technologií kácení. Nejvýhodněj-
ší nabídku kácení ve ztížených podmínkách
zaslala firma Ondřej Chadt. Rada souhlasila
s tím, aby práce provedla firma Ondřej
Chadt. Rada souhlasila s provedením káce-
ní stromů.

� 16. Rozpočtové provizorium pro rok 2008
Rada projednala nutnost schválení rozpoč-
tového provizoria pro rok 2008 do doby
schválení  řádného rozpočtu.

� 17. Inventarizace majetku za rok 2007
Rada projednala předložené materiály ve
věci inventarizačních komisí ( Zákl. škola
Nové Hrady, Mateřská škola Nové Hrady,
Městský úřad Nové Hrady, Informační cen-
trum Nové Hrady ) a dále projednala stano-
vení likvidační komise Městského úřadu
Nové Hrady. Rada pověřila paní Miluši
Blahutovou zajištěním inventarizace majet-
ku města do 31.12. 2007.

� 18. Žádost o stanovení výše odměny
Rada města byla starostou seznámena s žádostí
ředitele Základní školy v Nových Hradech o
stanovení výše odměny pro ředitele školy za
rok 2007. Rada souhlasila s vyplacením od-
měny řediteli základní školy dle návrhu.

� 19. Zřizovací listina SDH Údolí
Rada byla požádána SDH Údolí o pomoc
při zajištění zřizovací listiny SDH Údolí
u Nových Hradů. Vzhledem k tomu, že tato
listina není k dispozici, žádá SDH Údolí
o pomoc při vyřešení této záležitosti. Sta-
rosta informoval radu o tom, že zřizovací
listina nebyla nalezena ani v případě SDH
Nové Hrady. Na základě provedené kontro-
ly bylo konstatováno, že zřizovací listiny
nebyly v minulosti vytvořeny. Rada pověři-
la starostu města a člena rady T. Rolínka
přípravou podkladů pro vytvoření zřizova-
cích listin pro SDH Nové Hrady a SDH
Údolí u Nových Hradů.

� 20. Žádost o finanční dotaci
Rada byla informována panem Mgr. Tomá-
šem Rolínkem o špatném technickém stavu
hasičské stříkačky PPS – 12, u které je nut-
né provést generální opravu. Tato oprava si
vyžádá podle předběžných odhadů částku
přes 100. 000,- Kč. SDH Údolí proto pova-
žuje za ekonomicky výhodnější zakoupe-
ní nové stříkačky Tomatu, jejíž cena je
180.000,- Kč. Rada vzala informaci na vě-
domí a postoupila žádost k projednání fi-
nanční komisi pro případné začlenění do
rozpočtu na rok 2008. Rada pověřila staros-
tu města prověřením možností zajištění fi-
nancování nákupu hasičské stříkačky
z jiných zdrojů, zejména pak jednáním
s Krajským úřadem a  partnery města.

� 21. Žádost o finanční příspěvek
Rada obdržela žádost od SDH Údolí u No-
vých Hradů o finanční příspěvek na tradič-
ní masopustní veselici – Údolský masopust
2008. Rada souhlasila s poskytnutím fi-
nančního příspěvku na akci „ Údolský ma-
sopust 2008“. Rada postoupila žádost
finanční komisi s tím, aby byl příspěvek za-
hrnut do rozpočtu pro rok 2008.

� 22. Smlouva o zřízení práva odpovídají-
cího věcnému břemenu
Rada obdržela návrh Smlouvy o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Městem Nové Hrady a společností
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E.ON Distribuce, a.s., Lannova 205/16,
České Budějovice o umístění nového kabe-
lového vedení NN pro stavbu „Janovka –
kabel NN“. Rada souhlasila s návrhem
Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu a postoupila ji k projed-
nání na jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů.

� 23. Žádost o schválení rozpočtové změny č. 5
Rada obdržela žádost o schválení rozpočto-
vé změny č. 5 od paní Evy Stráské, správce
rozpočtu Městského úřadu Nové Hrady.
Rada souhlasila s rozpočtovou změnou a
postoupila ji k projednání na jednání zastu-
pitelstva města.

� 24. Projednání návrhu na vyplacení
odměn zaměstnancům MěÚ Nové Hrady,
odměna tajemníka MěÚ Nové Hrady
Rada projednala předložený návrh na vy-
placení odměn zaměstnancům MěÚ Nové
Hrady za řádnou práci v roce 2007. Rada
neměla k předloženému návrhu připomí-
nek. Rada schválila předložený návrh a sou-

hlasila s vyplacením odměn zaměstnancům
MěÚ Nové Hrady za řádnou práci v roce
2007. Rada stanovila odměnu dle návrhu
starosty panu Jaroslavu Šulcovi, tajemní-
kovi Městského úřadu Nové Hrady.

� 25. Navýšení dotace pro TJ Nové Hrady
Rada projednala žádost TJ Nové Hrady
o navýšení dotace o částku 250.000,- Kč.
Prostředky jsou určeny na pokrytí zvýše-
ných nákladů spojených s provozem tělo-
cvičny a částečně na pokrytí sportovní
činnosti TJ N.Hrady Rada souhlasila s na-
výšením dotace pro TJ Nové Hrady o částku
250.000,- Kč a postoupila žádost k projed-
nání na jednání zastupitelstva města

� 26. Čekárna Údolí - úprava
Rada města byla informována panem Mgr.
Tomášem Rolínkem o návrhu na provedení
úpravy vstupu do čekárny, a to vzhledem
k nedostatečné velikosti vstupního prosto-
ru. Rada souhlasila s provedením úpravy
vstupu do čekárny dle konzultace se zhoto-
vitelem.

� 27. Navýšení dotace TSM
Rada projednala žádost Technických slu-
žeb města Nových Hradů o navýšení dota-
ce o 2, 900.000,- Kč pro rok 2007 z důvodů

zvýšení nákladů způsobených lednovou
vichřicí na středisku správy lesů a zvýšení
nákladů na středisku bytového hospodář-
ství. Rada souhlasila s navýšením dotace
o 2, 900.000,- Kč a postoupila žádost k pro-
jednání na jednání zastupitelstva města No-
vých Hradů. Rada doporučila zastupitelstvu
schválení navýšení dotace.

� 28. Kalendář město na rok 2008
Rada byla starostou města informována
o přípravách kalendáře města pro rok 2008.
Starosta seznámil radní s obsahem kalendá-
ře a předběžnými finančními náklady. Rada
souhlasila s navrženou formou kalendáře
/obrázky novohradských domů z roku
1906/ a s předběžnou cenovou kalkulací.
Rada pověřila starostu dalším jednáním
v této věci.

� 29. Opravy ve škole – Komenského ulice
Rada byla starostou města informována
o přípravách oprav třídy pro výuku přírodo-
pisu v budově ZŠ v Komenského ulici.
Opravy budou hrazeny z rezerv rozpočtu
ŽŠ Nové Hrady pro rok 2007. Rada souhla-
sila s provedením oprav.
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ZÁPIS z 10. veřejného jednání zastupitelstva města v Nových Hradech dne 20. prosince 2007
Přítomni: Ing. Kříha, p. Dorotovič, p. Šlenc,
Mgr. Hokr, Mgr. Rolínek, Mgr. Jarolímek,
p. Kollmann, Ing. Kasan, p. Albert, p. Brychta
Omluveni: p. Strnad, Ing. Štangl,
Mgr. Pospíšilová
Celkem 12 členů zastupitelstva, zastupitelstvo
je usnášeníschopné.
Zapisovatel: p. Šulc
Ověřovatelé zápisu: Ing. Kasan a pan Dorotovič

Zasedání se konalo od 18 00 hodin v sále
budovy bývalého statku, jednání zahájil a vedl
pan starosta Mgr. Hokr za přítomnosti 12 čle-
nů zastupitelstva. Pan starosta konstatoval, že
zápis z 9. zasedání byl řádně ověřen a zveřej-
něn a nebyly vůči němu vzneseny námitky ani
připomínky. Pan starosta požádal o doplnění
o bod 8 – Schválení vyhlášky 1/2008 a sezná-
mil s doplněným programem dnešního jednání
zastupitelstva. Nebyl předložen žádný další
návrh na doplnění programu jednání.

Program 10. zasedání byl schválen 12 hlasy.
Dále pan starosta navrhl složení návrhové

komise. Návrhová komise tvořená členy Ing.
Kříha, p. Brychta a p. Kollmann byla zvolena
9 hlasy, 3 se zdrželi hlasování. Předsedou ko-
mise byl zvolen Ing. Kříha.

Dále pan starosta navrhl ověřovatele zápi-
su 10. jednání zastupitelstva Ing. Kasan a
p. Dorotovič   – přijato 10 hlasy, 2 se zdrželi.

� 1. Kontrola usnesení
Kontrolu usnesení z 9. veřejného jednání
zastupitelstva přednesl přítomným starosta
Mgr. Hokr. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
a schválilo předloženou kontrolu usnesení

z 9. veřejného jednání zastupitelstva 12
hlasy.

� 2. Dispozice s majetkem
2.1. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
zněním Smlouvy o smlouvě budoucí o zří-
zení práva věcného břemene mezi Městem
Nové Hrady a E.ON Distribuce, a.s pro
stavbu „ Nakolice, čp. 13 p. Habitová- kabel
NN “. Zastupitelstvo schválilo znění smlou-
vy a zřízení věcného břemene za jednorázo-
vou úplatu 10.000,- Kč. Stavba se nachází
na pozemku KN 1188/1 v k.ú. Nakolice.
Zastupitelstvo pověřilo starostu podpisem
smlouvy 12 hlasy.
2.2. Pan starosta seznámil se zněním Smlou-
vy o zřízení práva odpovídajícího věcnému
břemenu mezi Městem Nové Hrady a E.ON
Distribuce, a.s., pro stavbu „ Janovka – ka-
bel NN “. Věcné břemeno se dle této
smlouvy zřizuje bezúplatně na základě
předcházející smlouvy o smlouvě budoucí
z roku 2005. Stavba se nachází na pozemku
parc, č. 1456/2 v k.ú. Údolí u Nových Hra-
dů. Zastupitelstvo schválilo znění smlou-
vy a pověřilo starostu podpisem smlouvy
12 hlasy.
2.3. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
Smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení prá-
va věcného břemene a vstupu na pozemek
č. 148 díl 9 GP v k.ú. Údolí u Nových Hradů
mezi Městem Nové Hrady a Českým hydro-
meteorologickým ústavem pro využití mo-
nitorovacího vrtu VP 0810. Stavba se
nachází na pozemku č. 148 díl 9 v k.ú. Údolí
u Nových Hradů. Věcné břemeno se dle této

smlouvy zřizuje bezúplatně. Zastupitelstvo
schválilo znění smlouvy a pověřilo starostu
podpisem smlouvy 12 hlasy.
2.4. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
žádostí pana Josefa Roubala, České Budě-
jovice o prodeji části pozemku parc.č. KN
1644/1 o výměře 95 m2 v katastrálním úze-
mí Vyšné na základě nového geometrické-
ho rozdělení pozemku označeného jako
1644/54. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy
prodej uvedené části pozemku za cenu 50
Kč/m2 a úhradu nákladů spojených s poří-
zením geometrického plánu a pověřilo sta-
rostu podpisem kupní smlouvy.
2.5. Pan starosta seznámil se žádostí pana
Jiřího Vicanyho, České Velenice o prodeji
části pozemku parc. č. 4/1 o výměře 205 m2
( na základě nového geometrického rozdě-
lení pozemku označeného jako 4/1 díl d ) a
parc. č. 5 o výměře 318 m2 ( na základě no-
vého geometrického rozdělení pozemku
nově označeného jako 5 díl e ) v katastrál-
ním území Obora u Vyšného. Zastupitel-
stvo schválilo 12 hlasy prodej uvedených
částí pozemků za cenu 50 Kč/ m2 a úhradu
nákladů spojených s pořízením geometric-
kého plánu a pověřilo starostu podpisem
kupní smlouvy.
2.6 Pan starosta seznámil se žádostí Anny
a Františka Hanžlíkových, Nové Hrady
o prodej pozemku parc. č. KN 1515 o cel-
kové výměře 1306 m2 v katastrální území
Štiptoň. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy
prodej uvedeného pozemku za cenu 50 Kč/

pokračování na str. 6
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m2 a pověřilo starostu podpisem kupní
smlouvy.
2.7. Pan starosta seznámil zastupitelstvo se
žádostí pana Bronislava Kubeše, Nové Hra-
dy o prodeji pozemků parc. č. KN 1535
o celkové výměře 799 m2 a parc. č. KN
786/2 o celkové výměře 454 m2 v katastrál-
ním území Štiptoň. Zastupitelstvo schválilo
12 hlasy prodej uvedených pozemků za
cenu 50 Kč/ m2 a pověřilo starostu podpi-
sem kupní smlouvy.

� 3. Rozpočtové provizorium pro rok 2008
Zastupitelstvo stanovilo rozpočtové provi-
zorium ve výši 1/12 rozpočtovaných příjmů
a výdajů roku 2007 v každém měsíci roku
2008, podle kterého bude Město Nové Hra-
dy a jím řízené organizace hospodařit do
doby schválení rozpočtu Města Nové Hrady
pro rok 2008. Rozpočtové provizorium bylo
schváleno 12 hlasy.

� 4. Převod nedobytných pohledávek
Pan starosta informoval o návrhu na převe-
dení nedobytných pohledávek z minulých
let ve výši 1 110 096,43 Kč z majetkového
účtu 315 00 na podrozvahový účet 971 04.
Pan starosta požádal paní Evu Stráskou
o doplnění informací k tomuto bodu. Paní
Eva Stráská vysvětlila, že pohledávky po-
cházejí z přestupkové komise, kde přede-
psaný dluh byl řešen i soudní exekucí a dále
se jedná o dluh z minulých let / před rokem
1995 za různé nedoplatky na nájmu atd./.
Dále upozornila, že převedením dluhu na
podrozvahový účet 971 04 se nemění sku-
tečnost nutnosti dalšího vymáhání tohoto
dluhu. Pan Ivan Dorotovič se dotazoval
z čeho pochází dluh u firmy Bohemia Bri-
kety, paní Stráská odpověděla, že se jedná
o pokutu stavebního úřadu. Zastupitelstvo
schválilo převedení nedobytných pohledá-
vek z minulých let ve výši 1 110 096,43 Kč
z majetkového účtu 315 00 na podrozvaho-
vý účet 971 04 - 12 hlasy.

� 5.  Rozpočtová změna č. 5
Pan starosta informoval o žádosti o prove-
dení rozpočtové změny č.5 od paní Evy
Stráské, pracovnice účtárny Městského úřa-
du Nové Hrady. Pan starosta vysvětlil nut-
nost provedení drobných rozpočtových
změn především v navýšení částky za ošet-
ření památkových stromů, opravu střechy
č.p. 12 v Nových Hradech, dohody o prove-
dení práce a navýšení příjmů tržeb za lesy.
Paní Stráská upozornila, že rozpočtová
změna č. 5 byla též projednávána při prová-
děné kontrole finančním výborem. K tomu-
to bodu nebyly vzneseny žádné připomínky
a dotazy. Zastupitelstvo schválilo 12 hlasy
Rozpočtovou změnu č.5.

� 6. Navýšení dotace TSM
Pan starosta podal informaci o žádosti TSM
Nové Hrady o navýšení dotace o 2.900

000,- Kč a to především z důvodu zvýšení
nákladů způsobených lednovou vichřicí na
středisku správy lesů a zvýšení nákladů na
středisku bytového hospodářství. Pan sta-
rosta informoval, že proti zvýšeným nákla-
dům TSM odvedou Městu Nové Hrady více
finančních prostředků za prodej dřeva. Pan
starosta požádal o doplnění informací k po-
dané žádosti ředitele Technických služeb
pana Haidera. Ředitel TSM sdělil, že vy-
světlení pana starosty bylo přesné a zcela
vyčerpávající. Zastupitelstvo schválilo 12
hlasy navýšení rozpočtu TSM Nové Hrady
pro rok 2007 o částku 2 900 000,- Kč for-
mou navýšení příspěvku z rozpočtu města a
příslušnou rozpočtovou změnu v rozpočtu
Města Nové Hrady s tímto související.

� 7. Navýšení příspěvku TJ Nové Hrady
Pan starosta podal informaci o žádosti
TJ Nové Hrady o navýšení dotace
o 250 000,-Kč. Pan starosta vysvětlil, že
částka, o kterou TJ požádala, se skládá ze
dvou částí a to 100 000,- Kč a 150 000,- Kč.
První částka je zbytkem nevyplacené dota-
ce z roku 2006, druhá částka je doplatkem
na činnost a náklady spojené s provozem tě-
locvičny v roce 2007. Jde o řešení situace na
podporu tělovýchovy a především práci
z mládeží. O doplacení obou částek již byla
zastupitelstvem učiněna dohoda při projed-
návání rozpočtu /v březnu 2007/, čekalo se
pouze na přesnější údaje o nákladech na
provoz tělocvičny. Pan Kopřiva se dotazo-
val, zda jsou finanční prostředky vynaklá-
dané na tělovýchovu efektivně využity.
Podle jeho názoru výsledky neodpovídají
vynaloženým vysokým finančním částkám
a domnívá se, že tělovýchova nepředložila
vyúčtování tak, jak bylo uloženo. Pan sta-
rosta odpověděl, že vyúčtování bylo předlo-
ženo v pozdějším termínu a upřesnil situaci
kolem tělocvičny. Pan Dorotovič vysvětlil,
že příspěvek na činnost TJ probíhá podle
stanovených pravidel a to podle počtu členů
a podle práce a výsledků mládežnického
sportu. Připomněl, že TJ zastřešila stavbu
tělocvičny a byla po dohodě s Městem N.
Hrady příjemcem dotace na výstavbu. Dále
oznámil dosažené výsledky sportovních
oddílů i jednotlivců a jejich zapojení do ce-
lostátních sportovních soutěží. Zastupitel-
stvo schválilo navýšení rozpočtu TJ Nové
Hrady pro rok 2007 o částku 250 000,- Kč
formou navýšení příspěvku z rozpočtu měs-
ta a příslušnou rozpočtovou změnou s tímto
související 11 hlasy, 1 se zdržel.

� 8. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
Pan starosta seznámil zastupitele s nutností
vydání upravené vyhlášky č. 1/2008 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromaž-
ďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů vzhle-
dem ke zdražení cen dopravy a uložení od-
padů na skládku. Ke zvýšení poplatku
dochází dle dohody zastupitelstva jednou za
dva roky, poslední změna byla provedena

pro rok 2006. Starosta upozornil, že v roce
2006 město doplácelo na jednoho občana
částku 140,- Kč za komunální odpad, proto-
že částka na jednoho občana dosáhla výše
540,- Kč. V roce 2007 již náklady činily ko-
lem 590,- Kč. Rada doporučila navýšení
o 20% u všech skupin platících poplatky za
svoz komunálního odpadu.
Pan Ing. Kříha se dotazoval, jakým způso-
bem platí komunální odpad podnikatelé.
Pan Ing. Kasan odpověděl, že tato situace
se řeší smlouvou mezi Městem Nové Hrady
a podnikateli. Pan starosta dále uvedl, že
město má zájem na tom, aby se dále pokra-
čovalo v třídění odpadu. Upozornil, že tří-
děný odpad nespadá do vyhlášky 1/2008, a
náklady na jeho provoz hradí město ze své-
ho rozpočtu. Město Nové Hrady se bude
v budoucnu snažit ještě rozšířit místa
s kontejnery pro tříděný odpad. Zastupitel-
stvo schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2008 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy
třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů 12 hlasy.

� 9. Interpelace
Nebyla předána žádná interpelace.

� 10. Diskuse

– Pan starosta upřesnil situaci ve sběrných
místech odvozu komunálního odpadu
jak v Nových Hradech, tak i v osadách.
Oznámil doplnění kontejnerů a vznik no-
vých sběrných míst (areál TJ Nové Hrady,
u bytových domů ŽPSV a u tělocvičny).

– Pan Ing, Kříha se dotazoval na situaci ko-
lem etického kodexu a jeho umístění na
internetových stránkách města. Pan Ing.
Kasan odpověděl, že sám prověřil a zaří-
dil stažení etického kodexu do doby
schválení radou města a následné umístě-
ní zpět na internetové stránky města po
jeho schválení radou města.

– Pan Dorotovič se dotazoval, jak bude ře-
šena situace kolem budovy celnice. Navr-
huje využití budovy jako informačního
centra pro oblast Novohradska s možnos-
tí ubytování.

– Pan starosta odpověděl, že nejprve je nut-
né ukončit nájemní vztahy s Policií ČR,
pravděpodobný termín konec února
2008 a poté provést některé stavební
úpravy, především odstranění zastřeše-
ní. Dále bude nutné vyřešit dopravní zna-
čení. Pan starosta oznámil, že požádá
o finanční pomoc Krajský úřad. Pan
starosta dále informoval o probíhajících
jednání se zástupci Jihočeského kraje,
Policie ČR a starosty a úřady z Rakouska.

– Pan Kučera se dotazoval, jaká je situace a
zda město počítá s vybudováním sociál-
ních bytů.

– Pan starosta odpověděl, že získání fi-
nančních prostředků na výstavbu těchto
bytů je velký problém. Pokud se uvolní

pokračování na str. 7
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byt, který má kriteria sociálního bytu, je
přidělen těm nejpotřebnějším. Město uva-
žuje o vybudování sociálních bytů v do-
mech, které vlastní, a to formou půdní
vestavby či celkové rekonstrukce. U ně-
kterých domů je již vypracována studie.

– Pan Kopřiva upozornil na špatný stav fa-
sády u objektu truhlárny naproti Zdravot-
nímu středisku a domu pana Minicha.
Dále se dotazoval na situaci kolem sklád-
ky pneumatik na Jakuli.

– Na dotazy odpověděl pan starosta a sdělil,
že již probíhá oprava domu pana Minicha,
oprava fasády by měla být provedena na jaře
roku 2008.U objektu truhlárny již byla opra-
vena střecha a počítá se i s opravou fasády.

– Na otázku ohledně skládky pneumatik na
Jakuli odpověděl pan Ing. Kasan s tím, že

probíhá jednání České inspekce životního
prostředí s majitelem pozemku a že bude
udělena pokuta. Další informace v této věci
budou získány do konce roku od Krajského
úřadu, který skládku povolil. Krajský úřad
se na jednání, kterého se zúčastnil pan sta-
rosta a 2. místostarosta, zavázal podat do
konce roku informace ve věci skládky pneu-
matik a dalšího postupu krajského úřadu a
České inspekce životního prostředí.

– Pan Dorotovič se dotazoval na řešení do-
pravní situace v místní části Jakule a kři-
žovatky u Benzinky.

– Oba dotazy vysvětlil pan starosta. Na Ja-
kuli bylo jednáno se SÚS České Budějo-
vice o úpravě vozovky a Policie ČR byla
požádána o pomoc při řešení parkování
kamionů. Položení betonových zábran
nedošlo k zúžení vozovky, tyto zábrany
naopak brání vjezdu kamionů do prosto-
ru uliční vpustě.

– Křižovatka u Benzinky se původně nemě-
la řešit. Poté, co došlo k opravě části vo-
zovky, bylo nutné dopravně křižovatku
upravit. Současné dopravní značení je dle
vyjádření dotčených orgánů a dopravních
inženýrů Policie ČR jediné možné řešení
z hlediska platné legislativy.

– Pan Roule se dotazoval na řešení propad-
lé dlažby v Komenského ulici, opravu
této dlažby prováděla Sexta České Budě-
jovice.

– Pan Ing. Kříha odpověděl, že již jedna
reklamace u firmy Sexta byla podána a
že si myslí, že by bylo ještě možné pro-
vést tuto opravu v záruční době.

Zasedání ukončil pan starosta. Poděkoval
všem přítomným za účast a popřál všem pří-
jemné prožití vánočních svátků a vše nejlepší
do nového roku.

Program Senioři vítáni
V říjnovém Novohradském zpravodaji

jsem poprvé informovala o projektu, který má
vytvářet podmínek pro aktivní seniory k jejich
seberealizaci a zároveň využít jejich nabíze-
nou pomoc pro město.První aktivitou byla zá-
chrana kapličky na Jedlici, která byla poškozena
před rokem při větrné kalamitě. Prací na téměř
zničené kapličce se ujal pan Blažej Michale,
který během několika chladných podzimních
dní jí vrátil svoji původní podobu. Stavební
materiál a dopravu zajistily technické služby
města. O výmalbu se pak postaral pan Jan Sal-
va, pro kterého jsou kapličky a jejich znovuo-
žívání koníčkem. Na fotografii je kaplička
před dokončením. K.J.

Česko – řecké setkání v Nových Hradech
V sobotu 15. prosince 2007 opět po několi-

ka měsících zavítaly do našeho města „řecké
děti“. Je to sice již více než padesát let, co zde
našly přechodný azyl v době občanské války
v Řecku, trochu zestárly, přesto jim pořád ří-
káme „řecké děti“ a i ony rády toto pojmeno-
vání používají.

Plánované setkání našich seniorů s řecký-
mi kamarády z dob školních lavic přilákalo do
Nových Hradů asi 20 osob pocházejících
z Řecka a dvojnásobný počet jejich rodinných
příslušníků, kteří se přijeli podívat do míst,
kde jejich babičky, dědečkové, bratři, sestry či
kamarádi vyrůstali.

Všichni měli velký zájem o návštěvu
Zámku, s emocemi procházeli jednotlivé čás-
ti a vzpomínali, kde byli jejich pokoje, kde
hráli divadlo, kde se učili apod. Po krátké
procházce zámeckým parkem jsme také krát-
ce navštívili školu, kde jsme nahlédli i do jed-
né z tříd v druhém patře. Při vstupu do třídy
jeden z našich hostů - Michalis Vlachos pro-

hlásil: „Pane starosto, škola je plná tříd a Vy
nám ukazujete zrovna tu třídu, kde jsem před
dvaapadesáti roky dostal ve druhé lavici, na
této židli dvojku z chování, protože jsem od-
mítl uposlechnout učitele a nechtěl jsem si

sednout támhle k oknu, kde seděla jedna spo-
lužačka. Měla to být trojka, ale byl jsem vzor-
ný žák, tak mi za tu mojí vzdorovitost dali jen
dvojku…“

Příspěvky na činnost
Město Nové Hrady vyzývá spolky

a neziskové organizace k podání žádostí
o příspěvky na činnost pro rok 2008.

Žádost předložte písemně na podatelně
MěÚ N. Hrady do 31.1.2008.

Podmínkou k získání příspěvku na rok 2008
je předložení vyúčtování
příspěvku za rok 2007.

pokračování na str. 8
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Další historky už si v odpoledních hodi-
nách vyprávěli pamětníci mezi sebou, když
jsme se přesunuli k oficiální části programu
setkání našich a řeckých seniorů. V rámci do-
provodného programu, kterého se zúčastnili
také Jeho Excelence kyperský velvyslanec, ře-
ditel Kyperské centrály cestovního ruchu
v Praze a předsedkyně Řecké obce v Praze,
byly představeny dvě výstavy – jedna o poby-
tu řeckých dětí v bývalém Československu,
druhá o církevních památkách Kypru. Součás-
tí programu bylo také promítání dokumentár-
ního filmu a vystoupení řeckého tanečního
souboru.

Večerní taneční zábavy s Veselou muzikou
se již někteří hosté nezúčastnili, protože muse-
li odjíždět do svých domovů v Praze, Brně či
Českých Budějovicích a i domácí asi byli
dlouhým programem unaveni. Mnozí však sli-
bovali, že si vše vynahradí během dalšího set-
kání v červnu příštího roku, kdy si v našem
městě připomeneme šedesáté výročí občanské
války v Řecku a pobyt „řeckých dětí“ u nás.
Na tuto akci, při které by mělo dojít k odhalení
pamětní desky připomínající pobyt „řeckých
dětí“, by měli přicestovat i někteří z těch, kteří
se později do Řecka vrátili.

Představitelé Řecké obce nás také v souvis-
losti s přípravou velké výstavy a publikace o
pobytu „řeckých dětí“ v bývalém Českoslo-

vensku poprosili, abychom jejich jménem os-

lovili naše občany a požádali o zapůjčení či

okopírování obrazových materiálů /zejména

fotografií/ z dob pobytu dětí v Nových Hra-

dech. Pokud fotografie doprovodíte i identifi-

kací jednotlivých osob či nějakou osobní

vzpomínkou, můžete třeba i po letech znovu-

objevit své bývalé spolužáky nebo zjistit něco

o jejich dalším osudu. Materiály bude shro-

mažďovat paní K. Jarolímková v KIC Nové

Hrady. Za Řeckou obec již nyní děkuji za Vaší

pomoc a doufám v další příjemná povídání a

krásné historky při dalších setkáních našich

občanů s „řeckými dětmi“.

Mgr. Vladimír Hokr,  starosta

Příběhy novohradských domů ožily
Před koncem roku 2007 dokončila Novo-

hradská občanská společnost další z řady
svých projektů, které se jí podařilo zrealizovat
za pomoci některého z fondů Evropské unie.
Projekt Příběhy domů v podstatě volně nava-
zuje na již dříve dokončenou „trilogii“ Pamětí
Novohradska, Pamětí Vitorazska a Pamětí
Slepičích hor. Na rozdíl od ní se však soustředí
pouze na historii města Nové Hrady a tu se
snaží představit místním obyvatelům, přede-
vším pak mládeži.

Realizace projektu začala koncem roku
2006, kdy byl projekt podpořen z programu
Místní akční skupiny Sdružení Růže „CESTOU
5K“ a získal tak finanční příspěvek z operačního
programu Rozvoj venkova a multifunkční ze-
mědělství. Výsledkem projektu se po téměř
roční realizaci stala kniha Příběhy novohrad-
ských domů a internetové stránky www.no-
vehradyhistorie.cz

Kniha je koncipována jako didakticko – tu-
ristický průvodce městem. Přináší příběhy
jednotlivých domů a ulic, nahlíží do života
jejich obyvatel a vzpomíná na dnes už téměř
zapomenuté osoby, řemesla či události. Pod-
kladem pro tuto knihu byly autentické vzpo-
mínky žijících pamětníků, zápisky či psané
vzpomínky těch, kteří už tento svět opustili,
archivní materiály, články a především knihy
novohradského archiváře Antona Teichla o his-
torii města.

Na město Nové Hrady v této knize nevzpo-
mínají pouze místní rodáci žijící ve městě, ale
také ti, kteří zde v minulosti bydleli nebo zde
prožili část dětství se svými rodiči. V jejich
vyprávění ožívá období první republiky, situa-
ce v době 2. světové války i po ní. Některé
z příběhů jsou úsměvné, jiné popisují události
méně veselé až tragické. V knize ale také naj-
dete příběhy a osudy z jiných období novo-
hradské historie.

Vedle knihy vznikly také internetové strán-
ky, na kterých je publikováno více než 300
starých i nových fotografií. Lze zde najít nejen
dobová zachycení různých událostí, ale také
dokumenty, které se váží k jednotlivým do-
mům, řemeslům či událostem. Na výše
zmíněných internetových stránkách budeme
postupně zveřejňovat další texty o historii města,
vzpomínky pamětníků, nové články a materiá-
ly, případně i Vaše ohlasy či jiné pohledy na
popisované události.

Součástí projektu je také interaktivní hra,
která propojuje tuto knihu s internetovými
stránkami a putováním po městě. Při procház-
ce městem se tedy snažte pozorně sledovat
domy, jejich okolí či zdánlivě nepodstatné de-
taily. Otázky, které Vás ve hře čekají, pak zod-
povíte mnohem snadněji…

Kromě práce a úsilí nejužšího realizačního
týmu v čele s autorem publikace Mgr. Vl.
Hokrem ml., je třeba vyzdvihnout ochotu
všech, kteří se rozhodli podělit se o své vzpo-
mínky a ocenit přístup Státního oblastního ar-
chivu Třeboň, Státního okresního archivu
České Budějovice a Národního památkového
ústavu České Budějovice. Díky vstřícnosti
pracovníků těchto institucí se podařilo oboha-
tit publikaci a internetové stránky o řadu zají-
mavých a v některých případech i dosud
nepublikovaných materiálů.

Michal Jarolímek
(Novohradská občanská společnost)

spolufinancováno Evropskou unií
Evropským zemědělským orientač-
ním a záručním fondem (EAGGF)

Projekt je součástí strategie

„Cestou 5 K“, která je realizová-

na Místní akční skupinou Sdruže-

ní Růže

Novohradská občanská společnost
vás zve

na představení knihy

Příběhy
novohradských domů

a

prezentaci webových
stránek o historii

města Nových Hradů

V rámci tohoto setkání proběhne
beseda s autorem a současně budou před-
staveny i další materiály, které se v rámci

tvorby knihy podařilo
nashromáždit.

Setkáni se uskuteční
ve čtvrtek 17.1.2008

od 14.00 hodin
v Internetové kavárně

v přízemí novohradské radnice

Česko – řecké setkání ...
pokračování ze str. 7
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SVORNOST V OBCI, MÍR VE STÁTĚ
Jednoho nevlídného večera na začátku pro-

since jsem se začetla do vzpomínek skladatele
Ilji Hurníka na událost z období jeho dětství
v Porubě.

Poruba tehdy ještě nebyla součástí Ostra-
vy, byla to obyčejná slezská vesnice. Místní
pan učitel Hurník, tatínek malého Ilji, si v ko-
rytě potoka všiml zvláštního balvanu, jaký se
jinde v okolí nevyskytoval. Protože byl zvída-
vý, nemávl nad záhadným kamenem rukou,
ale pozval geologa. A ten mu řekl, že jde o kus
švédské žuly, byl sem zavlečen ledovcem a je
to nejjižnější podobný kámen v Evropě. Čino-
rodý pan učitel navrhl zastupitelstvu, že tako-
vý mimořádný kámen nemá ležet v potoce, ale
měl by být jako pomník na návsi. Sousedé se
mu vysmáli – máme dost potíží s kamením na
polích, ještě budeme tahat balvan z potoka.
Příště to pan učitel zkusil jinak – s kamenem si
už nedělejte starosti, vezmou si ho ze sousední

vsi. A to bychom se na to podívali – jestli leží
balvan na našem katastru, je náš a bude u nás
na návsi.

Jak řekli, udělali. Kámen byl slavnostně
vyzdvižen z potoka, dokonce do něj nezapřáh-
li potah, ale vlekli ho sami lidé, skoro celá ves-
nice i s panem starostou a panem farářem. Na
návsi pak do něj nechali vytesat nápis: Svor-
nost v obci, mír ve státě.

Po přečtení tohoto příběhu z Poruby roku
1928 jsem si vybavila, co píše Novohradský
zpravodaj o jednáních zastupitelstva. Předsta-
vitelé našeho města se už několik měsíců han-
drkují o to, jestli starosta svolal nebo nesvolal
schůzi včas. A tak mě napadlo, zda by nebylo
dobré onu myšlenku – Svornost v obci, mír ve
státě – našim zastupitelům pro lepší zapamato-
vání do žulových lebek vytesat.

Jitka Šáchová

Proč jsme stávkovali?
Všichni si uvědomujeme, že změny v na-

šem školství jsou nutné. Podmínky a zákonitě
následně i výsledky vzdělávání se již delší
dobu zhoršují .Stačí si prostudovat výsledky
PISA (Program for International Student As-
sessment), což je mezinárodní srovnávací
studie, jejíž koordinace spadá do činnosti
OECD. České děti dosáhly v novém žebříčku
PISA, který zkoumá znalosti a dovednosti v
přírodních vědách, horšího výsledku něž
před třemi roky.

V tisku tolik „odborně“ vychvalovaná re-
forma našeho školství se v podstatě nekoná.
Vypracovali jsme nové učební plány, ale ne-
máme vytvořeny podmínky pro jejich realiza-
ci. Všichni pochopí, že nelze renovovat
rodinný dům, když nemáme sílu a potřebné fi-
nanční prostředky, i když v ruce držíme i vel-
mi dobře nakreslené stavební plány.

Přes velkou snahu vedení školy se na kaž-
dém kroku setkáváme s nedostatkem finanč-
ních prostředků. Peníze chybí nejen na
pořizování nových učebních pomůcek a
učebnic, na nákup moderních informačních a
komunikačních technologií, na vybavení
škol, ale i na další vzdělávání pedagogických
pracovníků.

Chceme-li vytvořit pestřejší nabídku vzdě-
lávacích aktivit, jsme nuceni konat spoustu
další nepedagogické práce – vybírat peníze na
pracovní sešity, na kulturní akce, shánět spon-
zory, vymýšlet a realizovat projekty, vést
kroužky, zabezpečovat dopravu včetně dozorů
…. Největším problémem ani není skutečnost,
že ji konáme většinou zadarmo, ale že ji koná-
me na úkor doby na přípravu na vyučování
anebo většinou mimo svoji pracovní dobu.
Kdo vezme v úvahu uvedené argumenty, urči-
tě potvrdí, že takto nelze postupovat doneko-
nečna. Navíc si vzpomeňte na své zkušenosti a
peníze, když cokoliv požadujete od jiných
profesí.

Stále se v médiích mluví o pedagogických
pracovnících a na provozní zaměstnance se
zapomíná. A právě bez provozních zaměst-
nanců by kvalitní chod školy nemohl existo-
vat. Jejich práce je velice důležitá, ale finanční
ocenění je nepatrné (na hranici minimální
mzdy). Toto je také důvod, proč se do stávky
zapojili i provozní zaměstnanci a zaměstnan-
kyně školní jídelny.

Skutečně velkým problémem je samotné
odměňování pracovníků školství. Zejména
provozní zaměstnanci, začínající učitelé, a tím
i mladé učitelské rodiny, jsou vzhledem
k množství odváděné práce naprosto nedosta-
tečně placeni. V této oblasti se těžko kdokoliv
přesvědčuje, ale věřte, že skryté dopady uve-
deného stavu jsou a budou pro vzdělávání na-
šich dětí značně problematické (viz úvodní
odstavec).

Mohli bychom uvádět ještě celou řadu dal-
ších argumentů – rostoucí vandalismus, prob-
lematika drog, šikana na školách, klesající
nabídka kvalitních mimoškolních aktivit, prá-
ce ministerstva školství, …. Myslíme si ale, že
pro vykreslení stavu našeho školství, jsou uve-
dené informace dostačující.

Přes uvedené argumenty se určitě najde
celá řada lidí, kteří nazvou náš projev (při-
pojení se ke stávce) zoufalým krokem, vydí-
ráním a zbytečnou akcí. Ano, jedná se
o zoufalý krok, protože celá řada našich do-
savadních upozornění a varování zůstává
nevyřešena. Z předložených argumentů jas-
ně vyplývá, že nejde o žádné vydírání. Dou-
fáme, že nejde ani o marný projev upozornit
na nedobrý stav našeho školství. Věřte, že
nám skutečně jde v prvé řadě o kvalitní pří-
pravu našich žáků = Vašich dětí.

Jménem protestujících zaměstnanců
L. Tichovská a Mgr. V. Rolínek

Máme za co děkovat

V minulých dnech nás navštívily paní
Hojsáková a paní Interholzová s přáním
hezkých Vánoc a malým dárkem. Předpo-
kládám, že členové Vincenského společen-
ství takto navštěvují starší a osamělé
důchodce, aby jim dali najevo, že ještě ně-
kdo na ně myslí.

Bylo to opravdu milé a za tuto zásluž-
nou práci je třeba poděkovat.

Elena Hromasová a Josef Kozelka

Otázky a odpovědi
Následující otázky a odpovědi jsou se-

staveny na základě dotazů, které jsme ob-

drželi od čtenářů Novohradského zpravodaje.

Zajímalo by mě, co bude se sochami
vzniklými v rámci sochařského sympo-
sia v předminulém roce. Při vernisáži
bylo řečeno, že každá socha dostane be-
tonový základ obložený kameny a cedul-
ku s informacemi o autorovi a námětu
sochy. V současné době vyhlížejí sochy
dosti žalostně.

Dřevěné sochy, které vznikly v rámci
Řezbářského sympozia, byly dvakrát na-
třeny barvou (luxolem + terpentýnem), a
to podle doporučení pana B.Havla, který
zajišťoval při sympoziu technický dozor.
Ukotvení soch do země a uvedení jejich
autorů není skutečně dodnes dořešeno. Je
to dluh a závazek do dalšího roku. Některé
sochy jsou bohužel za tak krátkou dobu
své existence  poškozeny i lidmi.

Zajímalo by mne, kdo dal vzniku
kapličky při cestě z Nových Hradů do
Českých Velenic a zda tato kaplička již
byla vysvěcena. Pokud ano, proč se o
tom již dříve nepsalo, aby se lidé mohli
svěcení zúčastnit. Myslím si, že pokud se
v dnešní době najde člověk, který je
ochoten postavit kapličku, tak by to stá-
lo alespoň trochu pozornosti.

Novou kapličku při cestě z Nových
Hradů do Nakolic postavil pan Jaromír
Novák z našeho města. Byla to jeho osob-
ní záležitost, o které jsem s jeho svolením
stručně informovala v rámci akce Pěší pu-
tování za humna… při zavírání letní turis-
tické sezony (29.9.). Vysvěcena byla až
2.listopadu 2007 páterem M.Františkem
Víchem. O plánovaném vysvěcení jsem se

předem nedozvěděla.
Za redakci Novohradského zpravodaje

K.Jarolímková
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Pro následující přímluvu či prosbu, o které
se dočtete až v závěru mého článku, předchá-
zely v posledním půlroce zhruba tři zásadní a
zajímavé  zkušenosti.

Zkušenosti číslo jedna: Na jaře loňského
roku, kdy se v našem městě uskutečnila výsta-
va starých rukopisů v Rezidenci, vyhověl sta-
rosta žádosti ředitele základní školy a umožnil
dětem přístup na výstavu zdarma. Ve stejném
duchu se nesla i další má jednání, když jsem
nabízela k shlédnutí výstavy v Koželužně.
Odezva byla záporná, obava z toho, že učitelé
budou muset vybírat peníze od dětí na kulturu,
veliká. Pro pedagožku, se kterou spolupracuji
při pořádání a zajišťování kulturních aktivit ve
prospěch školy, je při rozhodování o kultur-
ních pořadech pro děti směrodatné především
to, o kolik korun budou ve třídě žádat děti, aby
na akci přispěly.

Zkušenost číslo dvě: V závěru minulého
školního roku bylo pro děti v našem kině při-
praveno filmové promítání, zvlášť pro I.a
II.stupeň. Vzhledem k tomu, že film určený
pro starší děti nedorazil včas, rozhodla jsem se
zopakovat film již odpromítaný, protože dobré

„animáky“ dokážou strávit i ti odrostlejší. Na-
razila jsem však na zásadní protest tehdejších
deváťáků, kteří doufali, že si ten svůj film vy-
dupou, a to téměř doslova. Protesty někdy po-
mohou věci posunout dopředu a v pubertálním
věku jsou přirozené, ovšem respektovat se
dají v případě, že jsou sdělovány lidskou a
slušnou formou. V případě protestujících de-
váťáků se odmítavý postoj blížil spíše formě
stádovité, hloupé a primitivně sprosté. Řešení
se samozřejmě našlo, nicméně cesta k němu
mohla být mnohem jednodušší a méně hlučná.
Zkušenost číslo tři: Zaplatit tolik peněz za to,
že se na to jenom kouknu ? To si raději dám
v hospodě dvě piva. I takhle někdy oceňují
lidé výstavy, koncerty a divadelní představe-
ní. Chuť by možná byla, sednout si do hlediště
a zaposlouchat se do krásné hudby, ale kdyby
ti muzikanti za to tolik nechtěli. Na kulturní
akce je tak někdy nahlíženo jako na zboží,
které vlastně nemá cenu. Kulturní zboží se
nedá strčit ani do mrazáku, ani do trouby, ani
do kamen. Naštěstí s podobně smýšlejícími
lidmi se já, nebo členové kulturní komise, ne-
setkáváme zas tak často, nicméně je horší, že

takto uvažuje stále více dětí. Divadelní před-

stavení = krabička cigaret.

A tak se přimlouvám. Dejte dětem větší

příležitost a možnost navštěvovat s vámi kul-

turní akce, které pořádá naše kulturní a infor-

mační centrum ve spolupráci s kulturní komisí

či základní školou. Nesnižujte v jejich očích

hodnotu – cenu – kulturního a uměleckého zá-

žitku, nechte děti kultivovat co nejdříve, dejte

jim víc příležitostí pohybovat se v místech,

která vyžadují chovat se vychovaně a slušně,

nechte na ně působit lidi, kteří něco dovedou a

mohou je motivovat ke kvalitnějšímu a šťast-

nějšímu životu.

A pokud zjistíte, že nemáte čas jít s dětmi

za kulturou a pro děti by byla akce vhodná,

pošlete je i samotné. Po městě také často běha-

jí bez „dozoru“ a zvládnou se o sebe postarat.

V tomto roce plánuji několik divadelních

zájezdů, koncerty populární i vážné hudby,

cestovatelské besedy, výstavy, letní řemeslné

dílny, projektové aktivity, kde se prolínají lidé

různého věku. Budu moc ráda, když na nich

potkám puberťáky, kteří před krabičkou ciga-

ret či drogou dali přednost kultuře. To určitě

má cenu… K.Jarolímková

Jakou cenu má kultura ?

INFORMACE Z REGIONU

Poetický večer s Rudolfem Pellarem
Ve středu l6. ledna 2008 v 17.00 hodin vystoupí v Nazaretu v Pod-

zámčí v Borovanech jako host pravidelných poetických večerů pan Ru-

dolf Pellar.

Pan Rudolf Pellar se narodil 28. 2. 1923. Začínal svou uměleckou
dráhu jako herec (herectví vystudoval v Brně). V průběhu let padesá-
tých a šedesátých let se jeho záběr postupně rozšiřoval o konferování,
hraní ve filmech a zpěv. Věnoval se americkým lidovým písním, ale
zpíval i původní české písničky s významnými tehdejšími orchestry.
Populární se tehdy stala například jeho píseň „Ajrovka červená“. Začal

také spolupracovat s Českým rozhlasem, kde vynikl a dodnes vyniká
jeho krásný a kultivovaný hlasový projev. „Díky“ normalizaci, kdy
měl zakázáno vystupovat v médiích, se o to více s manželkou věnovali
překladům děl klasické americké literatury (Salinger, Hemingway,
Faulkner, Albee). Začal také působit v komorním divadelním pořadu
„Šanson věc veřejná“ a přiblížil tak veřejnosti francouzské zpěváky
jako byl Brel, Brassens či Becaud. Dodnes můžeme slyšet jeho hlas
v mnoha rozhlasových hrách a pořadech.

Karel Filip

lednové pozvání do Kaplice
17. ledna, čtvrtek, od 19.00 hodin

LÍBÁNKY
aneb Láska ať jde k čertu

Dvojice bývalých manželů se po letech setkává při svatební
cestě se svými novými partnery…

Hrají: J. Langmajer, I. Jirešová (K. Issová),
M. Válková (J. Čvančarová),

J. Teplý ml. (K. Rímský).

Kulturní dům, předprodej 120,- Kč
tel.: 380 311 388

Podporujte místní ekonomiku !

Zveme vás na

vernisáž výstavy
o tom, jak rozvíjet trh s místními produkty:

„Podporujte místní ekonomiku“
14.1.2008, od 18.00 hod.,

přístavba radnice Borovany

V rámci vernisáže bude promítán filmový dokument
o tom,  jak Kuba přežila ropný zlom, aneb co možná

bude až energie „ubude“.
Výstava potrvá do konce ledna 2008.
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Určitě jsme se už potkali v našem městě,
má osoba a dva malý jezevčíci. Nejsou to oby-
čejní jezevčíci, jsou to dvě psí holky protřelé
světem výstav a soutěží.

Chtěla bych vás proto seznámit s mojí ma-
lou chovatelskou stanicí jezevčíků. Chovatel-
ská stanice CELESTE CASCATA , což je
v italském překladu – Modrý Vodopád, nám
byla přiznána v roce 2006, ale jezevčíky cho-
vám již 20 let.

Věnuji se chovu hladkosrstých jezevčíků
malých rázů, což je zmenšenina klasického
standardního jezevčíka.

Jelikož se aktivně věnuji se svými psy vý-
stavám a výcviku, chtěla bych se pochlubit
úspěchy, kterých jsme zatím dosáhli.

Jsme malá chovatelská stanice, a proto
máme jen dvě fenky.

Starší tříletá černá s pálením CANNI
VLAMA / Fanynka / a mladá roční červená
ALIEN TIFFANY MORAVIA / Eliška /.

S oběma fenkami jezdíme na výstavy psů u
nás i v zahraničí.

Starší CANNI VLAMA / Fanny / je již
chovná fena. Z jejích výstavních úspěchů mu-
sím napsat, že má splněny podmínky na
ČESKÉHO ŠAMPIONA a je čekatelem
SLOVENSKÉHO a RAKOUSKÉHO ŠAM-
PIONA a též čekatelem INTERŠAMPIONA.

Také se dva roky po sobě stala OBLAST-
NÍM VÍTĚZEM. Na rakouské mezinárodní
výstavě v Tullnu se kvalifikovala na
Crufts 2008, což je největší a nejprestiž-
nější výstava psů v Birminghamu v Ang-
lii. V rakouském Tullnu získala i titul
Bundessieger 2007.

Zatím dosažené výstavní výsledky Canni
Vlama

Velmi nadějná 1 x
Výborná 16 x
CAC CZ 6 x
Res. CAC CZ 1 x
CAC SK 1 x
CACA –Rakousko 2 x
CACIB 3 x
Res. CACIB 1 x
Letos dokončí Fanny svůj výstavní rok a

odchová svůj první vrh štěňat. Pejska si jako
budoucího ženicha budeme vybírat velmi peč-
livě, musí to být exteriérově úspěšný jedinec,
s dobrou povahou, ale i s výbornými lovecký-
mi vlastnostmi.

Fanny na podzim roku 2006 absolvovala
lovecké barvářské zkoušky v II.ceně. Díky je-
jím vynikajícím loveckým schopnostem, byla
vyhlášena jako nejlepší barvářka.z dvanácti
zúčastněných psů.

Jezevčík je lovecké plemeno a každý jedi-
nec musí splnit předepsané lovecké zkoušky,
aby se z něho stal chovný pes / fena.

Na podzim roku 2006 jsme si pořídili exte-
riérově velmi nadějnou fenku čistě červené
barvy ALIEN TIFFANY MORAVIA. Její
velmi výstavně úspěšní rodiče slibovali, že
z ní vyroste velmi krásný jezevčík.Mám veli-
kou radost, že se tomu tak stalo! Z Elišky vy-
rostla velmi drobná, ale překrásná fenka.

Na výstavy začala jezdit již jako štěně a domů
si vždy vezla ocenění nejvyšší a později i tituly a
posudky od rozhodčích, bez jediné chybičky.

Eliška je ČESKÁ JUNIORŠAMPIONKA,
čekatelka SLOVENSKÉHO ŠAMPIONA
KRÁSY MLADÝCH. Také ona, ale na mezi-

národní výstavě v Bratislavě se kvalifikovala
na světovou výstavu Crufts 2008. Také na
podzimní klubové výstavě v Praze získala ti-
tul: Klubový vítěz mladých 2007.

Na své první výstavě v třídě mladých, zís-
kala hodnocení Výborná 1, CAJC – čekatel ju-
nioršampiona CZ a posléze i titul nejvyšší
BOB – vítěz plemene.

O to víc si tohoto titulu vážím, že je z Klu-
bové výstavy jezevčíků, kde se vždy sejde ob-
rovská konkurence a vyhrát pro jednoho
jezevčíka, není vůbec jednoduché.A také to,
že tento titul získala Eli ve svých pouze osmi
měsících.

Zatím dosažené výstavní výsledky Alien
Tiffany Moravia:

Velmi nadějná 6 x
Výborná 8 x
CAJC  CZ 4 x
CAJC SK 2 x
BOB 1 x
Loveckých zkoušek se Elinka teprve zúčastní.
Jinak z jiných aktivit, bych chtěla připome-

nout projekt probíhající v ZŠ a ŠD – Zodpo-
vědný vztah dětí ke zvířatům – Můj pejsek.
Děti se seznamují formou besedy a kontaktu
s našimi jezevčíky o chovu psů a všechno zají-
mavé, co se toho týká.

Jinak pokud se chcete o nás dozvědět více,
můžete navštívit webové stránky naší chova-
telské stanice CELESTE CASCATA. Tam se
dozvíte mnoho o našich psech, výstavách,
zkouškách a plno zajímavých článků a foto-
grafií z jejich života.

www.ketyfa.webzdarma.cz
Jsem ráda, že jsem se s vámi mohla po-

dělit o naše úspěchy a možná příště napíšu
něco více.

Zdraví vás Vlasta Cepáková a jezevčí holky
od Modrého Vodopádu.

CELESTE CASCATA

Školka v Malém divadle
Za kulturou do Českých Budějovic se vydaly i děti ze školky se svý-

mi učitelkami. Ráno nás pan Milan Vicány autobusem TJ odvezl do
Českých Budějovic, kde jsme děti provedly po náměstí. Děti viděly
Samsonovu kašnu, radnici, štíty a průčelí domů s podloubím a Černou
věž. Poté jsme spěchali nejkratší cestou do Hradební ulice, kde na nás
v Malém divadle čekala pohádka Čert a kočka.

Malé děti se nejlépe učí prožitkovým způsobem – pamatují si to, co
prožily, co poznaly svými smysly, co svou aktivitou podpořily. Do děje
pohádky také zasáhly svou účastí na výzvu herců a divadelní pohádka
jistě zanechala v dětských myslích i srdíčkách vyrytou stopu.

Nazpět do školky jsme se vrátili právě k obědu. HE

Mateřská školka Nové Hrady děkuje
Poděkování za pomoc náleží pánům, kteří nám pomáhali ve školce

s vyklízením třídy při pokládání nového lina: Jiří Plouhar ml., Martin
Miškei, Miroslav Kodera, Martin Sremeňak. Jirka Plouhar nám ochot-
ně smontoval skříňku pro osobní věci dětí, bedýnku na hračky a kance-
lářské židle. Pan Tomáš Zeman dal dohromady židli a pan Luboš
Blafka holčičkám kuchyňku. Děkujeme!
Za naše sponzory považujeme a děkujeme:
Hasiči Údolí – darovali dětem hračky
ŽPSV a.s. – darovali fůru písku do pískovišť
Pila Jakule – darovali fošny na obrubník pískoviště
David Mráz – vyrobil a přimontoval obrubník na místo shnilého.
I malé pomoci si velmi ceníme a děkujeme, Vaše školka.
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Jak jsme strávili vánoční čas ve Školní družině „U Klouzajícího sluníčka“

Mikulášská nadílka v ŠD

Na první adventní neděli jsme si zazpívali u Vánočního stromu na náměstí

Bohatá nadílka v I.odd.ŠD a poděkování Ježíškovi Při řezbářském předvánočním týdnu vyrobily děti s řezbářem Janem krásný betlem

Broučci v akci na Vánoční besídce Pásmo vánočních písní a básní našich prvňáčků pod vedením paní vychova-
telky Procházkové

A společné rolničky, rolničky na Vánoční besídce v kiněZpívání s kytarou na Vánoční besídce pod vedením paní vychovatelky Cepákové
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Milá maminko, milý taťko!
Zas jedny Vánoce za námi ! Bohužel pro

nás děti, úleva a vydechnutí pro Vás dospělé.
Vy to máte asi složitější, na Vás leží veškerá
příprava – pečení cukroví, poradit Ježíškovi,
aby vybral ty správné dárky…

Tak, máte to za sebou a můžeme společně
přivítat nový rok 2008 a spolu s ním na svá
bedra „navalit“ novoroční předsevzetí. Pro nás
děcka zcela samozřejmá – dobré známky, ve
škole, nezlobit rodiče ani učitele, pomáhat, ne-
odmlouvat…atd. No, po pravdě řečeno, jde
z toho až hlava kolem. A tak jsme se my děti
rozhodly předložit zase Vám nějaké návrhy
dospěláckých novoročních předsevzetí.

Co kdybyste milí rodičové zkusili přij-
mout takový malý rodičovský slib následu-
jícího znění.

My, taťkové a mamky, se zavazujeme:

Zrušit hádky a nahradit je vzájemným vy-
světlováním a hledáním kompromisů.

Přetvářku nahradit za upřímnost (stejně
všechno prokoukneme).

Měřit stejným metrem starším i mladším
sourozencům. Proč by starší měl stále ustupo-
vat ? Ať se mlaďoch učí převzít zodpovědnost
za svoje činy !

Neodhánějte nás, když máme chuť se maz-
lit a jsme sdílní, klidně tu teplou véču vymění-
me za pěknou chvilku s vámi.

Věřte nám, prosím, nepodezírejte zbyteč-
ně. Pozvedněte nás na své kamarády a partne-
ry, uvidíte, že to dokážeme a budete mít z nás
jen samou radost. Jsme mladí a nezkušení, ale
ne hloupí. Vaše děti.

MŮJ PEJSEK – 26.11.2007
Již potřetí proběhl ve školní družině školní projekt  - Můj pejsek.
V dnešní době, kdy v novinách a v televizi slyšíme mnoho negativ-

ních zpráv o týrání zvířat, byl kontakt s jezevčíky z mé chovatelské sta-
nice CELESTE CASCATA a beseda krásným zážitkem pro všechny
děti.

Děti se velmi těšily na naše malé jezevčíky.A protože jsem již loni o
tomto projektu napsala článeček, podívejte se na fotografie, které hovo-
ří za všechno!

Děti si holky pohladily, všechno si prohlédly, na všechno se vyptaly
a ten kousek času si prožily co nejlépe v naší milé společnosti.

Fenky Fanynka a Eliška se předvedly s chutí a klidně, ony to ani ji-
nak neumí.

A já jim i dětem děkuji za jejich velikou trpělivost.
Nakonec si všechny děti nakreslily obrázek pejska a jejich krásné

výtvory jsme si vystavili.
Vlasta Cepáková – vychovatelka ŠD

Seniorklub v závěru roku
V pátek 28.12.2007 uspořádal Seniorklub Nové Hrady v Koželužně

svoji výroční členskou schůzi. Této akce se zúčastnili téměř všichni
členové a myslíme, že se všichni přítomní  dobře bavili.

V úvodu nás přišel pozdravit starosta města V.Hokr a strávil s námi
téměř dvě hodiny příjemným povídáním. K poslechu i tanci hrál pan Jo-
sef Vochoska st., kterému tímto moc děkujeme. Dále děkujeme i našim
významným sponzorům, manželům Šnokhausovým , za poskytnutí ob-
čerstvení a firmě Dobrá Voda, která dodala několik balíků vody.

Děkujeme všem zúčastněným za pěknou atmosféru při setkání v zá-
věru roku a přejeme do celého nového roku hodně zdraví a pohody.

Výbor Seniorklubu

Zveme vás na

Novohradský masopust,
který se koná

ve dnech 2.2. - 3.2.2007
v Nových Hradech.

Program:

Sobota 2.2.2008

od 8.00 hod. - koledy Mládenecká a Slaměná městem,

od 19.00 hod. - taneční zábava v hotelu Máj,
hraje Hyalit a Šumavská pětka,

vstupné 70,-Kč, masky zdarma.

Neděle 3.2.2008

od 9.00 hod. - koledy městem,

kolem 16.00 hod.- setkání obou koled na Náměstí Republiky,
pohřbení Masopusta.

Novohradská univerzitní kolej, o. s.
ve spolupráci s AUC Nové Hrady

pořádá dne

9. února 2008, v 19 hodin
na Zámku v Nových Hradech

V. zámecký ples

Všichni jste srdečně zváni

Vstupenky je možné objednat
u Marcely Pokorné

na telefonním čísle 777 729 585 nebo
na emailu pokorna@greentech.cz
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Vážení přátelé,
ve 33. koncertní sezoně Kruhu přátel hud-

by při Základní umělecké škole v Trhových
Svinech Vám předkládáme nabídku koncertů
komorní hudby. Jsme přesvědčeni, že koncer-
ty Vás svou pestrostí a kvalitou plně uspokojí.

Novou sezonu jsem zahájili v předvánoč-
ním čase koncertem mladého českého vokál-
ního souboru GENTLEMEN SINGERS, který
patří k unikátním souborům na české hudební
scéně.

Klavírista, skladatel, improvizátor – to je
stručná charakteristika uměleckého zaměře-
ní profesora pražské konzervatoře JIŘÍHO
PAZOURA. Zejména jeho VEČERY KLAVÍRNÍ
IMPROVIZACE, do kterých vstupují i poslucha-
či, si získávají svojí dynamikou spontánností a
rozmanitostí velkou popularitu jak doma, tak i
v zahraničí.

RENESANČNÍ ZPĚVY A TANCE – tak
nazval program dalšího večera umělecký ve-
doucí souboru CHAIRÉ Příbram Josef Krček.
Soubor Chairé (řecké slovo „chairé“ znamená
radost) začal oživovat anonymní lidovou pí-
seň české a evropské gotiky, renesance, baro-
ka a klasicizmu. Zároveň nastudoval program
českých a evropských koled, písně ročního ko-
loběhu a renesanční tance. Vystupuje společně
se souborem historických tanců FIORETTO
z Českého Krumlova, dalšími soubory a herci
v různých pořadech.

SOUBOR PRAŽSKÝCH TRUBAČŮ se
zakladatelem a uměleckým vedoucím JOSE-
FEM SVEJKOVSKÝM hraje ve složení
4 trubky, lesní roh, 3 trombony a barokní tym-
pány. Neustálým vyhledáváním a studiem
nové literatury si soubor do dnešních dnů
značně rozšířil repertoár od renesance po sou-
časnost, jehož provádění přináší posluchačům
zcela nevšední zážitky.

INSTRUMENTAL TANDEM tvoří kyta-
rista LIBOR JANEČEK a akordeonista PETR
ZÁMEČNÍK. Instrumental Tandem vznikl
v roce 1993. Od tohoto roku koncertuje po celé
České republice na komorních koncertech, hu-
debních festivalech, vernisážích apod. Reper-
toár koncertního dua zahrnuje především
skladby Argentince Astora Piazzolly a jihoa-
merickou hudbu, soudobou českou hudbu, ale
i hudbu klasickou a romantickou.

Zástupcem mladých umělců je v této sezo-
ně violoncellistka DOMINIKA HOŠKOVÁ,
absolutní vítěz soutěže YAMAHA 2004.
Úspěšně se účastnila řady soutěží a festivalů
doma i v zahraničí. V roce 2006 byla nomino-
vána na Prémiovou listinu Českého hudebního
fondu pro nejlepší mladé interprety. V roce
2007 absolvovala půlroční stáž na Konzerva-
toři v Paříži a kurzy v Izraeli. Vystoupí společ-
ně s klavíristkou ESTER GODOVSKOU.

STAMICOVO KVARTETO bylo založe-
no v roce 1985. Protože oba původní houslisté

pocházeli z Havlíčkova Brodu, zvolili do ná-
zvu kvarteta tamějšího rodáka Jana Václava
Stamice. V současné době patří soubor mezi
přední česká kvarteta. Stamicovci jsou častý-
mi hosty mezinárodních festivalů a koncertní
kalendář posledních let zahrnuje vystoupení
v Evropě, Japonsku, Indonésii, na Tchaj–wanu,
v Kanadě, Mexiku, USA, Izraeli.

Vážení přátelé,

rádi bychom se s Vámi podělili o vše, co
jsme pro Vás v nastávající koncertní sezoně
připravili. Přiveďte na koncerty své přátele a
známé, kteří mají zájem o dobrou hudbu v ži-
vém provedení. Rádi přivítáme další zájemce
z řad žáků ZUŠ, jejich rodiče, a to nejen z Tr-
hových Svinů, ale i ze všech poboček školy.
Doporučujeme využít možnosti předplatného
na nabízené koncerty.

Za pravidelné finanční příspěvky Sdru-
žení Růže, které pomáhají v Trhových Svi-
nech udržet dlouholetou hudební tradici,
srdečně děkujeme.

Vážení a milí přátelé, těšíme se s Vámi
na setkání na jednotlivých koncertech a přeje-
me Vám co nejvíce uměleckých zážitků, ra-
dosti a pohody z poslechu krásné hudby.

Výbor KPH

Adventní dobročinný trh
V neděli 9. prosince proběhly v novohrad-

ském klášteře dobročinné adventní trhy, při
kterých si návštěvníci kláštera mohli koupit
vánoční dárky nebo si je přímo v tvořivých díl-
nách vyrobit. Letošní trhy byly oživené pří-
tomností více než padesáti studentů Jihočeské
univerzity, kteří u nás absolvovali adventní
duchovní obnovu. Návštěvníci si mohli nejen
vyrobit dárky v nejrůznějších tvořivých díl-
nách, ale též koupit dětskou či duchovní litera-
turu, zahřát se punčem a čajem, ochutnat
štrůdly od farnic z Nových Hradů a z Horní
Stropnice nebo si poslechnout koncert žáků
místní ZUŠ. Výtěžek z adventních dobročin-
ných trhů dosáhl 3.054 korun a bude věnován
jako úvodní vklad ke tříkrálové sbírce. Za to
díky všem návštěvníkům, klášterní kuchyni za
výtečný punč, farnicím za napečení štrúdlů a
všem dobrovolníkům, kteří se o zdárný průběh
zasloužili. M. Navrátil

Tříkrálová sbírka
v Nových Hradech

V neděli 6. ledna 2008 se po 13 hod. v No-
vých Hradech, Údolí, Byňově a nově i Jakuli
rozejdou skupinky tříkrálových koledníků, kte-
ří zazpívají koledu, popřejí vše dobré do Nové-
ho roku a poprosí o dary pro potřebné. Při
letošním koledování budou myslet na děti
v dětském domově v Kamenici nad Lipou, kte-
rý je využije na vybavení tzv. rodinných buněk,
a organizaci Hnutí pro život, která se zabývá
ochranou lidského života. Na setkání s Vámi se
těší Vaši malí i velcí tříkráloví koledníci.
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Malé ohlédnutí a poděkování

Haasse, S.Hella:
Páni čajových plantáží Rodinná sága
Román o osudech nizozemských osadníků
v Indonésii na přelomu 19. a 20.stol. Mladý
Holanďan Rudolf Kerkhoven přijíždí po studi-
ích na vysoké škole za rodiči a přáteli na Jávu,
ožení se tu a prožije v tomto exotickém pros-
tředí celý život. Vylíčení pestrých románo-
vých postav je inspirováno jednak autorčinými
vlastními zážitky,jednak bohatým rodinným archi-
vem. Významná holandská spisova telka poutavě
zobrazila nádheru divoké tropické přírody a ro-
mantiku domorodého i přistěhovaleckého svě-
ta bývalé Nizozemské Indie.

Vejvoda Jaroslav: Smrtihlav v lázních
Napínavý příběh zakotvený v realitě, jehož
vražedné drama roste ze současné východozá-

padní migrace ve specificky karlovarské reali-
tě ruských heren a rozvijí se v rámci evropské
lázeňské kultury, ozvláštněné bohatými ději-
nami města se stále ještě nezpracovanou tota-
litní minulostí.

Lenková Jitka, Václav Pavlík:
Nejdůležitější bitvy v českých dějinách
Český stát byl pro svou výhodnou polohu v sa-
mém srdci Evropy vždy středem mocenských
zájmů a stal se dějištěm mnoha významných
světových událostí. Chronologický přehled
nejdůležitějších bitev našich dějin nabízí
v přehledných kapitolách nejnovější informa-
ce o účastnících bojů a jejich taktikách,
o historicko-politickém pozadí a výsledcích
válečných střetů na našem území.

Gardner Lisa: Smrtící samota
Životy Bobbyho a Catherine se proťaly v oka-
mžiku násilí, ale nyní je spojuje vášeň poutem
daleko hlubším a nebezpečnějším. A vrah
spřádá síť zla, jež je tak rafinovaná, že přichá-
zející smrt člověk nerozpozná, dokud není za-
hnán do rohu, dokud není bezmocný a sám.

Moravcová Jana: Pinč baskervilský
Někdejší student ze zvědavosti navštíví místo,
kde kdysi v internátu prožil jeden bláznivý
školní rok. Zdá se však, že vila na návrat ně-
kdejšího studenta potměšile čekala, aby ho za-
pletla do sítě, v níž hrají svou podivnou roli
všichni její současní obyvatelé: od zvláštní
dvojice pána a paní domu až po mladého
muže, který je přesvědčen, že všechny pře-
chytračí....

Šťastný Nový rok přeji všem našim čtenářům,
knihovnice Jaroslava Janošková

Letošní Mikulášsko – andělsko – čertovské setkání bylo oproti předchozím ro-
kům trochu rozšířené. Důvodem byl fakt, že oslava sv.Mikuláše v kostele byla po-
sunuta až na 6.12., a tak jsme si připravili program na dřívější hodinu
především pro ty, kteří byli zvyklí vyrazit za Mikulášem už na pátou hodinu. I le-
tos se hlavního čertovského úkolu ujal Tomáš Horalica, kterému přišli pomoci
jak jeho vrstevníci, tak i čertovská omladina. S odpovědností a spolehlivostí ne-
zůstala pozadu ani andělská stvoření a sv.Mikuláš. A také pozorné děti, které
nedopustily odvedení hříšníka do pekel.

Tradičním zpíváním u Vánočního stromu a zapálením první svíce na adventním
věnci byl v našem městě zahájen předvánoční čas. Bez koled a vánočních písní
si mnozí z nás ty opravdové vánoční chvíli nedovedeme představit a to je dobře.

Poslední adventní neděle měla ukrátit čas především dětem, které už netrpěli-
vě Ježíška vyhlížely. A tak jako k Vánocům patří koledy, stejně tak k nim patří
i zvoneček, jehož zvonění má vždy o vánocích nádech tajemna a očekávání.
Snad se tedy podařilo při Zvonkovém průvodu, zvonění a za zvuků Zámecké-
ho tria navodit trochu toho kouzelného pocitu a zvědavosti, jakýpak ten Ježí-
šek k nám letos zavítá.

Milí čtenáři Novohradského zpravodaje, než začnete s plnou vervou
plnit svá novoroční předsevzetí a zaznamenávat do nepopsaných kalen-
dářů nové pracovní úkoly, ještě si na chvíli připomeňte tu předvánoční,
vánoční a silvestrovskou pohodu a náladu. Tedy pokud se vám ji podařilo
vytvořit a udržet až do Nového roku a nepřišli jste při tom o poslední
zbytky svých sil roku 2007. K připomenutí nálady vám pomohou foto-
grafie, které jsou otištěny na některých stránkách lednového zpravodaje.

K tomu, aby byl ten poslední měsíc v roce o něco krásnější a svátečnější se
přičinilo nemálo institucí a především lidí z našeho města. Pro naše Kulturní a
informační centrum N. Hrady byli nepostradatelní především lidé z kulturní
komise, kteří se podíleli jednak na přípravách adventních a vánočních akcí, a
pak je i pomáhali zajišťovat organizačně. Těmi, kteří si v prosinci ukrojili ze
svého volného času ve prospěch ostatních, byli S.Kovářová, I. Scheinerrová,
M. Dvořáková, L. Kopřiva ml., T. Rolínek, J. Brácha, P. Michale, L. Hofr a
starosta města. A pak ještě dobrovolníci, kteří již s naším KIC spolupracují
pravidelně, a to A. Badošková a členky Seniorklubu, T. Horalica, Z. Horalico-
vá, Josef Hriňa, Jan Hriňa, J. Ludvík, andělská družina i čertovská chasa,
J. Kollmann, J. Kollmannová, R.Vrobel, D. Kollmann, SDH Údolí a Nové
Hrady. Všem děkuji za dobrou vůli a potřebnou pomoc.

Dále pak děkuji za spolupráci na programu novohradskému klášte-
ru, AUC N. Hrady, Školní družině a ZŠ N. Hrady, panu K. Vlčkovi,
Novohradskému smíšenému sboru, zaměstnancům Technických slu-
žeb města a Městského úřadu N. Hrady, společnosti Rožmberk, Státní-
mu hradu N. Hrady a  místním živnostníkům.

Za KIC Nové Hrady K.Jarolímková

Okénko do knihovny
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KIC Nové Hrady vás zve na

„Podvečerní
cestovatelskou inspiraci“

Karel Stýblo
a Nový Zéland

na kole i pěšky

čtvrtek 17.1.2008,
18.00 hod., Koželužna
Zveme vás na setkání s cestovatelem,
který strávil dva měsíce putováním
po obou hlavních novozélandských

ostrovech. Podělí se s vámi o zážitky
a zajímavosti z cest, dozvíte se
o maorské kultuře, o problému
s bývalou izolovaností Nového

Zélandu, o nezvratných změnách
v přírodě  po příchodu lidí,
o fenoménu jménem Kiwi.

Karel Stýblo rovněž představí svoji
knihu Aotearoa (cestopis), která vyšla
v loňském roce a zaznamenává jeho

pobyt na Novém Zélandu.

Pozvánka na akce Kulturního
a informačního centra Nové Hrady

Vážení čtenáři novohradského zpravodaje,
příznivci pěkných filmů, milovníci vážné hud-
by, dechovky a všichni ti, kteří si občas potře-
bují odpočinout od práce a vnímat svět
prostřednictvím tónů, obrazů a srdci příjem-
ných prožitků… nahlédněte do stručné nabíd-
ky kulturního kalendáře na rok 2008.

I v tomto roce budete mít příležitost navště-
vovat různé kulturní akce v našem městě ane-
bo využít příležitosti zájezdů na divadelní
představení nebo koncerty. Už v období ledna
až dubna je jich hned několik, podrobnou na-
bídku najdete v tomto čísle NZ. Výhodou je,
že tyto zájezdy pořádáme ve spolupráci s dal-
šími Kulturními centry z okolí, a tak je malá
pravděpodobnost, že by se některý nemohl
uskutečnit z důvodu malého zájmu. Z dosa-
vadní zkušenosti je to spíš naopak a tak raději
neodkládejte zarezervování vstupenek až na
poslední chvíli.

Mezi hlavní a rozsáhlejší akce roku bude
patřit především 30.ročník Novohradské číše,
tématické víkendy při otevírání a zavírání
hlavní turistické sezony a rádi bychom pokra-
čovali v tradici červencového mezinárodního
hudebního festivalu. Do našeho města by měli
zavítat i někteří zpěváci a kapely, a to s ohle-

dem na různé věkové a zájmové skupiny. Měl
by to být například Pavel Novák s kapelou,
písničkář Oldřich Janota, kapela Kamelot, Ka-
mil Střihavka se svou skupinou, Hana a Petr
Ulrychovi a Javory.

V letních měsících bychom rádi opět vy-
užili prostory hradního nádvoří k divadelním
představením malých forem a také trochu hu-
debně oživili novohradské náměstí prostřed-
nictvím hudebních podvečerů u kašny.

Opuštěná a nevyužitá by rovněž neměla
být ani Koželužna, ve které si přijdou na své
lidé a děti s tvůrčí potřebou. V létě bychom
rádi pokračovali v řezbářské dílně a k tomu
uvažujeme o dalších výtvarných technikách,
které by mohly zaujmout. V průběhu roku pak
ještě budete moci navštívit k Koželužně klu-
bové pořady, například setkání s cestovatel-
skou tématikou nebo besedy se spisovateli.

Zapomenout nesmíme ani na naše kino, do
kterého by mělo letos přijít poměrně dost pre-
miér českých filmů, a tak doufáme, že volných
sedadel v sále bude co nejméně.

Krásný a kulturní rok 2008 vám všem přejí
zaměstnanci  novohradského KIC.

K.Jarolímková

Předprodej vstupenek na

muzikál Angelika
24.2.2008

Zarezervované vstupenky
v ceně 930,-Kč (včetně dopravy)
lze uhradit na KIC Nové Hrady

v lednu 2008.

P o z v á n k a a p ř e d p r o d e j :

22.1.2008, 19.30 hod.,
KD Trhové Sviny

Koncert sestavený z největších hitů
za dobu celé její kariéry.

Doprovázet ji bude devítičlenný
orchestr SEPTET PLUS a vokální

duo FRESH.
Vstupenky 300,-Kč

(včetně předběžné ceny dopravy)
Odjezd autobusu v 18.30 hod.

z autobusového nádraží.

KIC Nové Hrady pořádá
divadelní zájezdy do Prahy:

STAVOVSKÉ  DIVADLO

Balet  „Šípková Růženka“

30.3.2008, dopolední představení
Vstupenky (včetně dopravy):

400,- a 600,-Kč

NÁRODNÍ  DIVADLO
Opera „ Hubička“

6.4.2008, odpolední představení
Vstupenky (včetně dopravy): 750,-Kč

Rezervace vstupenek u K.Jarolímkové,
tel. 386 362 195, 602 150 208

P o z v á n k a a p ř e d p r o d e j :

19.2.2008, 18.00 hod.,
Kinosál Nové Hrady

Koncert sestavený z hitů minulých let
i ze současného repertoáru.

Vstupenky 150,-Kč

Předprodej vstupenek do 31.1.2008:
100,-Kč (senioři poloviční cena)

KIC N.Hrady , K.Jarolímková,
tel.386 362 195, 602 150 208

Nová informační služba
KIC Nové Hrady

Máte zájem o zasílání tipů na kulturní
a společenské akce v Nových Hradech
e-mailovou poštou?

Pokud ano, stačí se ozvat na adresu
kic@novehrady.cz.

Zároveň připomínáme, že již existuje
zasílání textu z hlášení místního rozhlasu
e-mailovou poštou.

Pokud máte zájem i o tuto službu, stačí
se ozvat na martinak@novehrady.cz

Podrobnosti o službách KIC Nové Hrady
dostanete rovněž na telefonu 386 362 195

Kulturní a informační centrum Nové
Hrady zve na koncert

MARIE  ROTTROVÁ
a HOSTÉ

Kulturní a informační centrum Nové
Hrady zve na koncert

PAVEL  NOVÁK
a KAPELA
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středa 2.1. od 20.00 hod.

� SUPERBAD
Autoři scénáře filmu Superbed S.Rogen a
E.Goldberk se dle vlastních slov pokusili za-
chytit skutečné problémy a skutečnou mluvu
amerických žáků a studentů. Hlavními hrdiny
jsou tři mladíci, kteří by si rádi a podle svých
představ užili na plánovaném večírku, ale
díky okolnostem musí před tím projít nejed-
ním „dobrodružstvím“.
anglicky, české titulky, 113 min.,
přístupné od 15 let, vstupné 55 Kč

sobota 5.1. od 20.00 hod.

� ZBOUCHNUTÁ
Snímek popisuje zábavnou formou zapeklitou
situaci okolo nechtěného a naprosto nevhod-
ného otěhotnění. Allison je půvabná a ctižá-
dostivá televizní moderátorka, Ben je poněkud
jednoduchý a líný mladý muž. Jednoho dne na
sebe tihle dva lidé z různých světů narazí
v klubu, opijí se a pomilují. Za osm týdnů po
této události začíná příběh sbližování dvojice,
která by se za normálních okolností nikdy do-
hromady nedala…
anglicky, české titulky, 129 min.,
přístupný od 15 let, vstupné5 5 Kč

středa 9.1. od 20.00 hod.

� KOUZELNÁ ROMANCE
Film o pohádkové princezně z minulosti, kte-
rou zlá královna přemístí do současnosti, je
spojením klasické pohádky s příběhem z mo-
derního New Yorku. Záhy poté, co se princez-
na Giselle octne v naší době, je po setkání
s pohledným právníkem nucena měnit své ná-
zory na život a lásku. Může ve skutečném svě-
tě přežít pohádková láska ?
Hrají Amy Adams, Susan Sarandon, Patrick
Dempsey
český dabing, 108 min.,
mládeži přístupný, vstupné 55 Kč

sobota 12.1. od 20.00 hod.

� IMPORT/EXPORT
Známý rakouský dokumentarista Ulrich Seidl
i ve svém druhém hraném filmu používá způ-
sob zachycení reality, jenž je vlastní právě do-
kumentu. Násobí tím syrovost paralelních
příběhů dvou mladých lidí – zdravotní sestry
Olgy, která se z Ukrajiny dostává za kamarád-
kou do Vídně a mladíka Pauliho, který zatím
proplouvá životem s „odřenýma ušima“ a jede
opačným směrem. Ačkoli se protagonisté ni-
kdy nesetkají, spojuje je společný úděl jakési
vykořeněnosti a mizerné existence. U.Saidl se
podobně jako v Psích dnech nezříká naturaliz-
mu ani sledování velmi intimních věcí, odha-
luje drsné ponižování lidské důstojnosti a
přináší otevřené sexuální scény z různých
prostředí.

české titulky, 135 min.,
přístupný od 15 let,  vstupné 55 Kč

středa 16.1. od 20.00 hod.

� HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
Robert Redford se po sedmi letech vrátil k fil-
mové režii zatím nejotevřenějším politickým
snímkem své režijní kariéry. Hrdinové a zba-
bělci mají podobu komorního dramatu, jehož
tři segmenty se odehrávají zároveň (byť v růz-
ných časových pásmech) na třech místech: ve
Washingtonu, v Kalifornii a v Afghanistánu.
Rozhovory šesti modelových postav Redfor-
dovi slouží k „názorné“ kritice způsobu, ja-
kým americká vláda vede válku proti
terorismu. V hlavních rolích Robert Redford,
Meryl Streepová, Tom Cruise.
anglicky, české titulky, 92 min.,
přístupný od 12 let, vstupné 55 Kč

sobota 19.1. od 20.00 hod.

� VENUŠE
Hrdiny příběhu jsou dva starší herci a přátelé,
kterým je hodně přes sedmdesát a kteří se sna-
ží i v tomto věku neztrácet humor a nadhled.
Jejich zavedený způsob života změní mladič-
ká Jessie, příbuzná jednoho z nich, a ačkoli je
drzá, nevzdělaná a odmítavá, okouzlí Maurice
(Peter O´Toole) , který snad nikdy v životě ne-
odolal své vášni a touze, a ani k stáru se ne-
změnil. Muž je přitahován jejím mládím a
tráví s ní hodně času. Nevadí mu, že jej Jessie
využívá, je vděčný za její přítomnost, pro něj
je Venuší z obraz Diega Velazqueze. Jessii
setkání se starým hercem po počátečním od-
poru a nechuti ke stáří přiměje ke změně po-
stoje vůči světu. Herecký koncert Petera
O´Toolea, který zmizí z plátna až se smrtí své
filmové postavy.
anglicky, české titulky, 95 min.,
přístupný od 12 let, vstupné 55 Kč

středa 23.1. od 13.45 a 17.00 hodin

� PAN VČELKA
Protože jsme všichni vyrůstali s Včelkou Má-
jou, víme o tomhle sympatickém a pichlavém
hmyzu svoje. Zdaleka ne ale všechno, o čemž
nás přesvědčí Barry B. Benson, který, co se
neposednosti týče, strčí Máju do kapsy i s Vilí-
kem. Nekorunovaný král animovaných pohá-
dek, studio DreamWorks, se spojilo se
slavným komikem Jerrym Seinfeldem, a spo-
lečně vás zavedou do zábavného světa, ve kte-
rém to hučí jako v úlu.
český dabing, 86 min.,
přístupný od 0 let,vstupné 40 Kč

středa 23.1. 20.00 hod.

� TĚSNĚ VEDLE
Až na svatební cestě Eddie zjistil, že našel tu
pravou. Dotyčná dáma ale bohužel nebyla

jeho novomanželka. Bratři Bobby a Peter
Farrellyové, mistři svérázného humoru, který
nerespektuje žádná tabu, stvořili další origi-
nální komedii plnou omylů - Těsně vedle.
Eddiemu (Ben Stiller) je čtyřicet a už pěkných
pár let odolává atakům vlastního otce a nejlep-
šího kámoše, kteří ho usilovně tlačí do ženění.
Ne že by Eddie neměl dostatek příležitostí, jenže
každá z jeho dosavadních známostí měla něja-
kou “zásadní” chybu. Vzhledem k tomu, že i on
začíná pociťovat, že mu ujíždí vlak, zapomene
na ostražitost a svůj nejnovější objev, blonďatou
ekoložku Lilu (Malin Akerman), požádá o ruku,
aniž si ji oťuká a najde nějaké ty vady na kráse.
V hlavní roli populární komik Ben Stiller.

anglicky, české titulky, 115 min.,
přístupný od 12 let, vstupné 55 Kč

sobota 26.1. 20.00 hod.

� ŠŤASTNÉ MÍLE

Když na australském pobřeží přistane indoné-
ská rybářská loď s pasažéry z Kambodže a Irá-
ku, začíná putování ilegálních přistěhovalců
do vysněného města Perth. Oklamáni falešný-
mi sliby ocitají se uprchlíci na kraji pouště,
300 kilometrů od nejbližšího města…

české titulky, 105 min.,
přístupný od 12 let, vstupné 55 Kč

středa 30.1. 20.00 hod.

� KRÁLOVNA ALŽBĚTA:
ZLATÝ VĚK

Film zachycuje titulní postavu jako sebevědo-
mou, vzdělanou a odpovědnou vládkyni, uvě-
domující si , co všechno musí pro své životní
poslání v zájmu země obětovat. A také jako
náladovou a někdy despotickou ženu, toužící
po lásce.Kromě politického či mocenského
konfliktu se autoři snímku soustřeďují na in-
timní vztahy mezi tehdy dvaapadesátiletou
královnou, její oblíbenou dvorní dámou a
chráněnkou Bess a mořeplavcem, korzárem a
básníkem Sirem Waltrem Raleighem. V hlav-
ních rolích Cate Blanchettová a Geoffrey
Rush.

české titulky, 115 min.,
přístupný od 12 let, vstupné 55 Kč

FILMOVÝ  KALENDÁŘ
KINA ČESKÝ DŮM – Nové Hrady – Leden 2008

Únor
Vášeň a cit, Kurz negativního myšlení,
Chyťte doktora, Poslední plavky, Once,
O život

Březen
Across the Universe, Alvin a Chipmunkové,
Občan Havel

Duben
Na vlastní nebezpečí, Síla srdce,
Svatba na bitevním poli, Nejkrásnější hádanka

Kino-připravuje
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South Cup soutěž družstev v karate
Stříbrná medaile pro Novohradský tým
V sobotu 15.12. 2007 se sjelo do Českých

Budějovic pře sto závodníků z celé ČR, aby si
v soutěži tříčlenných družstev změřili své síly
v disciplínách kata a kumite. Mezi týmy byl
reprezentační výběr z Baníku Příbram, Hodo-
nína nebo Sport Unionu Ústí nad Labem, tak-
že hned od začátku bylo jasné, že tento závod
nebude jednoduché projít k dobrému umístění.

V soutěži kata tým jsme neměli nominova-
né družstvo, ale v soutěži kumite bylo druž-
stvo, které se na tyto závody dobře připravilo.
Zkušené závodníky Tomáše Hermanna a La-
dislava Bártu doplnil třetí člen Ondra Podhora,

který ač soutěžil na předcházejícím Krajském
přeboru v kumite poprvé, tak již dokázal vy-
bojovat 3. místo. Před závodem byla krátká
taktická porada členů týmu s trenérem Marti-
nem Hermannem a Vaškem Křivanem, který
naše družstvo během bojů “koučoval“ a dával
závodníkům potřebné rady v zápase. Upřímně
nikdo nepředpokládal, že můžeme získat me-
dailovou pozici, ale nevzdávali jsme to a tým
byl odhodlaný udělat maximum. Do bojů o
medaile nastoupilo celkem 35 týmů. Naši bor-
ci soutěžili v kategorii starší žáci, kde proti
sobě nastupovalo postupně osm družstev.

Tento závod se již čtvrtým rokem konal
v krásném prostředí areálu TIP SPORT
ARÉNY v Liberci, který má halu vybavenou
nejmodernějším nářadím i pružnou podlahou
na prostná. Rovněž ubytování a stravování je
přímo v areálu komplexu.

V kategorii do 69 roků byl závod vyrovna-
ný až do konce. Závodníci Německa výborně
skákali přeskok, kde vítěz této disciplíny před-
vedl přemet přes 120 cm vysokého koně, což
je v 69 letech skvělé, a dostal se tak do vedení
s 9,75 b. v soutěži.

Mě potkala jediná smůla v prostných, kdy
jsem v akrobatické řadě vyšlápl z prostoru ko-
berce a tím mi srazili porotci 0,2 bodu. I tak
výsledná známka 9,70 b. byla vysoká. Němec-
ký závodník získal 9,80 b. a zvýšil vedení na
0,15 bodu. Na kruzích jsem byl první se znám-
kou 9,70 b.

Nakonec čekala „královna nářadí“, hrazda,
která byla v hale nezvykle vysoko postavená
(téměř 3 m) z toho důvodu, že v dopoledních
hodinách zde měli přebory junioři a při prová-
dění dvojných salt je vysoko postavená hrazda
nezbytná. Závodníci Německa cvičili jen na
nízké hrazdě, která byla také k dispozici.
S. Bauer získal 9,70 bodů, tak nezbylo než ris-

kovat. Měl jsem štěstí a za veletočovou sesta-
vu s 10 prvky jsem dostal 9,85 bodů a dotáhl se
bodově na vedoucího závodníka. Nakonec
jsme se podělili o 1. místo v celkovém pořadí
oba. Tento závodník je mým vzorem. Po překo-
nané rakovině dokázal, že při silné vůli, je ve
sportu možné překonat i tak těžký osud. Je také
dobrý kamarád, oblíbený u všech závodníků.

Na Liberecké závody se přijelo podívat ně-
kolik bývalých osobností tohoto sportu, někte-
ří i v roli rozhodčích. Přijel také můj bývalý
trenér z ligového družstva OLYMPIE DEČÍN,
v kterém jsem startoval v letech 1972-1982.
Myslím, že právě jeho přítomnost mi nejvíce
pomohla.

Po vyhlášení výsledků závodu jsme od ně-
meckých závodníků dostali pozvání a rozpis
na závody do Lipska, které se budou konat
3.5.2008. Jestli vydrží zdraví, tak určitě všich-
ni přijedeme.

Musím touto cestou poděkovat všem, kteří
mi pomáhají i drží palce- Městu Nové Hrady,
TJ N.Hrady a také naší doktorce Nataše Náva-
rové, která mě zbavila bolesti kloubů a bez je-
jíž pomoci bych těžko mohl startovat.

R.Rusiňák
Ocenění sportovních úspěchů R. Rusiňáka při Setká-
ní seniorů 15.12.2007

Mezinárodní Veteraniáda ve sportovní
gymnastice v Liberci 10.11.2007

SK Byňov
oddíl stolního tenisu pořádá:

Turnaj ve stolním tenisu
pro veřejnost

v sobotu 19.1.2008,
od 9.00 hodin

na Jakuli v areálu ŽPSV

Zúčastnit se mohou všichni
neregistrovaní zájemci o stolní tenis.

Všechny zájemce srdečně zvou
členové SK Byňov

pokračování na str. 19
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V prvním kole dokázali porazit družstvo TJ
Č.Budějovice „B“, poté zvítězili nad týmem
z Volar. Tvrdým oříškem byl pro naše bojov-
níky ostřílený tým z Baníku Příbram, který po
náročných soubojích dokázali porazit 2:1 a za-
jistit si tak postup do finále. V rozhodujícím
utkání naši borci podlehli těsně družstvu TJ
karate Č.Budějovice „A“ a obsadili tak za-
slouženě druhé místo. Je zřejmé, že naši
závodníci na South Cupu představili novo-
hradské karate v tom nejlepším světle, o čemž
svědčí jimi dosažené výsledky.

Děkuji našim členům, závodníkům, trené-
rům za vzornou reprezentaci, rodičům za po-
moc při dopravě na soutěže, všem, kteří se
podílejí na pomoci v našem sportovním úsilí a
přeji jim hodně zdraví, štěstí a lásky v novém
roce 2008. Martin Hermann

South Cup soutěž ...
pokračování ze str. 18 ATIKA CUP

V zimní přestávce odehrajeme v tělocvičně na Nových Hradech čtyři halové turnaje pod záš-
titou fa. JAN FLIEGER - ATIKA ( stavebniny u Údolí u Nových Hradů ).
Na prvním turnaji starší přípravky náš „ A tým „ skončil o skóre na 3.místě a „B tým „ skončil
na 5.místě.

2.prosince 2007

N.Hrady „A“ – N.Hrady „B“ 4:1 4x Staněk Z. – Bula P. ( pen. )
N.Hrady „A“ – Č.Velenice 1:1 Kříha T.
N.Hrady „A“ – Olešnice 5:0 4x Staněk Z., Kříha T.
N.Hrady „A“ – H.Stropnice 2:2 2x Staněk Z.

N.Hrady „B“ – Olešnice 0:2
N.Hrady „B“ – H.Stropnice 0:7
N.Hrady „B“ – Č.Velenice 0:4

1. H.Stropnice 21:5 8 bodů
2. Č.Velenice 15:4 8 bodů
3. N.Hrady „A“ 12:4 8 bodů
4. Olešnice 4:23 3 body
5. N.Hrady „B“ 1:17 0 bodů

Trenéry zúčastněných týmů byli vyhlášeni:
Nejlepší hráč turnaje – Chovanec Dominik ( H.Stropnice )
Nejlepší brankař turnaje – Šisler Vítek ( N.Hrady „B“ )
Nejlepší střelec turnaje se z 10 góly stal Staněk Zdeněk ( N.Hrady „A“ )

Poháry pro nejlepší mužstva a věcné ceny pro mužstva a jednotlivce poskytli
JAN FLIEGER – ATIKA a JEDNOTA NOVÉ HRADY.

O naše fotbalové naděje je mezi veřejností velký zájem, o čemž svědčí nejen návštěvnost na-
šich zápasů, ale i podpora firem, které se podílejí na finančním zabezpečení novohradské
mládežnické kopané a TJ Nové Hrady oddíl kopané i touto cestou těmto firmám a příznivcům
kopané děkuje.

ERNST GLOGAR s r.o, HCS – BOHEMIA s r.o, JIHOČESKÉ LESY a.s.,
KLUB PŘÍZNIVCŮ KOPANÉ NOVÁK – MACEK a OSTATNÍCH ČLENŮ,
MAGNA CARTECH spol s r.o, MOTOR JIKOV Group a.s.,
NOVOHRADSKÉ HORY spol. s r.o, REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.,
SOHORS spol s r. o, VAK JČ , ŽPSV a.s.

Vánoční koulení o ceny
Vánoční koulení o ceny, které se konalo 15. a 16. prosince 2007 bylo

velmi povedené. Za tyto dva dny se v kuželně vystřídalo přibližně 90
malých i velkých kuželkářů. Každý návštěvník ve věku do čtrnácti let
obdržel při vstupu do kuželny malý dárek. Pro všechny účastníky jsme
připravili zdarma pohoštění v podobě zabijačkových pochoutek, domá-
cích kremrolí a zelňáků.

Soutěž probíhala ve třech kategoriích. V kategorii „děti do čtrnácti
let“ bylo rozděleno celkem 15 cen, z nichž měli malí sportovci očivid-
nou radost.

V kategorii „neregistrovaní“ bylo rozděleno 25 cen. Největší boj
svedli účastníci o první cenu tj. o vepřovou zadní kýtu, tuhé boje byly
sváděny i o další hodnotné ceny.

V kategorii „registrovaní“ jsme připravili 15 cen. O první místo se
svedl velký souboj mezi domácí špičkou, ale podle hesla když se dva
perou, směje se ten třetí, nakonec první místo získala ligová hráčka
z Českých Velenic.

Na závěr bychom chtěli velmi poděkovat všem našim sponzorům,
bez jejichž darů  bychom nemohli rozdělit tolik hodnotných cen.

Za TJ SOKOL Nové Hrady
Sladký Stanislav, Starosta TJ SOKOL
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Inzerce v Novohradském zpravodaji
Poslední stránky novohradského zpravodaje jsou
určeny pro Vaší řádkovou a reklamní inzerci.

Reklamní inzerce: reklamní inzercí se rozumí propagace
Vaší firmy, Vašich výrobků, Vašich služeb apod.

Cena inzerce:
� Celá strana.  .  .  . 1.000,-Kč
� 1/2 strany .  .  .  . 600,-Kč
� 1/3 strany .  .  .  . 300,-Kč
� 1/8 strany .  .  .  . 150,-Kč
� 6x opakovaný .  . 30% sleva
� 12x opakovaný . 50% sleva

Řádková inzerce
Řádková inzerce je pro Vás poskytována zdarma.
Řádkovou inzercí se rozumí – pronájem nebo prodej
nemovitostí, hledání ztracených věcí apod. Tato inzerce
je poté zveřejněna i na internetových stránkách města
Nové Hrady v rubrice Inzerce

Kontakty k podání inzerátů:
KIC Nové Hrady, nám. Republiky čp.46,
Nové Hrady 373 33
E-mail: martinak@novehrady.cz,
infoc@novehrady.cz, Tel. 386 362 195

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

hledá zaměstnance na pozice:

dělník ve výrobě
zdravotních prostředků
Požadujeme:

Nabízíme:

Nástup možný ihned!
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

ARRA – LIFTE – Zahájen provoz!
Skiregion  OST ALPEN – Harmanschlag

3 lyžařské vleky – umělý sníh
http://www.harmanschlag.cz

Ceník vleků pro sezonu 2007/2008
Ceník při denním provozu:
Jednodenní – dospělí 16,00 Euro, děti 12,00 Euro
Půldenní – dospělí 11,00 Euro, děti 8,50 Euro

Vícedenní: (včetně večerního lyžování)
2 dny – dospělí 29,00 Euro, děti 22,00 Euro
4 dny – dospělí 51,00 Euro, děti 38,00Euro

Celosezónní: (včetně večerního lyžování)
2007/2008 – dospělí 185,00 Euro, děti 140,00 Euro
(Pro seniory od 50ti let platí dětský tarif)

Ceník pro žákovské skupiny: (od 7 dětí 1 doprovod zdarma)
Celodenní 7,00 Euro
Půldenní 5,00 Euro
Týdenní (pondělí – pátek) 30,00 Euro

Provozní dny od 9.00 hod., soboty, neděle a svátky
od 8.30 hod. do setmění, případně dle vytíženosti.

Více informací na http://www.harmanschlag.cz,
tel.+43/2857/2636, fax.+43/2857/25076 nebo
na IPC Sdružení Růže, nám. Republiky 46, Nové Hrady.

� Koupím domek nebo byt . Kontakt 722 618 912.

Ing. Milana Hromasová a její zaměstnanci
přejí všem lidem dobré vůle
a hlavně svým zákazníkům

do Nového roku všechno nejlepší!
Zachovejte nám přízeň,

rádi vás v našich trafikách uvítáme!

� práce ve dvousměnném provozu

� zodpovědnost, samostatnost

� náročnou práci v kolektivu
rychle se rozvíjející firmy

� 13. a 14. plat
� příspěvky na závodní stravování,

penzijní připojištění aj.
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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.

TEL. 774 532 901, 608 902 420,
384 396 311

Akciová společnost REZIDENCE NOVÉ HRADY a.s.
vyhlašuje v souvislosti s předpokládaným rozšířením provozu

wellness hotelu Rezidence výběrové řízení na pozice:
KUCHAŘ / KUCHAŘKA

POKOJSKÁ
ČÍŠNÍK/SERVÍRKA

RECEPČNÍ
KOSMETIČKA/MANIKÉRKA/PEDIKÉRKA

MASÉR/MASÉRKA
OBSLUHA FITNESS/BAZÉNU

MOŽNOSTI ZAMĚSTNÁNÍ:
HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR / VEDLEJŠÍ PRACOVNÍ

POMĚR / PRACOVNÍ POMĚR NA POLOVIČNÍ ÚVAZEK
(POKOJSKÁ)

Nabízíme:
� práci v příjemném prostředí a kolektivu
� odpovídající finanční ohodnocení
� možnost profesního růstu a zvyšování kvalifikace
� zaměstnanecké výhody jako např. závodní stravování,

zvýhodněné ceny vybraných služeb pro rodinné příslušníky apod.
Požadujeme:
� vysoké pracovní nasazení a profesionální přístup
� příjemné vystupování a morální bezúhonnost
� časovou flexibilitu
� u profesí kuchař/kuchařka, číšník/servírka, masér/masérka

znalost světového jazyka výhodou
Pro bližší informace volejte:
Mgr. Jakub Dvořák, tel: 724 130 399

Kominictví – Jung
Miroslav Jung, České Budějovice

� čištění a kontroly komínů

� opravy komínů a komín. lávek

� montáž komín. lávek

TELEFON: 608 043 563
e-mail:kominictví.jung@centrum.cz
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